Butlletí informatiu
Qualitat i seguretat del pacient

Notícies

Per visitar on line

1. El passat mes d’abril es va aprovar el Pla
Formatiu 2015, amb accions formatives sobre
informàtica, ergonomia, prevenció d’incendis,
RCP, gestió de competències, gestió de residus
sanitaris i normativa LOPD.

1. www.clinicaponent.com

2. El mes de maig la Clínica de Ponent va
col·laborar amb FeSalut en la III Fira
d’Associacions de Salut de les Terres de Lleida.

3. El Comitè de Seguretat del Pacient es va
presentar a la 1a edició del Premi IDC Salud
Quirón amb aquest treball d’investigació:
“Diseño de un programa para potenciar la
corresponsabilidad hospital / paciente / familia
en la conciliación farmacoterapéutica”

El web de la Clínica on podeu consultar les
novetats que van sorgint, com ara el Dia mundial
de la higiene de mans i d’altres.
2. www.fesalut.com
Aquesta federació coordina vint-i-nou
associacions de salut de les comarques de Lleida.
El seu objectiu principal és millorar la qualitat de
vida de les persones afectades per qualsevol tipus
de malaltia o afectació a nivell sanitari, social i
laboral.

Serà notícia
1.

La implantació del nou Full Quirúrgic que permetrà integrar en l’HCE tota l’àrea d’Anestesiologia i
Reanimació. Al mateix temps s’instal·laran els equips informàtics dins dels quiròfans per accedir i
informar directament sobre l’HCE (setembre 2015)

2.

Instal·lació i configuració dels equips de plantes hospitalàries i formació al personal d’infermeria (segon
semestre 2015)

3.

Integració amb LABCO per la petició i consulta de resultats des de l’HCE – analítiques, controls INR,
anatomia patològica - (segon semestre 2015)

4. Integració amb PACS de l’HCE per visualitzar la imatge des de la petició de Radiologia a la HCE
(setembre 2015)
U

Un apunt tècnic
Què és el Pla de Millora de la Qualitat de la Clínica de Ponent ? És un conjunt d’accions estructurades i
planificades per cadascun dels serveis i àrees de la Clínica, de les quals se’n fa el seguiment semestral i que
queden reflectides en les corresponents actes.
És transversal i inclou requisits de l’acreditació sanitària, el seguiment de la documentació dels processos, els
objectius de qualitat del servei o àrea en qüestió, les solucions d’impacte en el client i altres propostes de
millora.
Anualment cal reportar al Departament de Salut sobre l’estat dels estàndards de l’acreditació no assolits del
Pla de Millora. L’actual acreditació de la Clínica té vigència fins al desembre del 2017.

Coneixent més a ... JOAN ROS
1. Per què et vas fer DUI de radiologia?
Quant vaig entrar a treballar va ser de zelador i vaig fer una baixa llarga
a Radiologia. Allí la M. Canut i el Dr. Bergua em varen ensenyar
anatomia i va ser culpa seva que cada vegada m’agradés més aquesta
especialitat. Després vaig estudiar Infermeria.
2. Què és el que més t’agrada de la teva feina?
El tracte amb el pacient.
3. Una passió quan surts de la Clínica?
Estar amb els amics, fer sortides i gaudir de les bones amistats.
4. Tens algun hobby?
M’agrada molt la informàtica, les noves tecnologies.
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