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DdGGIRONA

■ Els Serveis de Salut Integrats
Baix Empordà (Ssibe), que gestio-
nen l’hospital de Palamós i diver-
sos centres d’atenció primària i
sociosanitaris de la comarca, co-
mençaran a treballar amb simu-
lacions aquest octubre per formar
professionals. El Centre Interna-
cional de Simulació i Alt Rendi-
ment Clínic (Cisarc) del campus
Manresa de la Universitat de Vic
(UVic-UCC), dedicat a la forma-
ció de professionals sanitaris i de
les ciències socials, assessorarà el
SSIBE en el procés d’implemen-
tació de la metodologia de la si-
mulació, que es calcula que cul-
minarà al cap d’un any. 

Amb l’objectiu de garantir una
bona implementació de la simu-
lació, la responsable del CISARC i
experta en aquesta metodologia,
Aida Camps, s’incorporarà al co-
mitè de simulació dels Serveis de
Salut Integrats Baix Empordà
(SSIBE). 

A més, serà imprescindible que
les persones de Serveis de Salut
Integrats Baix Empordà que facin
d’interlocutores amb el Cisarc
s’hagin format en aquesta meto-
dologia realitzant o bé el Postgrau
o bé el Màster Universitari en Si-

mulació i Seguretat del Pacient de
la UVic-UCC. 

A més, l’acord també estableix
que totes les activitats formatives
en simulació que realitzi SSIBE es
faran a través del Centre Interna-
cional de Formació Contínua del

campus UManresa.
A canvi de l’assessorament, la

SSIBE assumeix el compromís de
col·laborar amb el Cisarc aportant
facilitadors de simulació, com-
partint casos clínics o aparells per
al desenvolupament de la simu-
lació al campus UManresa.

Aquest servei d’assessorament
s’ha concretat en el conveni signat
aquesta setmana pel director-ge-
rent Fundació Hospital de Pala-
mós - Serveis de Salut Integrats
Baix Empordà, Xavier Pérez, i el
director general de la Fundació
Universitària del Bages, Valentí
Martínez. 

Aproitant la signatura del con-
veni, Pérez, acompanyant del res-
ponsable de formació de l’hospi-
tal de Palamós, Francisco Rodri-
go, i de l’adjunt d’Infermeria, Xa-
vier Arrebola, van visitar les ins-
tal·lacions de la Clínica Universi-
tària i les obres d’ampliació del CI-
SARC que s’estan realitzant des
del mes de juny.

Simulació per formar el personal
dels centres del Baix Empordà 
L’hospital de Palamós, els ambulatoris i sociosanitaris de la comarca començaran a aplicar
la metodologia a la tardor assessorats pel Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic

Representants del Ssibe i del Cisarc, després de signar l’acord. SSIBE

DdGGIRONA

■El taller de teatre organitzat per
l’Associació Família i Salut Mental
de Girona i Comarques i el Club
Social el Cercle va omplir dimarts
a la tarda el teatre del Centre Cívic
de Sant Narcís de Girona per l’es-
trena de l’espectacle Assaig fatal.
La representació va ser el colofó a
tot un any de treball del taller, im-
pulsat per promoure les habilitats
socials dels usuaris. És una de les

primeres activitats que  l’entitat va
impulsar en els clubs socials per
creure en el seu valor com a ins-
trument terapèutic. 

L’ús de les arts escèniques
aporta beneicis a la persona que
les pràctica tant en l’àmbit cogni-
tiu, com emocional i social. Se-
gons el psicòleg de l’Institut d’As-
sistència Sanitària (IAS), Eduard
Palomé, «està demostrat que el
teatre reforça l’autoestima, la ca-
pacitat de comunicació i altres ha-
bilitats socials i ajuda a trencar els
estereotips vers la salut mental». 

El professor del taller, David Es-
tany, parla de la «seguretat i con-
iança» que l’escenari genera en
els actors. 

Teatre per impulsar les habilitats socials en el trastorn mental

Estrenen el nou espectacle
del taller de l’Associació
Família i Salut Mental 
i el club social el Cercle

Un moment de l’espectacle, el vuitè que surt del taller. DdG

DdGGIRONA

■ L'associació Ictus Girona co-
mençarà a atendre els usuaris de
l'Alt Empordà al Casino Menestral
de Figueres a partir del setembre.
La sala d'actes de l'hospital de Fi-
gueres acull avui a les . la pre-
sentació a la comarca de l'entitat,
que es va crear el  i que té la
seu a Girona. En l'acte hi intervin-
dran representants de l’entitat i
del servei de Neurologia de Figue-
res, que faran una radiograia de
la malaltia a la comarca i explica-
ran les accions que fa el servei. 

L’associació Ictus
Girona també farà
activitats a Figueres
a partir del setembre

CSMS

La benvinguda als nous residents.

DdGGIRONA

■ Tres residents faran la seva es-
pecialització a l'hospital Sant Jau-
me de Calella, que aquesta setma-
na els ha donat la benvinguda a la
Corporació de Salut del Maresme
i la Selva (CSMS). Es tracta de re-
sidents provinents de la Universi-
tat Rovira i Virgili de Reus, de la del
País Basc i de la d'Oviedo i, segons
ha detallat la institució, un d'ells
es formarà en l'especialitat de Me-
dicina Interna, mentre que els al-
tres dos s'especialitzaran en Me-
dicina de Família i Comunitària
en els propers anys. 

Des de l’any , que es va po-
sar en marxa el primer programa
de formació a la Corporació,
aquesta institució ha format més
d’un centenar d’especialistes de
Medicina Interna i de Família. 

Tres residents inicien
l’especialització 
a l’hospital Sant
Jaume de Calella
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