Butlletí informatiu
Qualitat i seguretat del pacient

Notícies
1. La Clínica Ponent s’acredita amb SEVIBE CELLS, l’únic banc familiar de conservació de cèl·lules mare del cordó
umbilical amb laboratori a Catalunya. El proper dia 24 de novembre celebrarem una Jornada a càrrec del Dr.
Garrido, Cap del servei de Ginecologia i Obstetrícia, juntament amb el Sr. Carlos Tobar i el Dr. Josep Mª Pujal, Dr.
en immunologia i investigador amb cèl·lules mare. Tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Diputació de Lleida a les
18:15h
2. Aquest 2015 s’han format 130 treballadors de la Clínica, dins del marc del Pla Formatiu d’empresa i en les
següents matèries: Ergonomia, Prevenció de riscos Laborals, RCP, Normativa LOPD, Actuació en lluita contra
incendis i evacuació i Qualitat assistencial.
3. La setmana passada ens van comunicar que aquest any 2015 també ens han nominat com a Hospital “Top 20” en
la categoria de Gestió hospitalària global.
4. A partir d’aquest novembre el transport sanitari de les Terres de Lleida, ha passat a prestar-lo l’empresa UTE
EGARA, finalitzant el proveïdor SSG.

Per visitar on line
1.

www.clinicaponent.com
El web de la Clínica on podeu consultar les novetats que van sorgint.

Serà notícia
1.

Aquest mes de novembre s’aprova i es posa en marxa el procediment de la Unitat de Treball Social (UTS) amb
l’objectiu de no retardar l’alta en pacients pendents de pròtesi de genoll i maluc, si existeix problemàtica
social.

2.

Dins dels objectius de seguretat del pacient, el Servei de Farmàcia en breu posarà en marxa un Programa
sobre “Conciliació de la Medicació“. En un primer pas es repartirà entre els pacients de Consultes Externes,
Urgències i Hospitalització uns fulletons informatius. Posteriorment s’iniciaran altres accions que implicaran
a diferents professionals de la Clínica. L’objectiu d’aquest programa és el de garantir que els pacients rebin
tots els medicaments necessaris, valorant els que prenen habitualment i els que s’afegeixen per la nova
situació (ingrés, alta, trasllat)

Un apunt tècnic
Què fa concretament un banc de conservació de cèl·lules mare?
L’extracció de les cèl·lules mare procedents del cordó umbilical només es pot realitzar una vegada a la vida i és
en el moment del naixement. La mostra la rep el laboratori per després processar-la i conservar el material
genètic per al seu posterior trasllat a bancs europeus on la legislació ho permet. Actualment es coneixen més de
80 malalties que es poden tractar mitjançant el trasplantament de cèl·lules mare del cordó umbilical, entre elles
leucèmies i anèmies. La conservació d’aquestes cèl·lules en bancs privats garanteix la disponibilitat absoluta de
les cèl·lules mare per un ús propi o intrafamiliar.

Coneixent més a ... la Dra. Maite Pedrós
1. Per què et vas fer metgessa d’Urgències?
Per intentar ajudar als demés. Quan era petita volia ser hostessa de vol ja que el
meu pare era pilot d’aviació. Se’m donaven molt bé els idiomes, però vaig tenir
la possibilitat d’accedir a una beca per estudiar Medicina i la vaig aprofitar.
2. Què és el que més t’agrada de la teva feina?
La satisfacció de poder ajudar a algú: potser per això vaig triar Urgències,
perquè el contacte i l’atenció és al moment.
3. Una passió quan surts de la Clínica?
Descansar, estar amb la família, gaudir de les terrasses quan fa bon temps
4. Quin es el llibre que t’ha impressionat més?
El petit príncep. És ple de sentiments humans
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