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SRA. GLORIA LÓPEZ

L a salud es un estado de completo bien-
estar físico, mental y social, no solamente 

la ausencia de enfermedad o dolencia, según 
la definición presentada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en su cons-
titución aprobada en 1948. Este concepto 
por tanto, a partir de ese momento, quedó 
ampliado al concebir la salud no solo como 
la ausencia de enfermedad al hablarnos del 
bienestar de la persona.

En cualquier sociedad hablamos de 
satisfacción de las necesidades básicas 
del ciudadano, éstas por tanto han 
de ser satisfechas para que podamos 
decir que la sociedad tiene un buen 
grado de desarrollo. ¿Cuáles son esas 
necesidades? Derecho a la salud, 
alimentación educación, trabajo, ocio 
y vivienda, fundamentalmente.

La persona sana podríamos decir que es 
aquella que puede adaptarse mental y fisio-
lógicamente a su entorno y a las variaciones 
del mismo. El medio ambiente actúa cons-
tantemente sobre la persona, por lo que a 
veces puede ser beneficioso y otras perju-
dicial para la salud.

La OMS definió la salud ambiental como 
“el control de todos aquellos factores que 
en el medio físico de la persona ejercen o 
pueden ejercer algún efecto nocivo en su 
bienestar físico, mental o social”.

Leí un artículo interesantísimo en la que 
Elsa Punset habla de la neuroarquitectura y 
pensé ¿qué es eso? Parece ser que es una 
disciplina emergente en EE.UU que cuenta 
con una Academia de Neurociencias para la 
Arquitectura (ANFA), que intenta demostrar 
cómo el entorno en el que vivimos afecta a 
nuestra salud física y mental y cómo ello tiene 
impacto sobre nuestro estado de ánimo.

El entorno físico en el que se desen-
vuelve el ser humano influye en nuestra 
conducta. En este contexto los espa-
cios arquitectónicos influencian de 
manera importante los estados emocio-
nales y las conductas de los indivi-
duos que los utilizan por lo que un 
determinado diseño puede favorecer 
o facilitar una conducta determinada 
en función de cómo lo perciban los 
individuos que lo frecuentan, que a su 
vez dependerá de las características 
sociodemográficas de los mismos.

Establecen que el diseño de los espa-
cios arquitectónicos debe satisfacer 
tres propósitos fundamentales: funcio-
nalidad, seguridad y estética. 

El nuevo paradigma que se plantea en el siglo 
XXI en relación con la arquitectura surge con 
los descubrimientos de las neurociencias y 
los estudios de la psicología ambiental. Estos 
avances científicos han demostrado que deter-
minados espacios ayudan en la edad adulta 
a la producción de nuevas células nerviosas 
(Eriksson et al. 1998) o que el diseño de 
los espacios arquitectónicos influyen en los 
estados emocionales y el comportamiento de 
los individuos (Bell et al, 2001). Las neuro-
ciencias y la psicología ambiental están permi-
tiendo dar respuesta a preguntas del tipo: 
¿cómo afecta a nuestra conducta el grado 
de privacidad que nos brinda el lugar de 
trabajo?, ¿cómo interpreta nuestro cerebro 
el espacio en que vivimos?, ¿por qué los 
enfermos se recuperan más rápidamente en 
hospitales con espacios naturales y amplios 
ventanales al exterior?, ¿cómo influye la 
luz natural en nuestro rendimiento?, ¿qué 
ambientes generan más descontento y agre-
sión?, ¿por qué determinados espacios nos 
inspiran sensación de bienestar o estrés?, etc.

Al parecer fabricamos más oxitocina y 
serotonina relacionadas con la relaja-
ción y el disfrute, si nuestros entornos 
son agradables.

Miremos a nuestro alrededor y nos daremos 
cuenta que el tipo de diseño que llevamos 
utilizando en los últimos 60 años en nuestro 
mundo desarrollado pueda producir “disfrute 
y bienestar”; miremos nuestras escuelas, 
nuestros hogares, residencias de ancianos u 
hospitales, por poner un ejemplo. La mayoría 
de ellos han sido “castigados” por la falta de 
espacio y la negación de elementos de belleza, 
ello no contribuye a que las personas nos 
sintamos bien. Elsa nos pregunta: ¿cuántos 
de nosotros vivimos en espacios que reflejen 
nuestras necesidades vitales, nuestros sueños?
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L a jornada va ser molt densa en contin-
guts donat que es va desenvolupar 

en 5 taules:

La primera taula, va consistir en la 
presentació del Pla interdeparta-
mental d’atenció i interacció social 
i sanitària (PIAISS); inicialment per part 
del Dr. Albert Ledesma, director del 
Pla, on va explicar que com a conse-
qüència de l’augment de l’envelliment 
i de l’aparició de malalties cròniques, 
augmenten les necessitats sanitàries i 
socials de les persones, i d’aquí la neces-
sitat d’integrar l’atenció per donar resposta 
a les necessitats complexes d’aquesta 
franja de la població. En aquesta taula 
la Sra. Pilar Piñeiro, de l’EAP Penedès 
Rural, explica el model de col·laboració 
pro-activa entre professionals i nivells 
assistencials de l’Alt Penedès.

La taula 2 versar sobre experiències 
pràctiques de resultats de bones pràc-
tiques, amb 3 exposicions: El Programa 
d’atenció al PCC al Baix Llobregat 
Centre, el Model d’atenció integral 
a la lumbàlgia al Vallès Oriental i el 
Programa de prevenció del suïcidi 
al Vallès Occidental Est. En tots ells 
es va expressar a més de com a model 
de bones pràctiques, la consecució de 
nivells d’eficiència i sobre tot de millora 

II Jornada del Pla de salut de la Regió 
Sanitària Barcelona TEXT: DR. JOSÉ A. LARRAZ

El passat 16 de juliol de 2014 va tenir lloc la celebració de la II Jornada del Pla de salut de 
la Regió Sanitària Barcelona, Àmbit Metropolità, al que pertany la major part del territori 
que atenem en la Institució.

de resultats en salut de la població amb 
la integració de serveis i professionals.

La taula 3, versà en l’ús de les tecno-
logies de la informació i comunicació 
(TICs) com instruments claus per al 
ciutadà. S’exposaren tres experiències 
pràctiques: una d’elles va ser la presen-
tació d’una aplicació mòbil per millorar 
la informació al ciutadà en l’Hospital de 
Granollers, en concret informació sobre 
el temps d’espera a Urgències i sobre 
visites en consultes externes. Una segona 
experiència informativa a través de la 
web orientada a la transparència dels 
serveis públics de salut, pel que fa a 
donar informació al ciutadà de com es 
gasten els recursos públics (publicació 
d’auditories) en l’entorn de la Corpo-
ració Sanitària Parc Taulí de Sabadell. La 
tercera experiència presentada des de la 
gerència d’Atenció al Ciutadà del CatSalut, 
presentat el canal-carpeta personal de 
salut, com a propietari que és el ciutadà 
de la informació clínico-assistencial que 
fa referència a la seva persona, i com a 
instrument de relació amb professionals 
i administracions sanitàries.

La taula 4, va ser una taula molt 
densa amb diferents experiències de 
serveis en xarxa orientats a aconse-
guir una major qualitat, resolució i 

eficiència en l’ús de recursos sanitaris 
públics. Es presentaren experiències de 
col·laboració i integració de serveis en 
el Vallès Oriental, a nivell d’oncologia en 
el Vallès Occidental, a nivell de tercia-
risme en el Barcelonès Nord i Maresme, 
aliances en diferents serveis entre Alt 
Penedès, Garraf i Anoia i complemen-
tarietat entre serveis del Baix Llobregat.

La taula 5, consistia en la presen-
tació del PINSAP (Pla Interdeparta-
mental de Salut Pública), a través d’un 
vídeo molt interactiu i representatiu 
del que ha de ser la salut pública en 
el futur. Explica com la millora de la 
salut dels ciutadans s’ha de buscar fora 
del sistema sanitari. El 80% dels factors 
determinants de la salut dels ciutadans 
està fora del sistema sanitari, i per tant 
qualsevol agent comunitari és agent de 
salut (alimentació, estils de vida, medi 
ambient, obesitat, etc.) i, per tant, si 
volem millora la salut dels ciutadans i 
disminueix la demanda dels mateixos 
al sistema sanitari. És aquí on s’ha de 
posar l’èmfasi en el futur. Va explicar que 
el model de salut és el de les quatre P: 
preventiu, predictiu, participatiu i personal.

Finalment l’acte va concloure amb un 
resum de la jornada per part del Conse-
ller de Salut, Dr. Boi Ruiz. •

E n una primera taula, es van presentar 
dos projectes relacionats amb la 

Promoció de la salut i prevenció de la 
malaltia i amb la construcció d’entorns 
saludables: Entorn actiu a Osona i Xarxa 
d’itineraris saludables i parcs urbans 
de salut a les comarques gironines.

Posteriorment, i dins de la línia de la millora 
de la Resolució, es va fer presentació del 
Sistema informatitzat de Suport al 
Diagnòstic de demència a l’atenció 

II Jornades Pla de Salut 2011-2015 
Regions Sanitàries Catalunya Central i Girona
El passat 2 de juliol va tenir lloc a Olot, les II Jornades del Pla de Salut 2011-2015 de les 
Regions Sanitàries de la Catalunya Central i de Girona en la que, com ja és habitual en 
aquestes jornades, es va fer presentació de diferents experiències pràctiques desenvo-
lupades en ambdós territoris emmarcades en diferents línies del mateix Pla.

TEXT: SR. JOSEP TRISTANY

primària (SISDDAP), experiència duta a 
terme a l’ICS (Girona)/IAS; Increment 
de la resolució a l’atenció continuada, 
experiència del Solsonès i, finalment, 
Diabetis: diferents maneres de fer.

En la tercera taula es va donar visibilitat 
a dues experiències (una de cada Regió 
Sanitària) relacionades amb l’atenció a 
la cronicitat. La primera exposava els 
resultats en la implementació d’un model 
d’atenció a la cronicitat al Baix Empordà, 

i la segona, els resultats en l’aplicació 
del projecte d’alternatives assistencials 
per a l’atenció a pacients PCC/MACA 
a Osona.

Finalment, es va parlar de les fortaleses, 
oportunitats, debilitats i amenaces de les 
aliances estratègiques des de diferents visions 
territorials, i es va fer un balanç del Pla de 
Salut 2011-2015 a meitat de període, per 
tal d’avançar en el procés de transformació 
del sistema de salut de Catalunya. •
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L ’acte va ser presidit pel President 
de la Generalitat Artur Mas, el Sr. 

Jordi Baiget, secretari de la Presidència 
i el Sr. Xavier Trabado, president de 
la Federació Salut Mental Catalunya; 
i va comptar amb la presència d’uns 
200 assistents representants del sector 
de la salut mental (entitats, professio-
nals i representants d’associacions de 
familiars i usuaris dels serveis de salut 
mental de Catalunya).

El model que planteja el Pla inte-
gral és un model basat i centrat en 
les necessitats de la persona, i això 
només s’aconseguirà amb un treball 
coordinat entre tots els departaments 
de l’administració (sanitat, benestar 
social, educació, treball i justícia).

El president de la Generalitat, va destacar 
que s’ha de partir de la realitat per trans-

Pla integral d’Atenció a persones amb 
trastorn mental i addiccions TEXT: DR. JOSÉ A. LARRAZ

El Palau de la Generalitat va ser el marc de presentació, el 14 de juliol del document “Priorització 
d’actuacions 2014-2016 del Pla d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions”.

formar-la; i que sabent que els recursos 
són els que són, hem de fer un millor ús 
dels mateixos, i que el treball en xarxa 
és més eficient.

El Sr. Trabado va destacar que la presen-
tació del Pla mitiga el deute històric de 
les administracions amb les persones 
que tenen problemes de salut mental 
i els seus familiars. Va destacar que el 
Pla ha de ser flexible, amb un alt grau 
de participació, i amb continuïtat en el 
temps. Ara queda el treball més dur que 
és fer-lo realitat. Va demanar al President 
de la Generalitat, que en quan l’economia 
ho permeti, és necessari prioritzar la salut 
mental per part del Govern.

El secretari de presidència, Sr. Jordi 
Baiget, va presentar el que és en si el Pla 
Integral, així com les línies estratègiques 
del mateix per al període 2014-2016:

• Lluita contra l’estigma. 
• Millora de l’atenció a la població 
infanto-juvenil amb problemes de salut 
mental mitjançant accions conjuntes de 
serveis sanitaris, educatius i socials. 
• Millora de l’atenció i promoció dels 
drets de les persones en els entorns 
assistencials. 
• Participació i associacionisme. 
• Suport als familiars i a les persones 
amb problemàtica de salut mental. 
• Inclusió social. 
• Inserció laboral. 
• Suport en l’àmbit judicial i penal.

En definitiva, la importància de l’acte dependrà 
de les possibilitats de desenvolupament 
real d’aquests objectius estratègics, que de 
portar-se a terme suposarien, sens dubte, 
un pas important cap a la normalització 
social de les persones que pateixen un 
trastorn mental i dels seus familiars. •

Encuentro Nacional de Voluntariado 
de HSC en Ciempozuelos

P articipamos 92 voluntarios y 27 
coordinadores de los distintos 

Centros de Hermanas Hospitalarias 
de España. Han sido tres días de intensa 
actividad. El lema: Elijo ser voluntario: 
contigo y como tu, haciendo referencia al 
Padre Menni, en el año de la celebración 
del  centenario de su muerte, orientó 
todos los actos centrales del encuentro: 
la formación, la celebración festiva y la 
eucaristía final.

TEXTO: SRA. GLORIA LÓPEZ

Los días 26, 27, y 28 de septiembre se ha celebrado en el Complejo Asistencial Benito Menni 
de Ciempozuelos, el  Encuentro Nacional de Voluntariado de HSC

Fuimos acogidos en la casa por la supe-
riora local, sor Mª Luisa Lizarrondo y 
también por la superiora provincial de 
la Provincia de Madrid, sor Mª Rosario 
Iranzo, y sor Matilde Porras, repre-
sentante de la superiora general en la 
Comisión Hospitalarias de España. De 
las tres recibimos una calurosa bienve-
nida y acogida. Se nos invita a seguir 
realizando el voluntariado desde la comu-
nión, en este proceso de unificación de 

las provincias de España, agradeciendo 
al grupo de trabajo interprovincial de 
voluntariado todo el esfuerzo y la dedi-
cación para conseguir unificar procesos 
y documentos. Particularmente de este 
equipamiento participamos 3 personas. 
Además de trabajo intenso también pudimos 
disfrutar de ratos de ocio y diversión.

La valoración de los participantes en el 
encuentro ha sido más que favorable. •

entre tots
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Fotografía: Asociación volutarios de HSC
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C uando se conocen las casas 
de las hermanas hospitalarias 

se perciben elementos comunes en 
todas ellas. Quienes las conocemos 
podemos destacar entre ellos la limpieza, 
el buen estado de las edificaciones e 
instalaciones, la amplitud y cuidado 
de los espacios al aire libre, etc.

Esto sin duda obedece a la importancia 
que todos estos aspectos tienen para 
poder prestar la actividad asistencial 
en las mejores condiciones.

Para las hermanas hospitalarias la impor-
tancia de los espacios ajardinados es 
esencial y sin ellos difícilmente conce-
bimos nuestro trabajo asistencial.

Si inicialmente, allá por el año 1963 en 
que se fundó el Hospital, el entorno 
eran zonas rurales, con el paso de 
los años esta realidad ha cambiado 
substancialmente y en al actualidad 
nuestro Centro está rodeado de vías de 
comunicación, empresas e industrias.

Ha desaparecido por completo el 
entorno rural circundante. Por eso 
llama poderosamente la atención a 
quienes se acercan por primera vez 
al Hospital la amplitud del recinto 
(85.085,35 m2) y la disposición de 
los edificios, patios, parkings, 
zonas ajardinadas y superficies 
arboladas.

Todo este conjunto de superficies conforma 
un complejo asistencial pensado para que 
trabajadores, pacientes y familiares podamos 
encontrarnos a gusto. El contraste del 
Hospital con el entorno es evidente y las 
impresiones que transmiten los visitantes 
son unánimemente positivas destacando 
la paz, tranquilidad y confianza que trans-
mite el entorno.

Ya hemos dicho que el recinto hospitalario 
tienen una superficie total de 85.085,35 m2 
de los que aproximadamente 40.000 m2 
están ajardinados y 7.000 m2 sembrados 
de césped.

Jardinería

En línea con la editorial de Entre Tots nos ha parecido impor-
tante en este número de nuestra revista correspondiente 
al tercer trimestre de 2014, pleno verano y plena canícula, 
acercar a nuestros lectores a una realidad importante de 
nuestro Hospital como es la de los espacios ajardinados.

En los jardines existe una gran 
variedad de plantas y así podemos 
destacar la existencia de:

600 Rosales en parterres 
100 Pinos piñoneros 
100 Pinos carrasco 
350 Palmeras Washingtonias 
25 Palmeras Canariensis 
20 Palmeras datileras 
40 Palmitos Margalló 
30 Cedros del Himalaya 
40 Olivos 
20 Cipreses 
20 Viburnuns lucidum 
30 Sauces llorones 
10 Higueras 
10 Bolas de nieve 
15 Tamarindos 
200 Durillos (Arbusto) 
50 Aligustres Troana 
400 Adelfas Baladre 
80 Escalonias 
25 Cotoneaster 
20 Rosales 
6 Palmeras Cyca

TEXTO: SR. JOSÉ Mª PEÑA
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Son estas dos personas principalmente 
las que más directamente están impli-
cadas en la buena conservación de las 
zonas ajardinadas. Estos dos profesionales 
son quienes en función de la época del 
año en la que nos encontramos plantan, 
podan, abonan, riegan, cortan el césped, 
desbrozan, etc. y quienes velan porque 
los jardines sean respetados aunque a 
decir verdad ellos destacan el gran respeto 
que pacientes y familiares tienen de los 
jardines y por su trabajo.

Por supuesto hay además algunos árboles 
frutales, olmos, plantas de bosque, yedras,  
cañas de bambú, buganvillas, eucaliptus, 
moreras, encinas y otras variedades.

¿Pero quién se ocupa de todo esto?

La responsabilidad del buen estado de 
los jardines es de la hermana hospita-
laria Antonia del Ojo que cuenta con el 
soporte técnico del Sr. Ernest Sebastià i 
Arnalot – Catalana d’Espais Verds, S.L. 

El cuidado directo de las plantas 
y jardines lo realizan dos profesio-
nales contratados por el Hospital.

 
El Sr. José Arbués que pertenece a la 
plantilla del Centro desde el 7 de abril 
de 1994 y el Sr. Gabriel Hernández 
contratado como jardinero desde el 2 
de septiembre de 2009.

Si la hermana Antonia, José y  
Gabriel son quienes más impli-
cados están directamente en 
el cuidado de los jardines es 
también a ellos a quienes hemos 
de agradecer su esfuerzo y dedi-
cación y casi podríamos decir 
su desvelo.

 
Viven diariamente su trabajo con 
intensidad, se implican y son 
muy conscientes de la impor-
tancia y del gran impacto asis-
tencial que tiene su trabajo. • 

Gracias a los tres.

Fotografía: J.Jordana
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Com s’atenen els infants i adolescents 
que pateixen un trastorn mental greu  
a la comarca de l’Anoia? 

L a presentació va anar adreçada als 
representants polítics del Consell 

Comarcal de l’Anoia i de l’Ajuntament 
d’Igualada i als responsables dels serveis 
educatius, socials i sanitaris de la comarca.

 
Segons l’OMS, el 20 % dels infants i 
adolescents pateixen alguna malaltia 
mental. A Catalunya l’ECSA (Enquesta 
de salut) descriu que la prevalença 
de trastorns mentals a la població 
infantil de 4 a 14 anys és del 6,8 %.  

En els últims anys a la comarca de l’Anoia 
hi ha hagut un augment considerable 
de casos complexes que corresponen 
a trastorns mentals greus i també tras-
torns de conducta amb auto i heteroa-
gressivitat.

El Pla integral d’atenció a les persones 
amb trastorn mental i addiccions 2010, 
del Departament de Salut assenyala com 
a prioritària l’atenció a la població que 
pateix una malaltia mental. Per altra 
banda també remarca la importància 
de la integració dels serveis de salut, 
socials i educatius en l’atenció d’aquestes 
persones. 

L’objectiu d’aquest document és, 
d’una banda, descriure com es 
realitza l’abordatge dels infants i 
adolescents que pateixen un TMG 
des dels àmbits sanitari, escolar i 
social; i de l’altra, suggerir algunes 
propostes encaminades a potenciar 
el treball assistencial d’aquesta 
població.

El concepte del Trastorn Mental Greu inclou 
un conjunt de patologies que poden tenir 
una repercussió important en la qualitat 
de vida de les persones que les pateixen. 
Les manifestacions simptomàtiques serien 
diferents en funció de les etapes evolu-
tives i del desenvolupament de l’infant.

TEXT: SR. JOAN BEUMALA

La taula territorial d’Infància i Adolescència de l’Anoia va presentar el 5 de juliol d’aquest 
any el document de treball “ Abordatge del trastorn mental greu en salut mental infantil i 
juvenil a la comarca de l’Anoia”, elaborat pels Serveis Educatius de l’Anoia, el Centre del 
Desenvolupament i Atenció Precoç d’Apinas, els Serveis Socials del Consell Comarcal i de 
l’Ajuntament d’Igualada, Atenció Primària de Salut (ICS i CSA) i el Centre de Salut Mental 
Infantil i Juvenil de l’Anoia de l’Hospital Sagrat Cor Martorell.

El trastorn de conducta (TC)  ha esde-
vingut una realitat constatable en la nostra 
societat pel seu increment entre els infants 
i adolescents. Hem de tenir en compte 
que el TC és una problemàtica evolutiva, 
que pren diverses formes al llarg de la 
infància i que a l’adolescència pot mani-
festar-se amb contundència.  La seva 
problemàtica s’irradia en els contextos 
familiar, escolar i social.

Els infants i adolescents que pateixen 
un TMG o un TC tenen una fragi-
litat subjectiva que requereix d’una 
atenció preferent i d’una coordi-
nació continuada entre els diferents 
serveis de la xarxa assistencial. 

Els diferents serveis: salut, educatius i 
socials de la comarca hem fet una anàlisi 
de la situació actual referent a l’atenció 
d’aquest casos greus i complexes i cons-
tatem  les serioses dificultats perquè 
aquesta població rebi una assistència 
terapèutica i educativa adequada.

El document finalitza amb un seguit 
de propostes, de les quals desta-
caríem: 

• Fomentar la formació especialitzada 
als professionals de l’àmbit educatiu 
i social que intervenen en persones 
amb TMG. 

• Formalitzar el treball en xarxa com 
un espai per a la col·laboració entre 
els diferents serveis i professionals 
que estan implicats en l’abordatge 
del cas.

• Dotar a la comarca de recursos, uns 
centres intermedis entre l’assistència 
ambulatòria i l’internament per atendre 
aquestes patologies  i donar suport 
a les famílies.

L’abordatge del TMG a la infància 
i adolescència és complex i no 
pot limitar-se a un pla terapèutic 
individual, sinó que ha d’incloure 
la valoració de tots els factors de 
la vida del nen que puguin estar 
afectats. 

Tanmateix els serveis hauran de regular 
i sistematitzar un treball en xarxa per 
tractar l’infant, donar suport a les famí-
lies i orientar als professionals que inter-
venen a nivell assistencial. •
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Aquest any va versar sobre els cuida-
dors, un element clau en els casos de 
les malalties cròniques. El títol va ser: 
Sobrecàrrega en la cura del malalt 
d’Alzheimer: Cuidem al cuidador.

La intervenció va ser a càrrec d’en Juan 
Carlos Cejudo, neuropsicòleg de la 
Unidad de Diagnòstic de Deteriora-
ment Cognitiu del nostre Centre, on 
va exposar les conseqüències de ser 
cuidador d’una persona estimada amb 
malaltia d’Alzheimer. Va explicar els 
canvis relacionals a la família: relació 
amb els fills, conflictes d’ajuda o les 
noves responsabilitats. L’aïllament i la 
soledat; la reducció o final de les acti-
vitats pròpies amb reducció del cercle 
d’amistats; cansament; esforç físic i 
psíquic amb aparició d’irritabilitat i de 
tristor. Incertesa pel futur; angoixa per 
no saber si es podrà mantenir la cura. 

Dia mundial  
de l’Alzheimer
TEXT: DR. DOMÈNEC GIL, SR. JUAN CARLOS CEJUDO, SRA. ENCARNA VADILLO

El passat 25 de setembre es va fer una xerrada al Centre 
Cultural de Martorell, per commemorar el Dia Mundial de 
l’Alzheimer que se celebra a nivell mundial cada 21 de setembre.

Dificultats econòmiques. Buit a l’acabar 
la cura, amb el sentiment de culpabilitat 
pel desig de mort. Es va parlar de com 
totes aquestes circumstàncies aboquen 
a l’anomenat síndrome de cremament o 
“bourn-out” del cuidador, descrit l’any 1974 
i que consisteix en el desgast emocional i 
físic d’una persona que es fa càrrec de la 
cura d’una altra amb una malaltia crònica 
i incurable com és la malaltia d’Alzheimer. 
Li dedicarà tot el seu temps, generalment 
en solitari i durant molts anys. Es va parlar 
dels signes d’alarma d’aquest síndrome: 
esgotament psíquic, sentiments negatius 
cap al malalt i la culpa per tenir-los, desmo-
tivació, tristor, aïllament, irritabilitat i senti-
ments de desbordament. Durant l’exposició 
es va incidir en la idea de necessitat de 
demanar ajuda, cuidar-se com a cuidador, 
expressar sentiments i emocions a altres 
familiars implicats, posar límits i crear un 
“sentit de la cura”.

En el torn de preguntes hi va haver 
una bona participació i cal destacar 
l’interès posat pels assistents en poder 
tenir quelcom més de suport a nivell 
dels cuidadors i entendre millor la 
malaltia. El tractament d’una malaltia 
crònica que produeix efectes adversos 
als cuidadors hauria d’anar acom-
panyat d’una millor formació i suport 
psicosocial. És una demanda que fa 
la nostra població de referència i que 
potser s’hauria de replantejar posar 
en marxa per part de la nostra Unitat. 

Donem les gràcies pel suport logístic 
que ha donat l’Ajuntament de Martorell, 
cedint el Centre Cultural per a aquest 
acte de gran interès popular. Així com, 
esperem que n’hagin pogut treure profit 
els assistents per poder entendre millor 
el que senten els cuidadors d’un malalt 
amb la malaltia d’Alzheimer. •

Historia de nuestra historia…clínica
TEXTO: SRA. PILAR HERRERO

E ntendemos por información clínica, 
todo dato, cualquiera que sea su 

forma, clase o tipo, que permite adquirir 
o ampliar conocimientos, sobre el estado 
de salud de una persona, o la forma de 
preservarla, cuidarla, mejorarla o recu-
perarla.

En nuestro Centro, desde 1964 hasta 
2008, hemos mantenido la forma tradi-
cional de historia clínica en soporte 
papel. El día 2 de octubre de 2008, 
comenzamos la informatización de los 
datos clínicos a través del programa 
SAVAC. Desde entonces, hasta hoy, 
hemos integrado toda la documen-
tación posible de forma electrónica, 
sin poder evitar mantener parte de 
ella todavía en formato  papel.

A principios de año y coincidiendo con 
el colapso estructural del archivo central, 
se empezaron a evidenciar problemas 
importantes con el soporte papel: difícil 
manejabilidad (historia clínica con nume-
rosos ingresos), perdida de documentos, 
perdida de historias clínicas, desorden, 

Nuestra legislación define historia clínica como el conjunto de documentos que contiene los 
datos, valoraciones e informaciones sobre la situación y la evolución clínica de un paciente 
a lo largo del proceso asistencial.

ilegibilidad, deterioro del propio soporte 
etc…. Todas estas dificultades, nos hicieron 
plantear la necesidad de implementar 
una serie de medidas de mejora que, 
siguiendo la metodología EFQM, intentan 
eliminar todas aquellas tareas que no 
aportan valor añadido.

Dado que tras 6 años de informatiza-
ción, el porcentaje de HC que contiene 
todos los datos de forma electrónica 
es muy alto, en mayo 2014 y como 
primera medida, hemos dejado de 
trasladar la documentación en papel. 
Este soporte queda siempre en archivo 
central para las consultas puntuales que 
se requieran. Como segunda medida, 
se han retirado del archivo central, gran 
número de historias clínicas que no han 
tenido movimiento en los últimos años 
y, como tercera y última medida, en julio 
2014 tomamos la decisión de cambiar 
el orden de la documentación sanitaria. 
Hasta entonces, la documentación se 
ordenaba por disciplina: documentación 
médica,  de enfermería, de trabajo social 
etc.., en la actualidad la documentación 

está archivada por episodios. Con estas 
tres medidas, hemos conseguido poder 
disponer de más espacio en el archivo 
central, evitar pérdidas de documentos y 
traslados innecesarios y un ahorro impor-
tante de tiempo en el orden de toda la 
documentación además de facilidad y 
claridad a la hora de encontrarla.

Aunque hemos introducido estos pequeños 
cambios, sabemos que el futuro inmediato 
pasa por otra concepción de la historia 
clínica. La introducción de herramientas 
como la HC3 (historia clínica compar-
tida de Cataluña), hace que ésta deje de 
ser un mero registro de la información 
generada por  un profesional o un centro 
sanitario, para convertirse en una parte 
del sistema integrado de información de 
salud de un ciudadano.

Los retos futuros son importantes y hacen 
imprescindible responsabilizarnos de la 
información sanitaria que, como profe-
sionales, ponemos a disposición del 
sistema sanitario. •

Fotografía: E. Vadillo



ACTIVIDADES
de docencia 
impartida
Referencias de las actividades 
externas de docencia impar-
tida por profesionales de 
Sagrat Cor. Se reseñan las que 
tiene constancia la Comisión de 
Docencia. Si se desea amplia-
ción de la información, puede 
contactarse con los autores o 
con Secretaría Docente.
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TEXT: FIDMAG

Presentación:

Atención a las necesidades 
espirituales y religiosas
Roberto Narvaiz
Julio 2014. Hospitalet de  
Llobregat

Study of dual pathology  
prevalence in partial  
hospitalization
Montse Guitart
XVI Congreso Mundial de  
Psiquiatría.
Septiembre 2014. Madrid

2ª Edición de la Guía  
Esencial en Psicogeriatría
Manuel Sánchez Pérez
XVI Congreso Mundial de  
Psiquiatría.
Septiembre 2014. Madrid

Ponencia: Espiritualidad y  
Depresión. Jornada sobre  
Espiritualidad y Salud Mental
Manuel Sánchez Pérez
Septiembre 2014. Roncesvalles

Ponencia: Depressió i  
malaltia d’Alzheimer: 
història d’una relació
Manuel Sánchez Pérez
Día Mundial del Alzheimer
Septiembre 2014. Gironella

Presentación:

Presentación:

Ponencia:

Ponencia:

LIBROS NUEVOS TERCER 
TRIMESTRE DEL 2014  
(Atención del Dr. A. Arévalo)

Casos clínicos Demencias    
AA.VV. 1999

Comorbilidad de los trastornos 
afectivos 
AA.VV. 2001

Guía de diagnóstico de la 
demencia en atención primaria 
AA.VV. 2000

Guía de prescripción médica 
geriátrica 
AA.VV. 1995

Guía práctica para superar el 
estrés 
AA.VV. 2001

Introducción a la farmacología 
clínica 
Alfonso Velasco Martín 
1997

CURSO Enfermedad de alzheimer 
y otras demencias 
D. Luis Agüera    
2003

Enfermedad de alzheimer 
E.Tolosa y J. Alom    
1990

Claves en diagnóstico diferencial 
E.Vieta Pascual y L Pintor    
1998

Depresión – ansiedad. Aspectos 
generales de la rehabilitación en 
geriatría 
Grupo de trabajo     
1997

Conductores ancianos, demencia 
senil y accidentes de tráfico 
J.A.Florez Lozano    
1997

Guía de psiquiatría geriátrica 
AA.VV. 1999

Consenso español sobre  
demencias 
Manuel Martín Carrasco    
2000

Dimensión clínica y humana del 
trastorno bipolar 
Mariano Hernández M.    
2008

Cuestionario del sistema interac-
tivo… formación C. en epilepsia  
Ponentes    
1993

BibliotecaFIDMAG  
Germanes 
Hospitalàries  
ha aconseguit un 
nou doctor amb 
reconeixe-ment  
de doctorat 
europeu

La tesi doctoral es titula 
“Correlatos de neuroi-
magen estructural y 
funcional en los familiares 
sanos de primer grado 
de pacientes con esqui-
zofrenia”, i ha estat reco-
neguda amb la màxima 
qualificació Excel·lent 
Cum Laude en la Univer-
sitat de Barcelona.

E l Dr. Ramón Landín-Romero explica 
que els pacients amb esquizofrènia, 

però no els seus familiars, presenten 
una activitat cerebral significativa-
ment reduïda en regions de la escorça 
frontal, els ganglis basals i el cerebel. 
No obstant, tant els pacients com els 
seus familiars mostren una fallada 
de desactivació en la escorça cere-
bral frontal medial, amb evidència d’un 
patró intermedi en el cas dels familiars. 
Aquesta fallada de desactivació suggereix 
una disfunció en la xarxa neuronal per 
defecte (DMN de l’anglès Default Mode 
Network), xarxa que està involucrada en 
la formació dels pensaments o reflexions 
internes, com diuen en la parla anglosa-
xona, en el “inner speech” traduït com la 
parla interna que tots tenim. Els autors 
especulen que aquesta disfunció en la 
DMN pot funcionar com un marcador 
biològic relacionat amb la vulnerabilitat 
genètica associada a la esquizofrènia en 
el grup dels familiars sans. •

Aquest estudi ha estat acceptat 
per publicació en la revista d’alt 
factor d’impacte Psychological 
Medicine.
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ACTIVIDADES
de docencia 
impartida

8 octubre 2014 
Conferència: Concepte de 
resistència, refractarietat i cronicitat 
en episodi agut i manteniment. 
Causes previsibles de cronificació i 
resistència. TRASTORN BIPOLAR. 
Dra. Mercè Madre. Psiquiatra. 
Benito Menni, CASM. Sant Boi de 
Llobregat. Aula docent, Hospital 
Sagrat Cor. D’11.30 a 13.00 hores.

9 octubre 2014 
Dia Mundial de la Salut Mental. 
Conferència: “Diàlegs entorn la salut 
mental” i documental “Balls robats”. 
Organitza: CSMA Sant Feliu, 
Centre de Dia Pins d’Or i Club 
Social Nou Camí. Lloc: Torre 
del Roser. Dia 9 d’octubre de 
2014, a les 18.00 hores.

10 octubre 2014 
Caminada popular. 
Organitza: Centre de Dia, 
Serveis de Salut Mental Alt 
Penedès (H. Sagrat Cor).

14, 21 i 28 d’octubre 2014 
Seminari d’actualització en 
psicofarmacologia clínica. 
Aula docent, Hospital Sagrat 
Cor. De 9.00 a 13.00 hores.

14 octubre 2014 
Cicle de Conferències en Salut 
Mental: Detecció i prevenció en 
situacions de crisi. 
Presentació: Dr. José A. Larraz, 
conferència-col·loqui: Dr. Josep 
Moya i Sra. Maria Ramos.  
Organitza: AFASM.Auditori del 
Centre Cultural de Martorell. 
A les 18.30 hores.

15 octubre 2014 
Formació continuada postgraduada: 
Psicoteràpia del dol. 
Sra. Neus Papiol. PIR. Hospital 
Sagrat Cor. Aula docent, Hospital 
Sagrat Cor. D’11.30 a 13.00 hores.

22 octubre 2014 
Sessió clínica: Àrea Infantil i Juvenil. 
Hospital Sagrat Cor. Aula 
docent, Hospital Sagrat Cor. 
D’11.30 a 13.00 hores.

23 octubre 2014 
Peregrinació a Montserrat

24 octubre 2014 
Sessió clínica: Nou paradigma 
d’objectiu terapèutic en la síndrome 
de dependència alcohòlica.Ponent: 
Dra. Anna Lligoña Garreta. Unitat 
d’addiccions. Servei de psiquiatria. 
Hospital Clínic de Barcelona.  
Centre de Salut Mental de St Feliu 
de Llobregat. 24 d’octubre 2014.

AGENDA
24 octubre 2014 
Acte inaugural del Mestratge 
i Diplomatura de Postgrau en 
Psicogeriatria. 
Caixa Forum. Dia 24 d’octubre 
de 2014, a les 16,30 hores.

28 octubre 2014 
Cicle de Conferències en Salut 
Mental: Aspectes legals. 
Conferència-col·loqui: Sra. 
Paz Cué. Organitza: AFASM. 
Auditori del Centre Cultural de 
Martorell. A les 18.30 hores.

29 octubre 2014 
Formació continuada  
postgraduada: Catatonia. 
Dra. Carolina Caicedo. MIR.  
Hospital Sagrat Cor. Aula 
docent, Hospital Sagrat Cor. 
D’11.30 a 13.00 hores.

Novembre i desembre 2014 
Concurs de pessebres i decoració 
nadalenca. Dirigit a les unitats i 
dispositius de l’Hospital Sagrat Cor. 
Organitza: SAER.  
Hospital Sagrat Cor.

5 novembre 2014 
Formació continuada en atenció 
sociosanitària: Guia pràctica de 
sedació pal·liativa. 
Sr. Santiago Bernades. PADES. 
Hospital Sagrat Cor. Aula 
docent, Hospital Sagrat Cor. 
D’11.30 a 13.00 hores.

7 novembre 2014 
Seminari d’escolaritat compartida 
de l’Equip d’assessorament 
psicopedagògic de Martorell.  
Xerrada: “Per què no entenem 
l’autisme?” 
Ponent: Dr. Alberto Valentinuzzi. 
Psiquiatre. CSMIJ Martorell. 

11, 18, 25 de novembre 2014 
Seminari de millora contínua de 
la qualitat. Aula docent, Hospital 
Sagrat Cor. De 9.00 a 13.00 hores.

11 novembre 2014 
Cicle de Conferències en Salut 
Mental: Tractament farmacològic. 
Conferència-col·loqui: Dr. Josep 
Moya. Organitza: AFASM. 
Auditori del Centre Cultural de 
Martorell. A les 18.30 hores.

12 novembre 2014 
Sessió clínica: Centre de Salut  
Mental d’Adults de Vilafranca del 
Penedès. 
Hospital Sagrat Cor. Aula 
docent, Hospital Sagrat Cor. 
D’11.30 a 13.00 hores.

19 novembre 2014 
Conferència: Espiritualitat i salut. 
Sr. Roberto Narvaiz.  Responsable 
SAER. Hospital Sagrat Cor. 
Martorell. Aula docent, Hospital 
Sagrat Cor. D’11.30 a 13.00 hores.

26 novembre 2014 
Formació continuada postgraduada: 
Aproximació a la psicoteràpia de 
grup. 
Sra. Cristina Granell. PIR. Hospital 
Sagrat Cor. Aula docent, Hospital 
Sagrat Cor. D’11.30 a 13.00 hores.

3 desembre 2014 
Sessió clínica: Centres de Dia. 
Hospital Sagrat Cor. Aula 
docent, Hospital Sagrat Cor. 
D’11.30 a 13.00 hores.

5 desembre 2014 
XV Monogràfic teoricopràctic en 
salut mental. L’abans i el després 
del suïcidi. 
Organitza: CSMA de Martorell. 
Centre Cultural de Martorell.

10 desembre 2014 
Formació continuada postgraduada: 
Cultura, identitat i salut mental. 
Dr. Carlos Gutiérrez. MIR. Hospital 
Sagrat Cor. Aula docent, Hospital 
Sagrat Cor. D’11.30 a 13.00 hores.

17 desembre 2014 
Sessió clínica: Àrea 
d’Hospitalització en Salut Mental. 
Hospital Sagrat Cor. Aula 
docent, Hospital Sagrat Cor. 
D’11.30 a 13.00 hores.



Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell
Tel. 93 775 22 00
Fax 93 775 19 94
hospital@sagratcormartorell.org


