
Memòria 2016
Salut al vostre servei

CAP Muralles



0

Memòria 2016 · Salut al vostre servei  Logo del centre

0 Índex

Us presentem el recull dels principals fets i xifres de la nostra entitat 
assolits durant l’any 2016.

• Registre Central de Persones Assegurades 

• L’equip 

• Visites ateses

• Despesa farmacèutica

• Activitat Comunitària

• Compromís social

• Destacats 2016

• El centre - contacte



0

Memòria 2016 · Salut al vostre servei  Logo del centre

1
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) 2016

Població assignada 17.997 

Població RCA 15.639

Població atesa 16.880 

EBA: autogestió en salut
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2 El nostre equip

L’equip del nostre centre està integrat per 42,33 professionals

• 9,28 Metges de família

• 1,65 Pediatres

• 1,40 Odontòlegs

• 11 Infermers ( + 1 no reformada-ICS + 1 destinada al Centre

Paralísis Cerebrel Infantil “La Muntanyeta”)

• 2 Auxiliars de clínica

• 1 Treballadors socials

• 9 Atenció a l’usuari

• 4 Administració

• 3 Altres (2 neteja + 1 manteniment)

CATEGORIES PROFESSIONALS
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Visites ateses3

Durant l’any 2016 hem realitzat 111.942 visites a usuaris del centre.

• 50.633 Metges de família

• 7.971 Pediatria

• 4.981 Odontologia

• 33.625 Infermeria

• 1.683 Treball Social

• 13.049 Altres (VIRTUALS)

VISITES ATESES PER ESPECIALITAT
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4 Despesa farmacèutica

Despesa en farmàcia
Any 2016

Del centre: 3.045.293

De l’AGA: 46.873.336
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Recull de les activitats comunitàries realitzades al centre durant l’any 2016.

5 Activitats comunitàries

• MÉS A PROP TEU – voluntariat (en col·laboració 
amb TarracoSalut)

• EL GRUP

• XERRADES: 
• El testament vital
• Higiene i cura del nadó
• Setmana mundial immunització 2016
• Vols fer de voluntari?

• ACTIVITATS:
• PAFES – Activa’t Muralles!
• Sessió fisiopilates – Activa el teu cos
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6 Compromís social

“Compromesos amb les persones i amb l’entorn”

Activitats Socials

Col·laboracions

Responsabilitat social

• Vacunació grip a les Associacions de veïns
• Xerrades informatives:

• Cuida’t (Associació veïns)

• Patologia pediàtrica freqüent (Llar infants)

• Posa’t la gorra (AFANOC): Venda de gorres i d’entrades al parc d’atraccions
Port Aventura.

• Campanya de Nadal: Recollida d’aliments (Càritas)

• Col·laboració amb Creu Roja (campanya sensibilització i captació de socis)

• Col·laboració amb ACNUR (campanya sensibilització i captació de socis)

• Col·laboració amb AECC (campanya sensibilització i captació de socis)

• Col·laboració amb Fundació Josep Carreras (campanya sensibilització i
captació de socis)

• Col·laboració amb la Marató TV3

• Conveni de col·laboració amb Tarraco-Salut:
Desenvolupament programa de voluntariat a CAP Muralles
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7 Destacats 2016

Formació
La formació és un element de competitivitat i de millora permanent cabdal per assolir l’excelència professional.
Durant l’any 2016 hem realitzat 31 activitats de formació interna i externa al nostre centre.

Accions formatives (I):

• Maneig de la fibromialgia i altrs síndromes de sensibilitat central
• Malaltia tromboembòlica venosa a urgències
• Salut i Escola
• RCP 
• RCP pediátrica
• Rizartrosi
• Índex turmell-braç
• Abordatge integral del pacient diabètic a urgències i el seu seguiment
• Actualització HBP basada en guies clíniques
• Formació carro aturades
• Ús TPSC-Cloud
• Actualització electrocardiogrames
• Pneumologia
• Indicació proves complementàries
• Endocrinologia
• Vacunes
• Espirometries
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7 Destacats 2016

Formació

Accions formatives (II):

• Massatge infantil
• Lactància
• Millorant l’atenció al client
• Prevenció riscos laborals
• Gestió del temps a consulta
• Infiltracions
• Introducció a la dermatoscòpia a l’Atenció Primària
• Cardiologia i esport screening preparticipatiu
• Tabaquisme passiu en infancia
• El paper de l’higenista en la cura de les pròtesis dentals
• Sessió informativa Llar Natalis. Espai d’acollida, atenció i suport mares 

gestants.
• Sessió procediment acollida ciutadà nouvingut
• Sessió voluntariat CAP Muralles
• Sessió sobre el Pla Formatiu
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Recerca

PROTOCOL 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.

• Data de contracte: 13 de maig de 2015
• Data d’inici: 28 de maig de 2015
• Data fi: en curs

• Pacients seleccionats: 24
• Pacients que continuen: 6
• Pacients randomitzats: 7
• Pacients exclosos: 7
• Pacients que han retirat consentiment: 5
• Pacients discontinuats: 1
• Pacients tancament d’estudi: 5

• Promotor: Pfizer
• Investigador Principal: Dra. Elena Taverna
• Segon Investigador: Dr. Ramon Monegal
• Infermera: DUI Marta Fernández
• Study Coordinator: Sílvia Fabregat i Teresa Sans
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Recerca

PROTOCOL B1481038:

Títol: Estudi de Fase III Multicènctric, 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.

• Data de contracte: 13 de maig de 2015
• Data d’inici: 28 de maig de 2015
• Data fi: en curs

• Pacients seleccionats: 6
• Pacients que continuen: 3
•Pacients randomitzats: 3
• Pacients exclosos: 1
• Pacients que han retirat consentiment: 2
• Pacients discontinuats: --
• Pacients tancament d’estudi: --

• Promotor: Pfizer
• Investigador Principal: Dra. Elena Taverna
• Segon Investigador: Dr. Ramon Monegal
• Infermera: DUI Marta Fernández
• Study Coordinator: Sílvia Fabregat i Teresa Sans
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Recerca

PROTOCOL RJ – BNC 01:

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 d’agost de 2014
• Data d’inici: juliol 2015
• Data fi: octubre 2016

• Pacients seleccionats: 3
• Pacients que continuen: 3
• Pacients randomitzats: 3
• Pacients exclosos: --
• Pacients que han retirat consentiment: --
• Pacients discontinuats: --
• Pacients tancament d’estudi: --

• Promotor: Reig Jofre Group
• Investigador Principal: Dra. Domínguez
• Segon Investigador: Dra. Vázquez
• Infermera: DUI Maria Vázquez
• Study Coordinator: Teresa Sans
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Recerca

PROTOCOL 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 de desembre de 2014
• Data d’inici: 28 de maig de 2015
• Data fi: 27 de gener del 2017

• Pacients seleccionats: 7
• Pacients que continuen: 2
• Pacients randomitzats: 4
• Pacients exclosos: 3
• Pacients que han retirat consentiment: --
• Pacients discontinuats: 1
• Pacients tancament d’estudi: --

• Promotor: GlasoSmithKline
• Investigador Principal: Dra. López i Dra. Picazo
• Segon Investigador: --
• Infermera: DUI Érika Ruiz
• Study Coordinator: Teresa Sans
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7 Destacats 2016

Revista FerSalut

Disponible a la nostra página web
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7 Destacats 2016

Jornades

Assistència a:

• Jornada de lumbàlgies i lumbociatàlgies
(Hospital Universitari Joan XXIII)

• I Jornades de patologia cutània en AP
(CAMFiC)

• III Jornada Estatal de Intervención social en salut materno-infanto-juvenil
(Hospital Sant Joan de Déu)

• XX Jornades ACEBA
(EAP Vic)
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7 Destacats 2016

Premis/Guardons/Reconeixements

• 2016-11-23:
Certificat d’acreditació dels equips d’atenció primària del nivell de qualitat i competència en relació amb els 
estàndards aprovats per acord del Govern de la Generalitat 
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CAP Muralles

c/ Escultor Verderol, s/n
43002 – Tarragona 

Email:
eaptarragona8@murallessalut.cat

Telèfon:
977 249404

Web:
http://www.murallessalut.cat

També ens trobaràs a les xarxes socials

Facebook:
www.facebook.com/CAPMuralles
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