










El Petit Príncep (Antoine de SaintSaint -Exupéry)

És molt més difícil jutjarjutjar-se a un mateix que a la resta. Si
aconsegueixes jutjarjutjar-te bé a tu mateix, ets un autèntic savi.

















































Flaix CST



Número
163 – Desembre 2015


Full Informatiu Corporatiu





Índex

1. El senyor Eusebi Cima i Mollet, nou president del Consell de Govern del
Consorci Sanitari de Terrassa.
2. El CST guardonat amb dos premis TOP 20.
3. V Jornada del Pla de Salut de Catalunya.
4. Acte d'homenatge als professionals jubilats l'any 2015.
5. X Jornades d’Infermeria del CST: “Cuidar @fectivament”.
6. El CST s’adhereix al dia Mundial de Prevenció d’Úlceres per Pressió.
7. III Jornada de Preservació de la Fertilitat en pacients amb càncer.
8. III Jornada de Salut Integrativa a l'Hospital de Terrassa.
9. X jornada de CEAS de Catalunya: “Prestacions privades en centres sanitaris
d’entitat pública: una mirada ètica”.
10. Jornada de debat 2.0: Model integrat en l’atenció de les persones amb
MPOC a Catalunya.
11. El CST cas d’èxit d’integració de l’estació clínica de treball amb l’activitat
publicada a HC3.
12. Jornada “En salut, responem als nous reptes de la relació amb la
ciutadania”.
13. El nom oficial del CAP Castellbisbal ja és de Doctor Joan Planas.
14. Tres professionals del CST reben el Premi a l’Excel·lència Professional 2015
del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
15. Premi al Programa de Reanimació Cardiopulmonar per a Nens de la SCP.
16. Els Centres d’Atenció Primària del CST participen a La Marató de TV3.
17. I Plenari de Responsables d'Infermeria de La Unió.
18. Sessió tècnica del CSC sobre la millora de la qualitat de l’atenció a través de
l’acreditació.
19. Visita de l’alcaldessa de Rubí al CAP Anton Borja.
20. Projecte Europeu Resseepe.
21. Campanya solidària amb Síria al CST.
22. Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa.
23. Encarnación Cobo guardonada per la UAB pel seu treball de fi de grau.
24. Activitats científiques dels professionals del CST.

20. Projecte Europeu Resseepe





Dins del pla d’actuacions previstes a Hospital de
Terrassa en el marc del projecte europeu
RESSEEPE per la millora de l’eficiència energètica
en edificis públics, s’ha finalitzat la substitució de
l’enllumenat exterior i de les finestres a les plantes
8 i 9.

Amb l’objectiu de millorar l’envolvent de l’edifici i així minimitzar les pèrdues
d’energia, un total de 60 finestres de les ales d’hospitalització dreta i esquerra
de la planta 8, i ala esquerra de la planta 9, han estat substituïdes per finestres
amb marc d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidre doble amb cambra
d’argó, protecció solar i baixa emissivitat. Aquesta actuació suposa una
reducció de pèrdues de la superfície vidriada d’un 80% aproximadament, a més
de millorar el confort dels usuaris.
Pel que fa a l’enllumenat exterior dels accessos a l’hospital i l’aparcament, un
total de 72 lluminàries originals ja obsoletes han estat substituïdes per llums
LED, aconseguint una reducció del consum elèctric al voltant del 70% per
lluminària, i millorant al mateix temps la qualitat de la il·luminació exterior de
forma molt substancial.
















Finestres
de les plantes 8 i 9.








Fanals exteriors de LED.

