COMISSIONS I SUBCOMISSIONS
Comissió d’Avaluació
de Guies i Protocols

Vetlla per la qualitat de les guies, protocols i
recomanacions, i n’impulsa el seu ús com a instrument
per a la gestió clínica. També dona suport en la presa
de decisions dels professionals i en la millora de la
qualitat assistencial.

Comissió d’Avaluació
de la Qualitat

Informa i assessora sobre totes les qüestions que
incideixin en la qualitat de l’assistència prestada
als pacients. Estableix sistemes d’autocontrol de
la qualitat dins els serveis i les unitats de l’hospital
que permetin l’avaluació continuada de l’assistència.
Promou el compliment de les normes d’acreditació
dictades pel Departament de Sanitat i Seguretat
Social. Impulsa l’execució d’auditories assistencials.

Subcomissió
d’Avaluació de
Tecnologies Noves i
Emergents.

És un òrgan assessor de la Direcció Assistencial per
a la presa de decisions en l’atenció sanitària sobre
tecnologies mèdiques, a excepció dels medicaments
(Comissió de Farmacoterapèutica). Està formada per
un equip multidisciplinari que du a terme la valoració
de les propietats, els efectes i l’impacte de tecnologies
noves i emergents a l’entorn sanitari. L’equip analitza
tant les conseqüències directes i desitjades de les
tecnologies, com les indirectes i no desitjades, tot
basant-se en criteris d’eficàcia, seguretat, efectivitat i
eficiència demostrades científicament.

Comissió Diagnòstic
in Vitro

Estandarditza l’accés de les proves del diagnòstic in
vitro en el procés assistencial i vetlla per l’ús efectiu i
eficient dels recursos.

Comissió
Documentació i
Històries Clíniques

Vetlla per la qualitat de la informació i documentació
clínica per aconseguir que la història clínica tingui la
informació adient per seguir el procés assistencial.

Comissió del Dolor

Vetlla i treballa per una prevenció adequada i
individualitzada, fa una valoració i tractament del dolor
dels pacients, i ajuda a millorar la qualitat assistencial,
la seguretat dels pacients i la pràctica clínica diària
dels professionals.

Comissió d’Ètica
Assistencial

És un òrgan col•lectiu pluridisciplinari que pot i ha
d’integrar les diverses opcions morals del seu entorn.
Està al servei de la ciutadania i dels professionals de
l’hospital per tal d’aconsellar-los en els dilemes ètics
que es puguin derivar en el transcurs de l’assistència.
Són òrgans col•legiats consultius no vinculants, atès
que el seu objectiu és ajudar en els dilemes ètics,
sense pretendre en cap cas substituir la consciència
dels ciutadans ni dels professionals sanitaris en la
decisió clínica.

Comissió de
Farmacoterapèutica

Vetlla per la qualitat de la utilització dels medicaments
per aconseguir que el seu ús sigui l’òptim per obtenir
bons resultats en l’assistència.

Comissió de Garantia i
Control de Qualitat en
Radioteràpia

Assegura l’optimització del tractament de radioteràpia
i la protecció radiològica del pacient. Assegura
el compliment del Pla de garantia de qualitat en
radioteràpia.

Comissió de Gestió
Mediambiental

Elabora les estratègies per a la reducció de l’impacte
mediambiental del conjunt de tasques derivades
de l’activitat de l’hospital i per al compliment de la
normativa mediambiental.

Comissió d’Infeccions

Realitza la vigilància, monitoratge i control de la
infecció a l’hospital.

Comissió d’Informació
Biomèdica

Vetlla per la qualitat i accessibilitat dels recursos
basats en el coneixement científic, amb la finalitat
d’aconseguir que Vall d’Hebron disposi d’un sistema
d’informació biomèdica útil per a la presa de decisions
clíniques, per a la formació i per al suport de la recerca.

Comissió de Malalties
Minoritàries

Millora l’atenció integral de les persones amb malalties
minoritàries ateses a l’Hospital Vall d’Hebron.

Comissió de
Mortalitat

Comissió multidisciplinària i transversal que analitza
la mortalitat hospitalària i proposa accions de millora
en relació amb aquesta anàlisi.

Comissió de Nutrició
Clínica

Vetlla per l’adequat estat nutricional dels pacients
atesos a Vall d’Hebron i fixa la política de suport
nutricional per a l’ús racional dels preparats amb la
finalitat d’aconseguir els millors resultats clínics.

Comissió Oncològica

Fa propostes per garantir una assistència oncològica
diagnosticoterapèutica d’alta qualitat, segura i sense
demores, així com un seguiment adequat dels malalts
oncològics mitjançant un treball multidisciplinari.

Comissió de Qualitat
en Laboratoris

Potencia la millora contínua de la qualitat en el
desenvolupament de les activitats relacionades amb
el diagnòstic de manera sostenible i vetlla per la
satisfacció dels nostres pacients.

Comissió de Qualitat
en Radiodiagnòstic i
Medicina Nuclear

Vetlla per la qualitat i eficiència dels serveis de
Radiodiagnòstic i Medicina Nuclear mitjançant el
desenvolupament del Pla de garantia de qualitat en
radiodiagnòstic i els criteris de qualitat en medicina
nuclear.

Comissió de Seguretat
dels Pacients

Garanteix que les condicions en què definim,
implementem i millorem els nostres processos
contemplin i incorporin els requeriments generals
i específics de seguretat en l’atenció dels pacients
d’una manera estandarditzada, avaluada i coneguda
per tots els professionals.

Comissió de
Trasplantaments

Vetlla per la qualitat
dels programes de
trasplantament de l’hospital, dels protocols de
selecció de receptors, del procés de trasplantament
i seguiment postoperatori que garanteixi la qualitat i
la seguretat de tot el procediment terapèutic. Vetlla
per l’obtenció del màxim nombre possible d’òrgans i
teixits.

Comissió d’Utilització
de Sang i
Hemoderivats

Vetlla per la qualitat de la utilització de la sang i dels
hemoderivats per aconseguir-ne un ús òptim, per
obtenir uns bons resultats assistencials.

Subcomissió
d’Antibiòtics

Vetlla per la correcta utilització dels fàrmacs
antiinfecciosos a Vall d’Hebron, amb la finalitat
d’aconseguir els millors resultats clínics, la seva
màxima eficiència i el menor impacte ecològic.

Subcomissió
d’Infeccions
Associades a Teràpies
Biològiques

Unifica el coneixement respecte a la incidència,
prevenció i tractament de la infecció relacionada amb
l’ús de teràpies biològiques

Subcomissió
de la Malaltia
Tromboembòlica

Vetlla per millorar la prevenció, el diagnòstic i el
tractament de la malaltia tromboembòlica a l’hospital.

Subcomissió de
Prevenció d’Errors de
Medicació

Estableix una política de prevenció dels errors de
medicació per garantir la seguretat dels pacients i els
professionals mitjançant la millora de la qualitat del
procés d’utilització dels medicaments a l’hospital.

Subcomissió de
Tuberculosi

Realitza vigilància, monitoratge i control de la
tuberculosi a Vall d’Hebron.

