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Turull (CiU) acusa el
PSC de no complir
terminis en hospitals
com el de Sant Celoni

Prevencare guardona Assumpció Mora, de l'Hospital
de Sant Celoni, pel seu treball en prevenció d'úlceres
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El portaveu de CiU al Parlament
de Catalunya, Jordi Turull, ha acusat al PSC de no complir amb la
inversió prevista per a la construcció d'hospitals a Catalunya assenyalant que la formació va
publicitar que farien obres que no
eren capaços de complir. Com a
exemple, Turull va assenyalar que
el govern tripartit ha incomplert els
terminis de construcció de diversos
projectes posats en marxa, com el
de Sant Celoni, que estava prevists
inicialment que ﬁnalitzés l'any
2008 i per al que encara no hi ha
dotació pressupostària.
Turull va acusar l'exconsellera de
Salut, Marina Geli, d'haver deixat
un dèﬁcit de 850 milions d'euros
per "estirar més el braç que la
màniga" en només un any de gestió. El portaveu parlamentari ha assegurat que l'actual govern "té
tota la sensibilitat" en matèria de
salut i per aquest motiu no prometrà actuacions que no pugui acomplir. Per contra, aﬁrma, impulsarà
les retallades que siguin necessàries per garantir el funcionament
del sistema. Turull ha demanat al
PSC que deixi "d'intoxicar" amb
les retallades de Salut anunciades
pel govern quan, aﬁrma, "ells han
estat incapaços de complir amb
el que han promès".

Rafael Gotsens, Assumpció Mora, Joan Enric Torrà i Ana Ventura a l'acte de lliurament del guardó (HsC)
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Ahir dijous, la Cap d'Àrea d'Infermeria del Sociosanitari de l'Hospital de Sant Celoni, Assumpció
Mora, va rebre el premi Prevencare 2010, que es lliura a iniciatives institucionals de prevenció de
les úlceres per pressió. El premi

consisteix en diploma acreditatiu i
1.500 euros que l'Hospital haurà
d'invertir en algun dels múltiples
aspectes relacionats amb la prevenció de les úlceres per pressió.
Mora ha rebut el guardó per la memòria 'Prevención de las UPP. Experiencia en las unidades

sociosanitarias del Hospital de
Sant Celoni', que va resultar premiada al VIII Simposio Nacional,
Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, celebrat a Santiago de Compostel·la els dies 10, 11 i 12 de
novembre. L'estudi, iniciat fa nombrosos anys i basat en les experièn-

cies preventives de l'aparició d'úlceres per pressió aplicades a l'Hospital de Sant Celoni, és considerat
pioner i un referent en aquest
àmbit per a la resta d'institucions
sanitàries. La tasca efectuada per
Assumpció Mora en matèria de
prevenció de les úlceres per pressió ja havia estat reconeguda al
2007. La seva comunicació oral
'Avaluació de l'efectivitat de la utilització de superfícies especials per
al maneig de la pressió (SEMP) alternants d'aire en la prevenció i el
tractament de les nafres per pressió
a les unitats sociosanitàries' presentada a la III Jornada de Recerca
en Salut del Vallès Oriental, va obtenir el premi a la millor comunicació oral d'lnfermeria.
Anualment Prevencare convoca
premis a tres àmbits assistencials,
atenció primària, sociosanitari i
hospitalari, per guardonar les millors iniciatives institucionals encaminades a la prevenció de les
úlceres per pressió.
Al lliurament del premi a Mora hi
van participar representants
d'Smith & Nephew, amb la Product Manager Productos de Prevención Maria Moreno, la
delegada comercial Maria Domínguez i el Clinical, Educational &
Prevention Manager Enric Torrà.
Per part de l'Hospital de Sant Celoni hi van assistir la premiada, Assumpció Mora, el director gerent
Rafael Gotsens, el director mèdic
Roman Julià, el cap de servei del
Sociosanitari Jordi Borràs, i la directora de l'àrea d'infermeria Ana
Ventura.

