Comissió de Salut. Sessio del 2 de juliol de 2015
Resolució sobre les obres d’ampliació i millorament de l’Hospital
de Viladecans. Text transaccionat (tram. 250-01482/10)
1.
Durant aquest 2015, presentar l’avantprojecte i durant el 2016 disposar
del projecte executiu d’obres d’ampliació i millora de l’Hospital de Viladecans,
d’acord amb el Pla Funcional presentat a finals de gener del 2015
2.
Licitar les obres d’ampliació i millora un cop aprovat el projecte executiu
i en tot cas abans d’acabar el 2016, i garantir la disponibilitat pressupostària
necessària per desenvolupar les necessitats de servei que l’esmentat Pla
Funcional estableix
3.
Vetllar perquè l’Hospital de Viladecans pugui complir els terminis de
referència per a l’accés als procediments quirúrgics sense garantia, les proves
diagnòstiques i les consultes d’atenció especialitzada, que s’han d’aplicar en
funció de la priorització establerta segons la situació clínica i social, i per a
consultes d’atenció primària programades. Garantir que cap pacient intervingut
no hagi de prorrogar l’estada al quiròfan per manca de llits disponibles en la
unitat de cures postoperatòries o en la unitat d’hospitalització que
correspongui, i que cap pacient no hagi de perllongar l’estada a la unitat de
cures postoperatòries per manca de llits d’hospitalització. Valorar anualment la
disminució del percentatge de les derivacions fora de l’àmbit territorial de
referència, per a facilitar la millora de la capacitat de resolució d’acord amb la
demanda esperada.
4.
Definir i aplicar un temps màxim d’espera garantit per a ésser atès en les
urgències, i un temps màxim d’espera en un box d’urgències per a ésser
ingressat a planta. Treballar, conjuntament amb els professionals, per a evitar
els col·lapses de les urgències i la consegüent ocupació dels passadissos pels
pacients, i agilitar els fluxos per tal de reduir el temps d’estada a urgències dels
pacients amb l’objectiu de garantir-los no només el dret a l’atenció urgent en
un temps raonable, sinó també el confort i la intimitat.
5.
Implementar els serveis previstos a la Cartera de Serveis del Pla
Funcional presentat, que siguin viables als espais que actualment té l’Hospital
de Viladecans, mantenint informats als Ajuntaments del territori.

