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Índex

Us presentem el recull dels principals fets i xifres de la nostra entitat assolits durant l’any 2015.

•
•
•
•
•
•
•
•

Registre Central de Persones Assegurades
L’equip
Visites ateses
Despesa farmacèutica
Comunitària
Compromís social
Destacats 2015
El centre - contacte
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EBA: autogestió en salut

Les Entitats de Base Associativa (EBA) som proveïdors del Servei
Català de la Salut. Prestem serveis de salut públics a la nostra població
de referència, designada pel Departament de Salut (CatSalut).

Registre Central de Persones Assegurades (RCA) 2015
Població assignada: 17.813
Població atesa:
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El nostre equip
L’equip del nostre centre està integrat per 41,5 professionals.

Categories professionals:
10
1,75
2
11
0
2
1
7,3
3,5
3

metges de família
pediatres
odontòlegs
infermers ( + 1 no reformada-ICS + 1 destinada al Centre Paràlisi Cerebral Infantil “La Muntanyeta”
auxiliars d’infermeria
auxiliars de clínica
treballadors socials
atenció a l’usuari
Administració
Altres (neteja i manteniment)
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Visites ateses
Durant l’any 2015 hem realitzat 106.902 visites a usuaris del centre.

Visites ateses per especialitat
53.570
5.740
5.998
29.859
1.793
9.942
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Metges de família
Pediatria
Odontologia
Infermeria
Treball social
Altres (virtuals)
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Despesa farmacèutica
Despesa en farmàcia durant l’any 2015
• Del centre 3.039.992€
• De l’AGA

45.404.637€

• % ingrès segons DMA de l’AGA

Memòria 2015

Logo del centre

Comunitària

Recull de les activitats comunitàries realitzades al centre durant l’any 2015.
Amb la voluntat de potenciar l’autocura del malalt i prevenir el risc de malalties, durant tot l’any hem
organitzat activitats de Medicina Comunitària dirigides als nostres usuaris.
Activitats:
•
•
•

Xerrada: Higiene del nadó/ Vacunes
PAFES:
Activa’t Muralles!
Caminada: Caminada popular a l’Ermita de la Salut per a l’eliminació de la violència contra
la dona.
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Compromís social
Compromesos amb les persones i amb l’entorn.

•

Activitats Socials:
Posa’t la gorra (AFANOC) : Venda de gorres i d’entrades al parc d’atraccions Port
Aventura.
Campanya de Nadal: Recollida d’aliments ( col·laboració amb Càritas)

•
•

Col·laboracions:
Col·laboració amb la Marató TV3
Col·laboració amb Metges sense fronteres : Venda de roses solidàries.

•
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Destacats 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benchmarking
Formació
Recerca.
TIC/innovació
Jornades
Premis/guardons/reconeixements
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FORMACIÓ:
•
•

La formació és un element de competitivitat i de millora permanent cabdal per assolir l’excelència
professional.
Durant l’any 2015 hem realitzat 21 activitats de formació interna i externa al nostre centre.

Accions formatives (I):
Maltractament infantil i juvenil
Cribatge alcohol.
Qüestionari psicosocial.
Maneig de la insuficiència renal crònica.
Cures-apòsits.
Maltractament a la dona.
Salut laboral.
Gestió del temps a la consulta.
Sessió vacunes.
Sessió èbola.
Patología respitatòria pediàtrica.
Bon ús d’internet.
Voluntats anticipades
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Accions formatives (II):
Migranya.
TSI Cuida’m.
Ruta assistencial depressió.
Codi Z treball social.
Curs RCP.
Abordatge cronicitat complexa.
Xarxa suport a les famílies cuidadores.

Memòria 2015

Logo del centre

RECERCA:
Linies de recerca/ pricipals estudis
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOM DE L'ESTUDI: B1481022
Títol: Estudi de Fase III Multicèntric, doble cec, aleatoritzat, controlat amb placebo i amb grups paral·lels
per avaluar l'eficàcia, la seguretat i la tolerabilitat de bococizumab (PF-04950615) en la reducció del
nombre d'esdeveniments cardiovasculars majors en pacients d'alt risc.
SPIRE: estudis d'inhibició de la PCSK9 i disminució dels esdeveniments vasculars – SPIRE-1.
Data de contracte: 13 de maig de 2015
Data d'inici: 28 de maig de 2015
Data fi: en curs, tot i així, té una durada de 208 setmanes (aproximadament 5 anys)
Pacients seleccionats: 10
Fallo screening: 2
Pacients randomitzats: 2
Pacients que han retirat el consentiment: 3
Pacients discontinuats: 3
Promotor: Pfizer
Títol: B1481022
Durada: 208 setmanes
Investigadors: dra. Taverna i dr. Monegal
Infermera principal: Marta Fernández
Study Coordinator: Teresa Sans
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RECERCA:
Linies de recerca/ pricipals estudis
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOM DE L'ESTUDI: RJ-BNC01
Títol: Assaig de Fase III, aleatoritzat, obert amb avaluació cega, multicèntric, de no-inferioritat, amb
control actiu i amb placebo, per avaluar la seguretat i eficàcia de l'aplicació tòpica de Gel de mupirocina 20
mg/g davant del producte de referència (pomada de mupirocina 20 mg/g) en el tractament d'impetigen en
població pediàtrica.
Data de contracte: 18 agost 2014
Data d'inici: juliol 2015
Data fi: en curs
Pacients seleccionats: 1
Fallo screening: -Pacients randomitzats: 1
Pacients que han retirat el consentiment: -Pacients discontinuats: -Promotor: Reig Jofre Group
Títol: RJ-NBC01
Durada: 2 setmanes
Investigadors: dra. Domínguez
Infermera principal: Maria Vázquez
Study Coordinator: Teresa Sans
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RECERCA:
Linies de recerca/ pricipals estudis
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOM DE L'ESTUDI: CTT116855
Títol: Estudi en Fase III, aleatoritzat, doble cec, amb 3 grups paral·lels, de 52 setmanes de duració per
comparar l'eficàcia, seguretat i tolerabilitat de la combinació triple de dosis fixa FF/UMEC/VI amb les
combinacions dobles de dosis fixa FF/VI i UMEC/VI, administrades un cop al dia pel matí mitjançant un
inhalador de pols seca en subjectes amb malaltia pulmonar obstructiva crònica.
Data de contracte: 10 desembre de 2014
Data d'inici: 28 de maig de 2015
Data fi: en curs
Pacients seleccionats: 7
Fallo screening: 3
Pacients randomitzats: 4
Pacients que han retirat el consentiment: -Pacients discontinuats: 1
Promotor: GlasoSmithKline
Títol: CTT116855
Durada: 52 setmanes
Investigadors: Dra. López
Infermera principal: Érika Ruiz
Study Coordinator: Teresa Sans
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JORNADES

El dia 26 de novembre de 2015, es van celebrar les XIX JORNADES ACEBA amb el títol de
Sanitat pública amb valor afegit, organitzades per Muralles Salut SLP.
Es van celebrar al Centre Tarraconense “ El Seminari” de Tarragona.
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Contacte

CAP MURALLES
Adreça : C/ Escultor Verderol s/n
43002 Tarragona
Email: eaptarragona8@murallessalut.cat
Telèfon: 977 249404-977249496
Fax:: 977 249497
Web: http://www.murallessalut.cat
També ens trobaràs a les xarxes socials
Facebook: https://www.facebook.com/CAPMuralles
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Gràcies.
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