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VINCat és un programa del Servei Català de la Salut que estableix un
sistema de vigilància unificat de les infeccions nosocomials als hospitals de
Catalunya. La seva missió és contribuir a reduir les taxes d’aquestes
infeccions mitjançant la vigilància epidemiològica activa i continuada. El
programa es fonamenta en la tasca que porten a terme els professionals
dels equips multidisciplinaris de control d’infecció dels hospitals catalans i
comprèn sis grans objectius de vigilància, que són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vigilància de la infecció nosocomial global i d'indicadors de procés
Vigilància de la infecció bacterièmica
Vigilància de la infecció quirúrgica
Vigilància de la infecció nosocomial a les UCIs
Vigilància d'organismes amb problemes específics de resistència
antibiòtica.
Monitorització estandarditzada del consum hospitalari d'antibiòtics i
antimicòtics

Missatge del Director

VINCat (Vigilància de les
infeccions nosocomials)
Programa del Departament
de Salut que estableix un
sistema de vigilància unificat
de les infeccions
nosocomials als hospitals de
Catalunya.

Els hospitals de Catalunya tenen una llarga tradició de control de les
infeccions nosocomials. L’any 1999, els hospitals de l’Institut Català de la
Salut van posar en marxa un Programa comú de vigilància de les infeccions
nosocomials, anomenat VINICS. Entre els actius més importants d’aquest
Programa destaquen la implantació progressiva del concepte de treball en
equip, la incorporació d’infermeres i infermers amb dedicació exclusiva als
equips de control d’infecció i la consecució de millores significatives en
alguns indicadors.
L’experiència positiva del Programa VINICS va portar el Departament de
Salut a plantejar la conveniència de disposar d’un programa similar a nivell
de tots els hospitals de Catalunya. De fet, la gran majoria d’hospitals de la
xarxa hospitalària d’utilització pública (XHUP) disposaven d’una comissió
d’infeccions operativa i de programes de vigilància i control de les
infeccions nosocomials, tal com es recomana al Pla de salut.
Aquest nou Programa als hospitals de Catalunya s’anomena VINCat i
contribuirà a reduir les taxes de les infeccions, mitjançant la vigilància
epidemiològica activa i continuada amb la tasca que porten a terme els i
les professionals dels equips multidisciplinaris de control d’infecció dels
hospitals catalans.
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Els objectius específics són:
•

L’hospital disposarà de
tota la informació sobre
les seves dades i les
agregades, i haurà de
dissenyar les seves
estratègies de millora,
d’acord amb el seu
criteri i la política de
l’administració.

•
•
•

Promoure un sistema estandarditzat de vigilància de la infecció
nosocomial als hospitals de Catalunya.
Obtenir dades agregades, ajustades per risc d’infecció, que ens
permeti la comparació entre centres i amb d’altres sistemes de
vigilància.
Promoure l'obtenció i la utilització d’informació basada amb
l'evidència científica per tal de reconèixer, prevenir i tractar
adequadament les infeccions hospitalàries.
Promoure la integració dels programes de vigilància de la infecció
hospitalària en els plans estratègics i en la millora dels sistemes de
control d’infecció.

Cada centre hospitalari que s’incorpori al Programa VINCat ha de tenir una
comissió d’infeccions autònoma, amb el seu equip de control d’infecció,
que aplicarà els protocols de vigilància i trametrà les dades al centre
coordinador. L’hospital disposarà de tota la informació sobre les seves
dades i les agregades, i haurà de dissenyar les seves estratègies de millora,
d’acord amb el seu criteri i la política de l’administració.

Centre Coordinador VINCat

Ubicació: Hospital
Universitari de Bellvitge,
Feixa llarga s/n,
L’Hospitalet 08907.
Telf: 93 260 73 83 .
Fax: 93 260 72 74.
E-mail: vincat@csub.scs.es

Definició: Espai i estructura de referència del programa
Missió: Coordinar la implementació i el manteniment del programa
Ubicació: Hospital Universitari de Bellvitge, Feixa llarga s/n, L’Hospitalet
08907. Telf: 93 260 73 83 . Fax: 93 260 72 74. E-mail: vincat@csub.scs.es
Funcions:
1) Recollir, revisar i analitzar les dades enviades pels hospitals
2) Enviar als hospitals informes amb les seves dades i les dades
agregades que calgui, convenientment ajustades per riscos i
procediments
3) Informar sobre el Programa (consultes i pàgina WEB)
4) Assessorar sobre els problemes conceptuals i metodològics
5) Editar i mantenir actualitzat el manual del programa.
6) Enviar els corresponents informes al Comitè Assessor
Personal: Esther Fondevilla i Enric Limón

Hospitals participants
Durant aquests darrers mesos s’han incorporat nous hospitals en el
programa. Així doncs, en aquests moments participen un total de 54
hospitals de tota Catalunya.
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La WEB del VINCat
La web del VINCat es va fer pública el passat dia 27 de març de 2007 i té
4 grans apartats que podeu consultar per obtenir més informació:
•
VINCat: presentació, objectius, model organitzatiu, llistat dels
hospitals que hi participen i activitats.
•
Objectius de la vigilància epidemiològica, indicadors i informes
mensuals.
•
Informació per als i les professionals: legislació, normativa, butlletí i
revisió de la literatura.
•
Informació sobre les infeccions nosocomials per a la ciutadania.
La web del VINCat ha millorat l'accessibilitat a les diverses matèries amb
una sistematització nova que incorpora una indexació per àrees
temàtiques. D'aquesta manera es facilita la localització de les
informacions d'interès per als participants al programa.
El CatSalut ha col·laborat en el disseny i elaboració de les plantilles per al
manteniment de la informació i la pàgina està allotjada en el seu servidor.
La pàgina compleix els estàndards d'accessibilitat i de disseny que marca
la Generalitat de Catalunya.

(www.gencat.net/catsalut/vincat).

Bases de dades
La informació del VinCat resideix en l’aplicació informàtica Registre de
Pacients (RPA), que es troba integrada en el Pla de sistemes d’informació
del CatSalut, i a la que s’accedeix mitjançant el Portal d’aplicacions del
CatSalut.
Aquesta aplicació informàtica permet la definició de diferents registres
sanitaris del Departament de Salut i el CatSalut, aquells que recullen
activitat sanitària realitzada a assegurats del CatSalut (identificats amb el
CIP) en una unitat proveïdora (UP) del sistema sanitari públic. Entre aquests
registres sanitaris hi ha els diferents protocols del VinCat.
La seva integració en el Pla de sistemes del CatSalut permet la
identificació automàtica dels assegurats del CatSalut a partir del codi
d’identificació personal (CIP), en el Registre Central d’Assegurats (RCA),
així com la definició de les mesures de protecció de dades personals per
al compliment de la LOPD, com són:
•
Tramitació del decret de regulació del fitxer automatitzat amb
dades de caràcter personal, ja que les dades recollides en
aquest registre sanitari les mesures de seguretat de nivell alt
•
Només poden accedir al sistema d’informació els usuaris
autoritzats, mitjançant un codi d’usuari i una contrasenya
personal i intransferible
•
La informació que s’enregistra a la base de dades del sistema
d’informació es tramet amb un suport que garantitza que la
transmissió, a través de la xarxa de telecomunicacions, sigui de
forma encriptada, mitjançant servidor segur
En el manteniment de les dades considerades de nivell alt, es conserva la
informació de qui i què ha actualitzat/consultat les dades (audit de base
de dades).

( http://portal.catsalut.net).
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Activitats realitzades
Octubre 2006
25/10/2006: Reunió del Comitè Tècnic.
-----------------------------------------------------------------------------Novembre 2006
28/11/2006: Reunió del Plenari.
-------------------------------------------------------------------------------Desembre 2006
18/12/2006: Reunió informativa VINCat-ACICI.
-------------------------------------------------------------------------------Desembre 2006
21/12/2006: Taller bases de dades VINCat.
-------------------------------------------------------------------------------Gener 2007
18/01/2007: Taller bases de dades VINCat.
-------------------------------------------------------------------------------Febrer 2007
22/02/2007: Taller bases de dades VINCat.
-------------------------------------------------------------------------------Març 2007
22/03/2007: Taller bases de dades VINCat.
-------------------------------------------------------------------------------Abril 2007
18/04/2007: Reunió del Comitè Tècnic.
-----------------------------------------------------------------------------Abril 2007
19/Abril/2007: Taller extracció de dades VINCat.
--------------------------------------------------------------------------------
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Activitats en el pròxims mesos
MAR 2007
Taller d’extracció de dades

15 de Maig 2007

Congressos i jornades d’interès
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Data: 9/05/2007-11/05/2007 Lloc: La
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XII Reunió de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia

Coruña Informació:

ABRIL 2007

MEDICUS SPAIN Av. de Burgos, 12-9a planta.
28036 Madrid Tel: 91 768 4700 Fax: 91 768 4710 E-Mail:
laura.rodriguez@medicus.es

107 th General Meeting American society for microbiology
Data: 20/05/2007- 24/05/2007 Lloc: Torontó (Canada)
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