
Els CAP de Salou, Cambrils, I’Hospitalet i la
Selva són els de més qualitat de Catalunya
Són els únics acreditats per la Joint Comission, eviten més ingressos hospitalaris i s’hi registren menys complicacions

N. SERRET / $al0u
¯ Els centres sanitaris passen cada any
processos que revisen la seva qualitat, pe-
rb n’hi ha quatre a Catalunya, els de Sa-
lou. Carnbrils. la Selva del Camp i l’Hos-

pitalet i Vandellbs que se situen per sobre
de la mitjana, ja que són acreditats per la
Joint Comission, un organisme interna-
cional que s’encarrega de fer controls de
qualitat a un molt alt nivell. Aquest orga-

nisme estableix onze criteris principals,
cadascun dels quals s’han d’acomplir
amb un mínim del 80%. Els efectes més
perceptibles són el fet que deriven molts
menys pacients a l’hospital i que els usua-

ris del centre registren menys complica-
cions, perb hi ha d’altres aspectes del fun-
cionament de cada CAP que el convertei-
xen en un engranatge gairebé perfecte.
També hi ha dues resid~ncies acreditades.

El CAP de l’Hospitalet i
Vandellbs, del Grup Sa-
gessa, va ser el primer
d’Eurupa a ser acreditar
per la Joint Comission,
l’any 2001, el van seguir
l’any 2004 el de Salou
(l’únic de I’ICS acreditar 
Catalunya) i Cambrils, i el
de la Selva enguany (taro-
b~ de Sagessa), que esta
preparant el CAP Reus V i
l’hospital de Móra per pas-
sar l’auditoria.

A primer cop d’ull, no-
més alguns detalls deixen
entreveure que són dife-
rents a la resta, perb
l’acompliment estricte
d’un seguir de protocols
tant en l’aspecte organit-
zatiu com de l’atenció als
pacients i familiars així ho
acrediten. Tots aquests
centres han aplicat el que
dicta la Joint Comission i
s’han sotmbs a les audito-
ries que aquest organisme
americ5 efectua. A dife-
rencia d’altres models
d’avaluació, aquest ~,se
centra molt en l’assist~n-
ciw,, segons det’alla el ge-
rent de l’~rea de planifica-
ció estratbgica del grup
Sagessa, Lluís Colomé, ja
que fa especial incidencia
en la seguretat que han de
tenir tant els pacients com
els professionals i asse-
nyala un seguir d’accions
que el centre assistencial
ha de fer de manera siste-
ma.tica per acomplir amb
els est~ndards de qualitat.

Així, han d’acomplir
onze funcions, centrades
en els drets dels pacients i
l’¿tica de l’organització,
l’assist~ncia, l’educació,
la qualitat i la seva millora,
el lideratge, la gestió de
l’entorn, de la informació,
la prevenció i control de la
infecció i la gestió de re-
cursos humans. Precisa-
ment sobre aquest últim
punt, la directora de políti-
ca de qualitat de Sagessa,
Maria José Bueno, explica
que ~~hi estan més a sobre~~
des de la contractació de
metges estrangers, perb de
tots (forasters o no) se’n
comprova l’origen de les
titulacions. Els altres re-
quisits es concreten, per
exemple, en les revisions i
el calibratge peribdic dels

A I’esquerra, la directora del CAP de Saluu en una consulta. A la drela, la residencia de la Selva, i a sota, el blíster amb la foto de cada avi./M.M./J.F.

També dues resid~ncies d’avis
¯ Els centres d’atenció primaria no
són els 6nics que poden acreditar-se. A
la demarcació, hi ha dues resid~ncies
d’avis que han seguit aquest procés i
estan pendents d’obtenir l’acreditació
definitiva aquest mes d’octubre. Són
les resid6ncies de la Selva del Camp i
d’Ascó, del Grup Sagessa. Els criteris
de la Joint Comission són inspirats en
els models assistencials americans, de
manera que, en el cas de les residen-
cies, acomplir els est~ndards és .més
difícib~ perqu~, a diferencia dels Estats

Units, on les residbncies són més hos-
pitalb.ries, ~~aquf ja són una substitució
de la llar~~, diu Colomé. La influbncia
americana es nota en el fet que els fan
fer forqa simulacres de cat~.strofes na-
turals. Fins i tot han comprat una ma-
quina de fer fum per fer-ho més real i
han comprovat com la residencia ~~es
buida en cinc minuts>~. Apliquen altres
mesures com ara tenir una foto de cada
resident al blfster de medicaments que
li correspon i el mateix fana la cuina
per no equivocar-se amb les racions.

Programa d’infermeria
¯ Fa un temps, el CAP de Salou ha iniciat un pro-
grama que vol aconseguir l’adhesió dels usuaris al
centre i a un metge de familia en concret, així com
portar un millor seguiment de l’historial dels pa-
cients. Quan el CAP incorpora un nou pacient, se li
ofereix una visita inicial amb una infermera que va-
lora si té algun problema que requereix seguiment
m~dic, fa activitats preventives i explica al pacient
els drets i deures que té. A més, li fa un rephs de les
vacunes que ha rebut o que li falten, un punt impor-
tant ~,en persones que vénen de fora,,. De tutes les
persones als quals se’ls ha ofert aquesta visita, ~~el
80% l’accepten i vénen a fer-lw~.

aparells m6dics, el control
de la caducitat dels Far-
macs i del seu emmagatze-
matge o el registre d’inci-
dbncies amb l’administra-
ció de medicaments. Aixb
~~dóna garantía d’ordre a
l’usuari i de seguretat al
professionab~, segons la
directora del CAP de Sa-
lou, Laura Palacios.

Pel que fa a la informa-
ció sobre les patologies i
els tractaments que han de
donar als pacients, a Salou
han elaborat tot de proto-
cols consensuats perqub

tots els sanitafis donin la
mateixa informació, de
manera que el pacient no
percep contradiccions i, a
més, els han informatitzat
tots per tenir-los disponi-
Nes en qualsevol moment.
Es ignalment important el
respecte a la intimitat dels
pacients, de manera que
se’ls garanteix explícita-
ment la confidencialitat
del que tractin professio-
nal i usuari, així com tam-
bé han instal-lat cortines
en els boxs d’urgbncies. El
respecre es concreta en el

fet que no han d’haver-hi
papers ni analítiques de
pacients damunt les taules
de les consultes, de la ma-
teixa manera que també
procuren que es respecti la
distancia entre el punt on
s’han d’esperar els usuaris
per ser atesos al tanlell
d’entrada, diu Coloro~. A
més, han fet que les portes
de les consultes dels cen-
tres de salut de Cambrils,
l’Hospitalet i Vandellbs i
la Selva del Camp només
es puguin obrir des de dins
o des de lora amb clau

mestra que només tenen
els professionals.

En el cas de Salou, el
carro de parades del dispo-
sitiu d’urgéncies est’h se-
gellat de tal manera que
cada vegada que s’utilitza
es trenca el segell i la per-
sona que se’n responsabi-
litza ha de reposar el mate-
rial utilitzat perqu~ quedi
preparat per a la següent
vegada. ~<De multes
d’aquestes coses l’usuari
no se n’adona perqubja es-
pera que tot funcionb~, ex-
plica la directora del CAP.

Els qui sí se n’adonen
són els hospitals més pro-
pers, que reben menys pa-
cients adscrits en aquests
centres, ja que fan un con-
trol més estricte dels hi-
pertensos, diab&ics, dis-
plic&nies i cardiopaties is-
qubmiques, evitant com-
plicacions i, per tant, in-
gressos hospitalaris. Si es
produeixen, per& el centre
de primala en fa un segui-
menti també després de
Falta, alxí com també
s’aplica un test d’avalua-
ció del dolor.
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