Jornada VINCat

Utilitzar les dades per millorar la qualitat assistencial
Dimarts, 4 de juny de 2019 • Hospital Universitari de Bellvitge
INTRODUCCIÓ
Benvolguts/des
Des de la direcció i del centre coordinador del Programa VINCat, ens vam proposar com objectiu prioritari per aquest
any que disposéssiu dels resultats del
2018 el més aviat possible. Disposar
d’aquestes dades ens permet tenir una
visió acurada i propera de la situació de
cada centre i la necessitat (o no), d’implementar intervencions de prevenció i
control en els diferents indicadors que
estem duent a terme en el marc del
Programa VINCat i millorar la qualitat
assistencial.
Aquest objectiu s’ha assolit i disposem
de l’anàlisi de les dades del 2018. En
primer lloc, volem felicitar i reconèixer
l’esforç molt importat que heu fet des
dels equips de control d’infecció, es-

pecialment les persones que esteu en
primera línia, recollint les dades de vigilància, fent prevenció, formació als
vostres companys, i moltes altres tasques...., per tenir totes les dades a punt
durant el primer trimestre de l’any. Això
ha estat una feina extraordinària. En
segon lloc, reconèixer l’excel·lent treball que ha fet el centre coordinador per
tenir totes les dades a punt en el termini
establert del 2018.
La jornada que us proposem és una
magniﬁca oportunitat per explicar els
resultats més important assolits durant
el 2018, comentar els problemes que
pensem poden ser més signiﬁcatius i
marcar les línies del Programa. Intentarem, com sempre, fer una jornada molt
propera, conduïda per les persones
que treballeu en el dia a dia.

Us emplacem, per tant, a assistir a la
jornada del dia 4 de juny. Estem absolutament convençuts que serà una trobada molt rellevant i d’un interès especial dirigida a tots els professionals que
treballem en el programa VINCat, des
d’infermeria de control d’infecció, farmacèutics, microbiòlegs, clínics i un llarg
nombre de professionals sanitaris que
volem fer millor la nostre assistència.
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PROGRAMA
09.00 h Inauguració de la Jornada.
09.30 h
Una experiència en el mon de la infecció hospitalària. Arran d’una història personal. Carme Nicolas. Hospital Universitari Mútua de Terrassa.
09.50 h
Bacterièmia de catèter en nounats.
Magda Campins. Hospital Universitari
Vall d’Hebron. Coordinadora del grup
vigilància de les infeccions en les unitats de pediatria i neonatologia.
10.05 h
Incidència de la bacterièmia de catèter en el VINCat. Emili Jimenez. Hospital Universitari de Bellvitge. Grup de
vigilància de la bacterièmia de catèter.
10.20 h
Perspectives en la prevenció de la
bacterièmia de catèter vascular. Oriol
Gasch. Hospital del Parc Taulí. Coordinador del grup de vigilància d’infecció
de catèter vascular.
10.35 h
Resultats del programa del vigilància de la infecció en cirurgia colorectal. Marta Piriz. Hospital del Parc
Taulí. Grup infecció cirurgia colo-rectal.

10.50 h
Impacte del paquet de mesures de
prevenció en cirurgia colo-rectal.
Què més podem fer? Josep Maria
Badia. Hospital General de Granollers.
Coordinador grup cirurgia colo-rectal.
11.05 h
Resultats de la vigilància en cirurgia
ortopèdica. Ana Felisa López. Hospital
Universitari Sant Joan de Reus. Grup
de vigilància de cirurgia ortopèdica.
11.20 h
Valoració de la infecció en cirurgia ortopèdica. Cal introduir noves mesures de
prevenció a COT? Joaquín López-Contreras. Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. Coordinador grup de COT.
11.35 h Coffee break
11.55 h
Resultats de la vigilància de la infecció quirúrgica en cesàries. 20072018. Rosa Vázquez. Hospital General
de Granollers. Grup de vigilància d’infecció en cesàries.
12.15 h
Valoració de la infecció en cirurgia
en cesàries. Anàlisi de les variacions
de les taxes d’infecció en els diferents hospitals. Josep Vilaró. Hospital
Universitari de Vic. Coordinador grup
de vigilància d’infecció de cesàries.

12.30 h
Incidència de microorganismes resistents a les carbapenemases i de
CD en els hospitals del VINCat. Pepa
Pérez. Laboratori CatLab. Grup de microorganismes de especial rellevància
epidemiològica.
12.45 h
Avaluació de la situació actual dels
MERE a Catalunya. Esther Calbo.
Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Coordinadora Grup MERE.
13.00 h
Tendències en el consum d’antibiòtics a Catalunya. Santi Grau. Hospital
del Mar. Grup PROA VINCat.
13.15 h
Implementació dels PROA en el VINCat. Perspectives. Juan Pablo Horcajada. Hospital del Mar. Coordinador
grup PROA.
13.30 h
Higiene de mans. És suﬁcient el consum en els nostres centres? Olga
Monistrol. Hospital Universitari Mútua
de Terrassa. Coordinadora grup higiene de mans.
13.45 h Cloenda.

