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Un model comarcal pioner redueix un 31% el trasllat de pacients als especialistes

L’Hospital de Granollers redueix
l’espera per tractar la lumbàlgia
Granollers
EL 9 NOU

Un nou model per a l’atenció
de la lumbàlgia que s’aplica
al Vallès Oriental ha permès
reduir fins a un 31,6% el
nombre de derivacions des
de l’assistència primària als
especialistes. Això ha incidit
directament en una reducció
de les llistes d’espera per
al tractament del considerat principal problema de
salut de la població adulta a
Catalunya.
El nou model d’atenció a
aquesta afecció l’impulsen
des de 2011 l’Hospital de
Granollers i l’Institut Català
de la Salut, a través del Servei d’Atenció Primària (SAP)
Granollers-Mollet. L’objectiu
era millorar la continuïtat en
l’assistència dels pacients,
la capacitat de resolució de
l’atenció primària i l’accés a
l’atenció especialitzada que
fa l’Hospital.
El sistema ha permès establir una finestreta única que

El doctor Xavier Surís, del servei de reumatologia de l’Hospital de Granollers

evita que el pacient recorri
per diferents especialitats i
passi per visites inadequades. També s’ha introduït
una consultoria virtual, s’ha
desplegat una plataforma de
connexió entre l’assistència
primària i l’Hospital per fer
més eficient la derivació de
pacients.

El resultat ha estat la
reducció de les llistes d’espera perquè els serveis s’han
adequat a les necessitats dels
pacients, la millora dels diagnòstics i els tractaments de
la lumbàlgia. El model introdueix criteris per traslladar
el pacient a l’atenció especialitzada, apropa l’activitat de

la fisioteràpia i fomenta l’autocura del pacient. En el programa hi participen metges i
infermeres d’atenció primària i professionals especialistes en cirurgia ortopèdica i
traumatologia, reumatologia
i clínica del dolor.
Aquesta és una de les actuacions del sistema sanitari
a la comarca emmarcats en
el Pla de salut que impulsa
la Generalitat des de 2011.
Aquest pla busca millorar la
relació entre l’atenció primària i l’especialitzada. En
aquest cas, a més, l’actuació
de l’Hospital de Granollers
i el Sistema d’Atenció Primària ha fet incidència en
una problemàtica que, dins
de les afeccions de l’aparell
locomotor, és la que causa
més consultes mèdiques,
tant a l’atenció primària
com a l’especialitzada, i més
processos de rehabilitació.
La lumbàlgia és el problema
de salut que genera més dies
d’invalidesa temporal entre
la població activa.

Premi del Col·legi
de Periodistes a un
pla de comunicació
de l’Hospital de
Sant Celoni
Sant Celoni
EL 9 NOU

El grup de treball de gabinets
de comunicació del Col·legi
de Periodistes ha concedit
un premi a la campanya de
comunicació de l’Hospital
de Sant Celoni pel projecte
“Tècnica Maash”. El jurat ha
destacat la difusió que l’hospital va fer de la tècnica pionera en operacions quirúrgiques de pròtesi de maluc que
aplica el centre. El premi es
lliurarà en un acte a Lleida el
27 d’octubre.
El veredicte destaca que,
gràcies a la bona gestió de
comunicació, l’Hospital de
Sant Celoni es va projectar
internacionalment i es va
situar com a referent d’una
nova tècnica quirúrgica, tot i
les reduïdes dimensions del
centre. La campanya, encarregada a l’agència Galènica, feia
incidència en la rapidesa de
la recuperació dels pacients i
en la publicació de la tècnica
en revistes internacionals.
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