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L’Institut Català de la Salut a Lleida forma els seus 
professionals en busca de l’excel·lència i la 
màxima qualitat en els serveis que ofereix a la 
ciutadania 
 
Un dels principals objectius en el full de ruta de l’Institut Català de la Salut ha 

estat, en els darrers anys, dotar els seus professionals amb una formació de 

qualitat, continuada i regular, per tal que aquests puguin oferir a la ciutadania el 

millor servei i tracte possible i alhora adaptar-se als ràpids canvis socials i 

tecnològics dels darrers temps. 

Per aquest motiu, a tots els centres de l’Àmbit d’Atenció Primària de l’ICS 

s’imparteix anualment una formació interna considerada estratègica.  

Les formacions internes més destacades són: 

 El Codi Ictus. Es tracta d’un sistema que permet una ràpida identificació, 

notificació i trasllat de malalts amb sospita d’ictus als serveis d’urgències 

hospitalaris.  

 El Codi IAM, que comprèn l’activació d’un seguit de dispositius 

assistencials que permeten l’atenció urgent de pacients sospitosos de patir 

un infart agut de miocardi amb elevació del segment ST (IAMEST) 

 Formació en Reanimació Cardiopulmonar (RCP). Aquesta formació, que 

és de vital importància, s’ha vingut realitzant fins a la data amb una 

primera jornada formativa de 6 hores de duració, seguida d’una formació 

de 90 minuts de durada impartida anualment, amb l’objectiu d’assegurar 

sempre, i en tot moment, una reanimació efectiva, en cas de necessitat. 

A més, cada centre de salut d’atenció primària de l’ICS realitza una formació 

interna continuada en què tracten temes de màxim interès pels propis 

professionals del centre, com podrien ser l’actualització en cardiologia, 

l’electrocardiografia (ECG), les cures, el tractament de l’insomni, la gestió de la 

incapacitat temporal del pacient o el tractament del pacient crònic, entre d’altres. 
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