PEDIATRIA DELS PIRINEUS,
SCCLP.
MEMÒRIA ANY 2018
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L’any 2018, 9 anys després d’iniciar-se l’activitat de prestació de serveis
territorials pediàtrics a la comarca de l’Alt Urgell, ha estat l’any de la
consolidació de l’activitat pediàtrica a les comarques del Pallars Jussà, Pallars
Sobirà i Alta Ribagorça, a petició del Departament de Salut, per assegurar-ne la
cobertura amb el nostre model assistencial (activitat que es va iniciar el passat 1
d’octubre del 2017), a més de seguir amb tota l’activitat maternoinfantil de l’Alt
Urgell, sense incidències.

ACTIVITAT ASSISTENCIAL DE PEDIATRIA A L’ALT URGELL
Des d’un punt de vista assistencial durant el 2018 s’ha cobert el 100% de
l’activitat, tant a nivell de primària (ABS La Seu d’Urgell i ABS Alt Urgell Sud)
com a nivell hospitalari (Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell, FSH).
En l’àmbit d’Atenció Primària de Salut, amb la cobertura referida s’ha
estabilitzat un excel·lent nivell d’accessibilitat de la població, amb un 100%
d’èxit en la intenció d’obtenir visites de pediatria en cita prèvia abans de les 48
hores i amb 0.05 i 0.01 dies de demora (dies agenda) i 0.33 i 1.27 (dies feiners)
per aconseguir la visita en els centres d’assistència primària (CAPs) de La Seu
d’Urgell i d’Oliana (amb visites dilluns, dimecres i divendres), respectivament.
Els estàndards de qualitat assistencial (EQA) en els dos CAPs, La Seu i Oliana,
s’han estabilitzat a la Seu d’Urgell i han seguit millorant a l’Alt Urgell Sud de
funcionament, finalitzant l’any 2018 amb 804.55 al CAP de La Seu d’Urgell
(809.92 l’any 2017) i 766.36 al CAP Alt Urgell Sud (682.38 l’any 2016).
En l’Àmbit d’Atenció Especialitzada (nivell hospitalari), es segueix amb la tònica
dels anys previs, molts pocs ingressos pel bon control poblacional a nivell
ambulatori, amb estades mitjanes baixes per la complexitat, gràcies a una molt
bona resolució de les patologies. S’ha seguit amb les visites d’especialitat a
consultes externes (seguiment neonatal, pneumologia, endocrinologia i
cardiologia pediàtrica, aquesta darrera amb especialistes de HSJD que s’han
desplaçat a La Seu d’Urgell) sense demora a la cita en la primera visita.
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Pediatria
Any 2018
Any 2017
Altes totals
47
64
Estada mitjana (dies)
2.55
1,94
Consultes externes
699
719
Índex reiteració
2.07
1,64
Temps d’espera 1a visita 9.5
7,8
(dies)
Potencials evocats auditius 112
137
Taula I. Activitat hospitalària del Servei de Pediatria

Any 2016
51
2’41
627
1,36
5,15
149
a la FSH.

Durant aquest any a l’àmbit de l’Alt Urgell s’han incorporat dos pediatres, la Dra.
Silvia Reinosa al juny i la Dra. Sheila Iglesias al setembre, per cobrir l’excedència
voluntària del Dr. Astete i la sisena plaça de pediatria que teníem vacant des de
fa més de un any i anàvem cobrint entre tots.

ATENCIÓ MATERNOINFANTIL I GINECOLÒGICA A L’ALT URGELL
També a nivell assistencial, s’ha seguit amb el funcionament de la Unitat
Funcional MaternoInfantil del Alt Urgell, iniciada el juny de l’any 2012 amb els
ginecòlegs contractats directament per l’HSJD i les llevadores per la FSH, però
depenent funcionalment de la Direcció Assistencial de Pediatria dels Pirineus. Al
desembre del 2016 els ginecòlegs van entrar a format part de la cooperativa. Al
desembre del 2018, i com a previsió d’una possible reducció de l’activitat del Dr.
Vila a partir del 1r trimestre del 2019, coincidint amb que farà 67 anys, s’ha
contractat a jornada parcial (40%) a la Dra. Bragulat al desembre, incrementant
així un dia de consultes per mirar de disminuir el temps de demora per a les
primeres visites.
Els resultats assistencials d’aquesta Unitat son també força satisfactoris, tot i
que a la nostra zona també s’ha constatat la reducció de parts que ha estat
generalitzada a tot el país. La xifra de parts total ha estat de 106 (132 parts el
2017, 145 parts l’any 2016 i 128 el 2015), seguint amb un percentatge de cesàries
força baix (16,19%). Tanmateix s’ha consolidat el programa de l’alta precoç de
les parteres amb part no complicat (entre les 8 i 24 hores del part), amb el que
s’ha aconseguit que un 75% del total de parts s’hagin acollit a aquest programa,
aconseguint una excel·lent gestió d’estades (estada mitjana de 1’85 dies). I,
gràcies a l’acció conjunta de l’atenció primària i l’especialitzada, en el camp de
l’educació sanitària, amb grups de prepart i postpart, s’aconsegueixen xifres de
lactància materna molt bones (96% a l’alta de l’hospital, i del 72% als 3 mesos).
De fet a aquest programa d’alta precoç postpart amb el grup de suport postpart
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(que l’any 2014 fou reconegut pel Ministerio de Sanidad com una de les Bones
Pràctiques a nivell estatal sobre Salut Sexual i Reproductiva), ja tenim incloses
tant els parts vaginals, com les cesàries, entre les 24-48 hores postpart, amb
excel·lent acceptació i sense complicacions.
A nivell ginecològic, s’ha incrementat el nombre de consultes externes, amb
l’estabilització de l’activitat quirúrgica, tot i una clara disminució de les
cirurgies menors (tot i no tenir-ne en llista d’espera a finalitzar l’any) i una
menor taxa d’ambulatorització bruta. Gràcies a l’estabilització dels professionals
ha millorat clarament el temps d’espera per la primera visita (32 dies vs 53,12
dies l’any 2017 i 76,49 l’any 2015). No obstant, per intentar encara millorar més
aquesta data i col·locar-la en menys de 30 dies, s’ha contractat a la Dra.
Bragulat com a sòcia (a jornada parcial) al desembre, incrementant una consulta
més setmanal, amb la idea que al 2019 puguem veure com tenim menys de 30
dies d’espera per una primera visita.
A la següent taula podem veure resumits els principals indicadors de l’activitat
toco-ginecològica a la FSH.
Tocoginecologia
Any 2018 Any 2017 Any 2016
Altes totals
182
204
233
Estada mitjana (dies)
1,85
2,02
1,66
Intervencions quirúrgiques
58
54
71
Parts
106
132
145
% cesàries
16,19
12,40
16,08
Taxa d’ambulatorització bruta
29.31
51,92
57,97
Cirurgia menor ambulatòria
35
68
67
Consultes externes
3113
2839
3257
Índex reiteració
0’66
0’92
0’92
Temps d’espera 1a visita (dies)
32
53,12
45’31
Taula II. Activitat hospitalària dels Serveis de Ginecologia i Obstetrícia.

ACTIVITAT ASSISTENCIAL DE PEDIATRIA AL PALLARS JUSSÀ, PALLARS SOBIRÀ I
ALTA RIBAGORÇA
Aquest any 2018 ha estat l’any de desenvolupament del projecte d’atenció
pediàtrica de Pediatria dels Pirineus a les comarques del Pallars Jussà, Pallars
Sobirà i Alta Ribagorça, iniciat l’1 d’octubre de 2017. Des d’un punt de vista
assistencial durant el 2018 s’ha cobert el 100% de l’activitat, tant a nivell de
primària, als ABS Tremp, Pobla de Segur, Pallars Sobirà (amb activitat a Sort i
també als consultoris locals de Llavorsí i d’Esterri d’Àneu) i Alta Ribagorça, a
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Pont de Suert; com a nivell hospitalari, a l’hospital Comarcal del Pallars de
Tremp.
La cobertura setmanal dels diferents CAPs d’aquestes 3 comarques es resumeix a
la taula III.
CAP
Tremp
Pobla de Segur
Sort

Dilluns
matí
tarda
10-17

Pont de Suert

tarda

Dimarts
tarda
matí
Matí i tarda

Dimecres
matí
matí
mati (c/14 dies també a
consultoris locals)
matí

Dijous
matí
Matí i tarda
Matí i tarda

Divendres
matí

matí

Taula III. Horaris d’assistència pediàtrica a l’atenció primària a l’Àrea Pediàtrica
dels Pallars/Ribagorça.
En l’àmbit d’Atenció Primària de Salut, s’han cobert les vacances dels diferents
professionals en tots els CAPs, de manera que totes les setmanes de l’any hi ha
hagut activitat pediàtrica en els 4 CAPs, com a mínim 2 cops per setmana al CAP
de l’Alta Ribagorça (de base son 3) i entre 3 i 5 dies a la resta de CAPs. Amb
aquesta cobertura s’ha aconseguit un excel·lent nivell d’accessibilitat de la
població (amb una milloria clara respecte l’any anterior sobretot als CAPs on
existia un problema de major cobertura, Alta Ribagorça i Pobla de Segur), amb
unes bones xifres assistencials, que estan resumides a la taula IV.
2018

Contingent Accessibilitat
prèvia en 48 hores)
pediàtric

EQA

EQPF

Tremp

1006

70,16%

799,53

10, 9 i 9

Pobla de Segur

598

75,92%

773,24
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Pallars Sobirà

778

90,25%

798,40

10 i 10

Alta Ribagorça

435

73,07%

736,73
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(èxit en aconseguir dia

Taula IV. Activitat a l’atenció primària a l’Àrea Pediàtrica dels Pallars/Ribagorça

En l’Àmbit d’Atenció Especialitzada (nivell hospitalari), no hi ha hagut
problemes de cobertura de l’activitat, s’han iniciat les consultes de teràpia
manual pediàtrica durant aquest any i s’ha posat en funcionament el Comitè de
lactància materna a l’hospital, amb participació multidisciplinar de diferents
serveis de l’Hospital. Tanmateix s’han iniciat reunions de coordinació entre
ginecologia, llevadors i pediatria per mirar de disminuir el percentatge de
cesàries, tradicionalment elevat a aquest centre.
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Des de Pediatria dels Pirineus s’ha adquirit (i cedit a l’HCP) un aparell
d’administració d’oxigenoteràpia amb cànules d’alt flux, pel tractament de la
fase aguda de la insuficiència respiratòria greu en infants (que també es pot
emprar en adults).

Pediatria
Any 2018
Any 2017
Altes totals
104
86
Estada mitjana (dies)
2,40
2’20
Consultes externes
79
----Urgències Pediàtriques
1290
1265
Parts
87
85
Cesàries (%)
41,38%
35’5%
Taula V. Activitat hospitalària del Servei de Pediatria

Any 2016
80
1’88
----1448
80
37’5%
a la HCP.

Durant aquest any a l’àmbit dels Pallars/Ribagorça l’Alt Urgell s’han incorporat
tres pediatres, la Dra. Patrícia Álvarez al febrer (en substitució de la Dra.
Troccoli) i la Dra. Míriam Duran i el Dr. Javier Bilbao al juny, per completar
l’equip i per la cobertura de la baixa de risc d’embaràs i posterior baixa i
excedència maternal de la Dra. Patrícia Hernández.
S’han iniciat les sessions setmanals de formació tots els dijous de 14.00 a 15.00
al CAP de Tremp, per millorar la coordinació i l’aplicació dels protocols conjunts,
i s’han iniciat rotacions setmanals per realitzar formació continuada a l’HSJD (Dr.
Bilbao i Dra Sepúlveda al novembre del 2018).

ACTIVITATS DE FORMACIÓ, DOCÈNCIA I RECERCA
A l’Annex 1 consten les diferents actes i xerrades comunitàries de promoció de la
salut, així com els cursos realitzats com a alumnes, com a ponents i els diferents
treballs presentats a diferents esdeveniments científics.
Cal destacar, en els actes de promoció de la salut els programes de pre i postpart
de l’Alt Urgell, el programa de promoció de la dieta mediterrània i exercici físic
en la infància INFADIMED que realitzen les nostres infermeres d’atenció primària
de la Seu d’Urgell, la creació del Comitè de Lactància Materna de l’Hospital
Comarcal del Pallars amb els actes de la Setmana de la Lactància Materna del
Pallars Jussà, i l’inici de les col·laboracions amb Radio Tremp dels nostres
professionals en diferents programes, però sobretot en el programa “En bones
mans” de l’HCP.
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En quan a cursos i congressos, destaquem la realització, com a organitzadors
conjuntament amb ACEBA, de les XXI Jornades d’ACEBA XXI (Autogestió,
professionalisme i economia social: present i futur de les EBAs), celebrades a La
Seu d’Urgell el passat 26 d’octubre, que va comptar amb 140 professionals de la
salut, on es van realitzar 10 ponències al voltant de 3 grans eixos de debat:
• Autogestió: Les EBAs tenen capacitat de gestionar-se al 100% tots els
recursos de què disposen. Els seus indicadors i grau de compliment els fixa
el Departament de Salut (CatSalut).
• Professionalisme: Les EBAs ofereixen serveis de salut de qualitat, adaptats
a les necessitats de la seva població de referència. Treball de rigor i
excel·lència.
• Economia social: Les EBAs promouen un major grau d’implicació dels
professionals en el procés de desenvolupament, racionalització i
optimització del sistema sanitari públic.
També destaquem que el treball “Monitorització cardíaca nuubo per al
diagnòstic d’arrítmies a pediatria en una zona rural”, presentat a les Jornades
R+D+I Tic salut i Social de Vic, i que explica el treball conjunt entre Pediatria
dels Pirineus i l’HSJD amb el diagnòstic i el control de les arrítmies mitjançant un
dispositiu a distància i que evita el desplaçament dels malalts i les seves famílies
va rebre el premi d’Interoperabilitat de les Jornades.
Com altres anys, s’han realitzat estades formatives a l’HSJD per part dels nostres
professionals, concretament a Nounats pel Dr. Javier Bilbao i la Dra Nataly
Sepúlveda i a la Unitat de Sol Pèlvic pel Dr. Wladimir Moreira.
Durant el curs acadèmic 2017-2018 s’ha realitzat una nova edició del Curs
d’Actualització en Patologia MaternoInfantil, amb sessions tots els dimarts al
migdia a La Seu d’Urgell, i els dijous al migdia a Tremp, acreditat amb 5’2
crèdits del CCFCPS.

COMUNICACIÓ
En relació a la difusió, la nostra pàgina web segueix com una eina de referència
per a la divulgació pediàtrica, no només al nostre àmbit territorial, sinó a tot
Catalunya. Durant l’any 2018 hem tingut 34.398 visites (94’24 visites/dia), amb
1’30 pàgines/visita i 37 segons de mitjana per visita. Hem rebut 372 consultes
virtuals (totes resoltes abans de 48 hores) i s’han publicat (entre la part privada i
la pública de la web), un total de 64 articles. Tanmateix, les xarxes socials de
Pediatria dels Pirineus son també un excel·lent mitjà de comunicació, amb 715
“likes“ a la nostra pàgina de Facebook (92 més que l’any 2016) i 2048 seguidors a
twitter (184 més que l’any 2017).
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La realització de les XXI Jornades ACEBA a la Seu d’Urgell a l’octubre va tenir
força ressò mediàtic, sobretot en la premsa comarcal.
•
•
•
•
•
•
•

http://www.laseu.cat/news/la-seu-durgell-acull-les-xxi-jornades-aceba
https://www.alturgell.cat/agenda/xxi-jornades-aceba-la-seu-durgell
http://www.radioseu.cat/agenda/xxi-jornades-aceba-a-la-seu-durgell
http://www.radioseu.cat/noticies/la-seu-durgell-acull-la-21a-edicio-deles-jornades-aceba
https://www.regio7.cat/cerdanya-alt-urgell/2018/10/27/acull-jornadaprofessional-salut-al/506069.html
http://www.pirineustv.cat/2018/10/26/demanen-un-canvi-en-la-gestiopediatrica/
https://www.lleida.com/noticia_canal/proposen-que-infermeres-imetges-de-familia-supleixin-lescassetat-de-pediatres

Hem seguit fent diferents xerrades poblacionals, on destaquen el Grup de
Prepart i Postpart (tots 2 setmanals a La Seu d’Urgell), i s’ha seguit, durant tot el
curs escolar 2017-2018 i 2018-2019, el programa per a promoció de la dieta
mediterrània per les escoles INFADIMED (cedit voluntàriament i amb col·laboració
dels pediatres del Grup de Pediatria Territorial d’Alt Penedès i Garraf), que s’ha
començat amb els alumnes de P3-P4 i P5 de les 5 escoles de La Seu d’Urgell i
Castellciutat.
A la zona del Pallars s’ha iniciat una col·laboració amb Radio Tremp amb un
programa
mensual
de
salut,
“En
bones
mans”
(https://www.pediatriadelspirineus.org/blog/post/714/Que-son-i-com-podemprevenir-les-infeccions-respiratories-en-els-nens-es).
I
vam
participar
activament en els actes de la Setmana de la lactància materna, incloent una
entrevista a Radio Tremp (https://www.mixcloud.com/radiotremp/r%C3%A0diotremp-lentrevista-a-nathaly-sepulveda-i-maite-berga-03102018/) .
La revista “el Mundo de los Pirineos” va publicar un reportatge sobre la nostra
organització
(https://www.pediatriadelspirineus.org/blog/post/671/Articlesobre-Pediatria-dels-Pirineus-a-la-revista-El-Mundo-de-los-Pirineos-de-marc-abril2018)
Tanmateix, s’ha seguit durant l’any 2017 la revista Fer Salut publicada en format
virtual i físic per ACEBA, amb col·laboracions puntuals per part de Pediatria dels
Pirineus, i amb la Dra. Ruiz dins del seu comitè editorial.

EXERCICI ECONÒMIC
Respecte a la memòria econòmica financera el resultat de l’exercici, tot i no
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tenir encara l’auditoria i els comptes tancats, haurà estat d’equilibri. Tots els
ingressos van ser els que provenien de la facturació a l’HSJD segons acord
establert en conveni, ja que aquest any 2018 s’ha deixat de donar cobertura de
guàrdies a l’Hospital de Puigcerdà per no tenir suficients pediatres per mantenirho. Mentre que les despeses son la part més elevada el capítol de personal, i la
resta corresponen fonamentalment a les partides fixes de comptabilitat i a la
repercussió dels serveis professionals i jurídics i a l’assegurança de
responsabilitat professional. El seguiment pressupostari es va realitzar
mitjançant reunions bimensuals amb el responsable de l’outsourcing amb
l’empresa BDO.
Aquest any s’ha destinat 39.178,60 euros del romanent econòmic de l’exercici
del 2017 a la compra de diferent material assistencial pels hospitals on prestem
l’assistència , concretament un aparell d’oxigenoteràpia amb cànules d’alt flux
per la Fundació Sant Hospital (FSH) i un per l’Hospital Comarcal del Pallars i un
equip de bisturí harmònic ERBE per cirurgia ginecològica per la FSH.

ESTRUCTURA SOCIETÀRIA DE LA COOPERATIVA DELS PIRINEUS
A nivell de estructura de socis treballadors durant el 2018 el Dr. Fàbrega va
seguir com a Director Assistencial de la Fundació Sant Hospital fins a l’1 de
novembre de 2018, en que va renunciar a aquesta plaça, mantenint-se però amb
una jornada dins de Pediatria dels Pirineus SCCLP del 77%, camb la Direcció
Assistencial.
Per l’Àrea Pediàtrica de l’Alt Urgell el Dr. Astete es va demanar una excedència
voluntària a partir del juny d’un any, per anar a treballar amb activitat
humanitària a la Índia. La resta de socis (Dra. Ruiz, Valencia, i Dr. Rosell) son
socis al 100% de jornada i al juny es va incorporar com a contractada la Dra.
Silvia Reinosa al 100% de jornada i al setembre s’incorporà a la cooperativa com
a sòcia la Dra. Sheila Iglesias, també a jornada complerta. A part, a l novembre
va reiniciar activitat de cobertura de guàrdies la Dra. Quiroga, després de
l’estada al seu país.
En quan als ginecòlegs de la zona de l’Alt Urgell, tenimm com a socis 2
ginecòlegs (Dr. Vila al 100% de jornada i Dra. Gascón al 70% de jornada, més la
direcció assistencial de l’àrea gineco-obstètrica) i com a contractats el Dr.
Moreira a 100% de jornada i el Dr. Ciompi, el Dr. Rugh i el Dr. Bejarano com a
suport a les guàrdies. Al desembre, i en previsió a una reducció de jornada del
Dr. Vila per la seva avançada edat a partir del març del 2019 es va incorporar
coma sòcia al 40% de jornada a la Dra. Bragulat.
Amb l’ampliació a la zona del Pallars /Alta Ribagorça, segueixen com a sòcies al
100% de jornada les Dres. Hernández i Sepúlveda i com a contractats la Dra.
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Toscani i Dra. Álvarez (al 70 i 60% de jornada, respectivament, aquesta darrera
en substitució de la Dra. Troccoli que va ser baixa empresa al febrer per no
complir les expectatives laborals) i els Dr. Bilbao i Dra. Duran, que es van
incorporar al juny a jornada complerta (també per cobrir la baixa de risc per
gestació i posterior baixa maternal i excedència de la Dra. Hernández)
Completen l’activitat pediàtrica a aquesta zona les Dres. Alcover i Llusà, que
pertanyen a l’ICS, tot i dependre funcionalment de la cooperativa (de fet la dra.
Alcover n’és la coordinadora territorial).
Per tant, actualment tenim 7 socis pediatres, 3 socis ginecòlegs, l’HSJD com a
soci (entitat jurídica no física) i 6 contractats (3 pediatres i un ginecòleg al 100%,
2 pediatres al 70% ) i suport de guàrdies puntuals per part de diferents
professionals. Està previst durant el 2019 la baixa empresa de la Dra. Duran
(coincidint amb el retorn a l’activitat de la Dra. Hernández) i la incorporació com
a sòcia de la Dra. Álvarez, donada la seva gran professionalitat i implicació en el
projecte. En total 8’8 FTE de socis i 5’45 FTE de contractats, previst pel 2019 el
canvi a 9’5 socis FTE i 3’85 contractats, amb el canvi esmentat de les Dres.
Álvarez i Duran.

ÀMBIT DE GESTIÓ SOCIETÀRIA
Des del punt de vista legal la relació d’activitats de gestió de la Societat
Cooperativa han estat:
•
•

•
•

31 de març del 2018: Consell Rector: tancament de l’exercici econòmic
del 2017.
24 de maig del 2018: Assemblea General Ordinària i Extraordinària:
Aprovació dels comptes anuals del 2017; reelecció del Dr. Vila com a
Interventor de Comptes; s’aprova l’aplicació dels excedents nets de
l’exercici als fons de reserva obligatori i voluntari i destinar part dels
beneficis del 2017 a la compra de material assistencial necessari pels
hospitals de al seu d’Urgell i Comarcal del Pallars (import 39.178,60
euros); Ratificació dels contractes en origen dels 3 professionals sudamericans (Dres. Reinosa i Duran i Dr. Bilbao) i de la incorporació coma
sòcia de la Dra. Iglesias; i s’accepta l’excedència voluntària del Dr.
Astete.
3 de setembre de 2018: Consell Rector: S’admet, com a sòcia treballadora
de la cooperativa a la Dra. Sheila Iglesias Griñant.
3 de desembre de 2018: Consell Rector: S’admet, com a sòcia treballadora
de la cooperativa a la Dra. Anna Bragulat Mir.

El 3 d’octubre de 2018 s’actualitza la pòlissa de responsabilitat civil amb Sham.
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El 20 de setembre de 2017 es va comunicar formalment que Pediatria dels
Pirineus no prorroga el conveni de col·laboració subscrit entre l’Hospital de
Puigcerdà i Pediatria dels Pirineus per la nostra cobertura de guàrdies de
pediatria a Hospital de Cerdanya a partir de l’1 de gener del 2018, degut al
nostre problema de disponibilitat de professionals.
Seguim incorporats, i per tant essent socis de ACEBA (Associació Catalana
d’Entitats de Base Associativa), i seguim federats dins de la Federació Catalana
de Cooperatives de Treball. De fet el 26 d’octubre del 2018 vam ser els
organitzadors i amfitrions de les XXI Jornades ACEBA celebrades a La Seu
d’Urgell.

Dr. Jordi Fàbrega i Sabaté
Director Assistencial de Pediatria dels Pirineus, SCCLP
La Seu d’Urgell, a 15 de febrer de 2018
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ANNEX 1. ACTIVITAT COMUNITÀRIA:

Grup PostPart i Prepart
Intoleràncies i Al·lèrgies alimentàries.
Actuació a l'escola

J. Fàbrega, G. Ruiz, T.
Valencia, S. Iglesias i S. Reinosa
J.Fàbrega

Alimentació en la primera infància
Setmana de la lactància materna al
Pallars (entrevista Radio)
Setmana de la lactància materna al
Pallars (diferents activitats)
Programa de ràdio “En bones mans”
INFADIMED, infància i Dieta mediterrània

S. Iglesias i N. Méndez

Primers auxilis
Primers auxilis

J. Fàbrega
E. Alcover

Alimentació infantil

H. Toscani

Taller de RCP bàsic i seqüència OVACE a
famílies
Jornada salut mental fira Tremp
Grup lactància i criança

P. Alvarez

N. Sepúlveda
N. Sepúlveda, H. Toscani, P.
Hernández, M. Figueroa
E. Alcover
T. Parra i N. Méndez

N. Sepúlveda, M. Figueroa
H. Toscani

RCP bàsica a l’IES
Alimentació en pediatria

N. Tomàs
G. Ruiz, N. Mendez i T. Parra

Convulsions a la infància

G. Ruiz

Malalties minoritàries a la infància

E. Alcover

Vacunes

E. Prat

Aplicació adrenalina: quan i com i
N. Tomàs
perquè
Xerrades comunitàries realitzades pel diferents professionals

Tot l’any La Seu d’Urgell
Llar infants Minairons i
Escola La Salle i CETAP
Llar infants Minairons i
Escola La Salle
Radio Tremp
Tremp i Pobla de Segur
Radio Tremp
Escola La Salle, Pau
Claris, Albert Vives, La
Valira i Castellciutat
Llar infants Minairons
Personal del menjador de
l’escola Valldeflors
Cap de Pont de Suert,
abril i maig 2018
Sort, abril i juny 2018
Tremp, maig 2018
Cap de Pont de Suert,
maig, juny i octubre 2018
Pobla de Segur, maig
2018
Escola de Pares Seu
d’Urgell
Escola Albert Vives Seu
d’Urgell
Escola Valldeflors,
Jornada solidària
Kat6A/10Q26, maig 2018
Escola Angel Serafí a
Sort, novembre 2018
Escola els Raiers, Pobla
de Segur, desembre 2018
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ANNEX 2. ACTIVITAT FORMATIVA:

Curs d’Actualització en Patologia
MaternoInfantil Alt Urgell

Curs de segones víctimes, taller de bones
pràctiques en l’atenció dels professionals

Curs d´actualització en medicina materno
fetal: mòdul materno-fetal
Curs d´actualització en medicina materno
fetal: mòdul endocrinología
XXXIII reunió de ginecòlegs i obstetres de
les comarques catalanes
IV Jornada d’infermeria Pediàtrica de les
Terres de Ponent. Motivació pel canvi en
l’obesitat Infantil
Curs Intensiu d’Actualització en
Pediatria
Taller Nutriben d’Alimentació Infantil
Jornada Bullyng de la Comarca Alt Urgell
RCP neonatal
SVIP pediàtric
Curs d’Actualització en Pediatria Reus
Congrés de la Societat Catalana de
Pediatria
Curs de comandaments de càrrecs
intermedis
Habilitats comunicatives en públic
IV Jornada d’infermeria Pediàtrica de les
Terres de Ponent. Motivació pel canvi en
l’obesitat Infantil
Curs Intensiu d’Actualització en
Pediatria
Curs d’Histerectomia laparoscòpia
Estada a la Unitat de Sol Pèlvic (Dr.
Amat)
Curs d’ecografia bàsica 3D-4D
V Jornada de Treball d'Atenció Primària

J. Fàbrega, G. Ruiz, J. Astete,
T. Valencia, O. Rosell, A. Vila,
A. Gascón, W. Moreira, L.
Castellarnau, R. Rogé, D.
Secall,

Setembre 2017-Juny 2018

J. Fàbrega

Cat salut 27 febrer 2018

Annabel Gascón

19-20 febrer 2018 Món St.
Benet

W. Moreira i A. Gascón

21 febrer 2018 Món St.
Benet

T. Vila, A. Gascón, L.
Castellarnau i R. Rogé

23 febrer Igualada
Universitat de Lleida 16
març 2018
El Muntanyà 16-17 març
2018

Toñi Parra i Neus Méndez
O. Rosell
Toñi Parra,
Gloria Ruiz

Neus

Méndez

T. Valencia i T. Parra
T. Valencia,J. Fàbrega, J.
Astete, G. Ruiz, Rosa Rogé, D.
Secall
J. Astete, O. Rosell, G. Ruiz, T.
Parra, N. Méndez, A. Font.
T. Valencia
J. Fàbrega, G. Ruiz, S. Iglesias
J. Fàbrega
O. Rosell
Toñi Parra i Neus Méndez
O. Rosell
W. Moreira
W. Moreira
Gascón
N. Méndez, G. Ruiz, S. Reinosa,

i
22 març 2018
Seu d’Urgell 23 març
2018
20 abril 2018 Fundació
Sant Hospital
26-27 abril 2018 Fundació
Sant Hospital
Reus 27-28 abril 2018
Terrassa 25-26 maig 2018
Maig 2018 Fundació Sant
Hospital
Maig 2018 Fundació Sant
Hospital
Universitat de Lleida 16
març 2018
El Muntanyà 16-17 març
2018
5 i 6 juliol Igualada
HJSD ( 7 dies) entre
febrer i març
19-20 maig Málaga
Tremp 18 octubre 2018
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de salut i Salut mental Infantil i Juvenil
"El consum de tòxics a l'adolescència"
Curs Associació Infància Maltractada

XXI Jornada ACEBA: Autogestió,
professionalisme i economia social:
present i futur de les EBAs
Nous cribratges protocol de seguiment
de l’embaràs a Catalunya

Taller de Reanimació Neonatal i Actuació
a Sala de Parts
Curso avanzado de diagnostico prenatal
genético. BCN Fetal Medicine
Titulació de School of Medicina “the 1113 weeks scan”
Curs d’Actualització en Patologia
MaternoInfantil Pallars/Alta Ribagorça

Curs open-meeting de Pediatres de
Ponent
XV d'Immunitzacions. Atenció Primària.
Àmbit Lleida 26/01
Curso especialización en lactancia
materna. (60h de formación)
Curs ACUT
Reciclatge en suport vital bàsic + dea
Jornada de Transtorns d'Aprenentatge:
una mirada multidisciplinar.
Pediatría extrahospitalaria 45ª ed
(Grindope)
Reciclatge en suport vital bàsic + dea
Curs en línia Activitat Física i Salut.
Intervenció a l’Atenció Primària
Curs en línea Consell alimentari en la
infancia i adolescència
Post-grau universitari d´acompanyament
al dol.
Taller alimentació " baby-led weaning" a
famílies
Presentació nova guia vacunacions
Curs salut i escola

S. Iglesias, P. Hernández, A.
Llusà, P. Alvarez, N. Sepúlveda,
N. Tomàs, E. Prat
O. Rosell
J. Fàbrega, G. Ruiz, T.
Valencia, O. Rosell, S. Reinosa,
S. Iglesias, N. Méndez, A. Font,
A. Parra, A. Vila, A. Gascón, W.
Moreira, C. Ciompi, L.
Castellarnau, R. Rogé, D.
Secall, R. Serret, E. Alcover, A.
Llusà, P. Hernández, N.
Sepúlveda,
T. Vila, A. Gascón, W. Moreira,
L. Castellaranu i R. Rogé
S. Reinosa, E. Alcover, P.
Alvarez, J. Bilbao, M. Figueroa,
P. Hernández, A. Llusà, M.
Mata, E. Prat, N. Sepúlveda, N.
Tomás,
W. Moreira i A. Gascón
W. Moreira i A. Gascón
E. Alcover, P. Alvarez, J.
Bilbao, M. Figueroa, P.
Hernández, A. Llusà, M. Mata,
E. Prat, N. Sepúlveda, N.
Tomás, H. Toscani
P. Hernández, M. Figueroa
M. Figueroa, A. Llusà, M. Mata,
E. Prat, N. Tomás.
N. Sepúlveda
N. Tomás
A. Llusà, N. Tomás
E. Alcover, P. Hernández, A.
Llusà, N. Tomàs, E. Prat.
E. Alcover
M. Figueroa, P. Hernández, N.
Sepúlveda
E. Prat

Lleida 22-23 octubre 2018

26 d’octubre 2018 Seu
d’Urgell
31 octubre Barcelona
13 novembre 2018
Hospital Comarcal del
Pallars
Barcelona 15-16
novembre 2018
Desembre 2018 (on-line)
Novembre 2017-Juny
2018

Setembre 2017-Juny
2018, Setembre 2018desembre 2018
Lleida, Gener 2018
Febrer 2018
Tremp, març 2018
Pobla, abril 2018
Lleida, 26 abril 2018
Barcelona 24-26 Maig
2018
Tremp, 26 juny 2018.
On-line

E. Prat

On-line

A. Llusà
P. Alvarez, E. Prat

Curs setembre 2017 -juny
2018
Sort, agost 2018

N. Tomàs
N. Tomàs

Lleida, setembre 2018
Sort, novembre 2018
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Jornada Formativa "L'ús de les xarxes
socials entre els adolescents".
Curs de Formació Continuada 2018 de la
Societat Catalana de Pediatria
6ª Edició Programa de Desenvolupament
Directiu de l’ICS
Reciclatge en suport vital bàsic + dea
Actualizacion en patologia digestiva y
nutricional prevalente en atencion
primaria

E. Alcover, P. Alvarez, J.
Bilbao, M. Figueroa, P.
Hernández, A. Llusà, N.
Sepúlveda.
E. Alcover, P. Alvarez, J.
Bilbao, P. Hernández, A. Llusà,
N. Sepúlveda.
E. Alcover
E. Prat
A. Llusà

Tremp, 19 novembre
2018

Barcelona, de maig a
desembre 2018
Sort, noviembre 2018
Barcelona, St Joan de
Deu, Desembre 2018

Cursos Realitzats pels diferents professionals
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ANNEX 1. ACTIVITAT DOCENT:

Jornada orientació laboral per R4 de la
Societat Catalana de Pediatria
SVIP pediàtric
Atenció obstètrica a un hospital
comarcal del Pirineu, revisió dels darrers
18 anys
Esquistosomiasi vesical. Hematúria en un
nen immigrant

Innovació i accessibilitat territorial
Monitorització cardíaca nuubo per al
diagnòstic d’arrítmies a pediatria en una
zona rural

J. Fàbrega
J. Fàbrega, T. Valencia, E.
Alcover, P. Alvarez
J. Fàbrega
G. Ruiz
J. Fàbrega
J. Fàbrega

Acadèmia Ciències Mèdiques
Catalunya i Balears. Barcelona,
6 de març de 2018
26-27 abril 2018 Fundació Sant
Hospital
Congrés de la Societat
Catalana de Pediatria Terrassa
25-26 maig 2018
Congrés de la Societat
Catalana de Pediatria Terrassa
25-26 maig 2018
Hospital Comarcal del Pallars,
7 de juny 2018
Jornades R+D+I TIC Salut i

(Premi d’Interoperabilitat
de les Jornades)

Social. Vic, 27 i 28 setembre

Disminució del nombre de cesàries a la
Unitat MaternoInfantil de l’Alt Urgell

L. Castellarnau

La pediatria a l’atenció primària, segueix
sent vàlid el model actual?

J. Fàbrega (moderador)

XXI Jornada ACEBA:
Autogestió, professionalisme i
economia social: present i
futur de les EBAs.
26 octubre 2018
XXI Jornada ACEBA:
Autogestió, professionalisme i
economia social: present i
futur de les EBAs.
26 octubre 2018

Paper de l’hospital de referència en el
treball integrat amb l’atenció primària,
l’experiència de l’hospìtal Sant Joan de
déu

Annabel Gascón
(moderadora)

Antibiòtics a urgències de pediatria

J. Fàbrega

Convulsions a urgències

T. Valencia

2018

XXI Jornada ACEBA:
Autogestió, professionalisme i
economia social: present i
futur de les EBAs.
26 octubre 2018
Sessió de formació del Servei
d’Urgències de la FSH; 28 de
novembre de 2018
Sessió de formació del Servei
d’Urgències de la FSH; 30 de
novembre de 2018

Cursos i treballs realitzats com a PONENTS pels diferents professionals
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