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El servei de Medicina Interna de l’Hospital va rebre un premi estatal

El sorteig es va fer a la sala de plens de l’Ajuntament

La Fundació 
Sanitària de 
Mollet crea un 
consell ciutadà
Mollet del Vallès

La Fundació Sanitària de 
Mollet ha creat un consell 
ciutadà de participació per 
incorporar la veu de la soci·
etat en diverses reunions 
estratègiques. Hi tindran 
presència tots les municipis 
de l’àrea d’atenció del centre 
sanitari, i representants dels 
veïns i d’entitats afins sani·
tàries amb vocació participa·
tiva. Les funcions del Consell 
seran aportar criteri extern 
a la revisió estratègica anual 
de la Fundació, fer arribar 
inquietuds ciutadanes i col·
laborar en el desplegament 
de polítiques socials.

Es presenta la 
Iniciativa Penal 
Popular a Mollet

Mollet del Vallès

La Plataforma en Defensa de 
la Sanitat Pública del Baix 
Vallès organitza, el dia  28, 
un acte per presentar la Ini·
ciativa Penal Popular, que 
pretén exigir responsabili·
tats penals de les retallades 
en sanitat als polítics. L’acte 
es farà a La Marineta a les 7 
de la tarda.

Sant Celoni adjudica els horts 
del Molí de les Planes
Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
va sortejar dilluns les 49 
parcel·les d’horta pública 
que s’han habilitat a la zona 
verda paral·lela a la Tordera, 
al polígon Molí de les Planes, 
entre 54 sol·licituds rebudes.

El sorteig va tenir dos 
torns reservats, un per a 
antics hortolans del polí·
gon, amb 12 parcel·les, i un 
altre per a persones amb 

necessitats socials amb 12 
parcel·les més. En el primer 
cas, el nombre de sol·licituds 
va ser de 4 i es va adjudicar 
directament la llicència. 
En el segon cas hi havia 31 
demandes. En el torn lliure 
es van sortejar 33 horts entre 
les 38 sol·licituds rebudes i 5 
persones van quedar en llista 
d’espera. Els adjudicataris 
han de pagar una fiança de 
100 euros i el lliurament de 
llicències serà dilluns a les 6 
de la tarda a la Rectoria.

Cardedeu posa un 
nou pas de vianants a 
l’avinguda Rei en Jaume

Cardedeu

Cardedeu ha fet un nou pas 
de vianants a l’avinguda del 
Rei en Jaume, a l’alçada del 
carrer Montseny per millorar 
la seguretat en aquest punt 
de l’antiga C·35. La brigada 
municipal ha fet altres obres 
com la col·locació d’una bara·
na de fusta al passeig Colom 
per reduir el risc de caigudes 
al Torrent Llibre o el trasllat 
dels fanals de la plaça Joan 
Alsina als escocells d’arbre 
que actualment estan buits.

03.00h

02.00h

El rellotge s’avança 
una hora, diumenge
Granollers

El rellotge s’haurà d’avançar 
una hora, aquest diumenge, a 
les 2 del matí, que passaran a 
ser les 3. La mesura reduirà la 
despesa energètica.

Un pla de l’Hospital de Granollers 
aconsegueix reduir un 68% l’ingrés 
des d’Urgències dels malalts crònics 
Granollers

E.M.

Un programa de l’Hospital 
de Granollers centrat en la 
prevenció i detecció precoç 
de símptomes en pacients 
crònics amb diverses malal·
ties ha aconseguit reduir en 
un 68% els seus ingressos 
des del servei d’Urgències. El 
pla també ha permès abaixar 
un 72% les visites d’aquest 
col·lectiu al servei, un 49% 
els ingressos hospitalaris i 
escurçar un 57% el temps de 
les seves estades al centre.

El programa, que es va 
presentar la setmana passada 
en el IV Congrés Nacional 
d’Atenció Sanitària al Paci·
ent Crònic a Alacant sota el 
títol “Gestió clínica del paci·
ent pluripatològic. Experièn·
cia en el case management”, 
ha estat guardonat per la 
Societat Espanyola de Medi·
cina i la Societat Espanyola 
de Medicina de Família. Tot 
i que ara a l’Estat espanyol 

ja s’estan seguint programes 
similars en l’àmbit de la 
malaltia crònica, l’Hospital 
de Granollers el va començar 
a treballar fa quatre anys, 
quan era un projecte pioner. 

L’objectiu que va motivar 
el pla, explica el director del 
Servei de Medicina Interna 
de l’Hospital, Esteve Llar·
gués, era “atendre aquests 
pacients de manera més 

eficient i coordinada entre 
els diferents centres de 
salut”. Els malalts crònics, 
explica, suposen el “70% o 
80% de la despesa sanitària 
total”. Actualment hi ha 
40.000 malalts crònics a la 
comarca i 25.000 a l’àrea 
d’influència de l’Hospital de 
Granollers, 3.000 dels quals 
tenen més d’una patologia. 
“Ens trobàvem, a més, que 

els malalts crònics arribaven 
a Urgències quan estaven en 
una situació molt agreujada”. 
Això suposa més possibilitat 
de complicacions de la salut, 
ingressos més llargs i, per 
tant, més despesa sanitària. 

Durant l’any passat, l’Hos·
pital va decidir reunir una 
mostra de pacients crònics 
amb diverses patologies, en 
concret 65 malalts, al quals 
se’ls va explicar amb detall 
la seva malaltia, els medica·
ments de què depenien i la 
manera com els havien de 
prendre. “La majoria de per·
sones, amb una mitjana de 
76 anys, no es pren els medi·
caments correctament i això 
provoca descompensacions”, 
apunta Llargués. L’equip del 
programa, liderat per metges 
i personal d’infermeria de 
Medicina Interna, també va 
ensenyar els pacients a estar 
alerta de diversos símptomes 
que, en el cas d’aparèixer, 
requereixen la visita al CAP 
o als especialistes de l’Hos·
pital de Dia. Es tracta, per 
exemple, de l’augment de 
pes, inflamació a les cames 
o ofecs, entre d’altres. A 
més, els pacients disposen 
de contacte telefònic per fer 
consultes i concertar visites 
preferents en cas de descom·
pensació. “D’aquesta manera 
s’ha aconseguit fer detecció 
precoç i controlar millor les 
malalties”, conclou. 

El programa, centrat en la detecció precoç, ha rebut un premi estatal


