NOTA DE PREMSA

Ja està disponible el setè número de la revista corporativa
de l’Hospital de Campdevànol, HOSCAMP.COMunic@
Campdevànol, 29 d’abril de 2016.- L’Hospital de Campdevànol ha
editat el setè número d’HOSCAMP.COMunic@, la seva revista
corporativa. Aquest número inclou les notícies més destacades de
l’Entitat i un reportatge sobre el Servei d’Infermeria. També hi ha una
col·laboració del Rotary Club del Ripollès, en la qual s’explica la seva
participació en el Programa de Cribratge de Càncer de Còlon i Recte.
Així mateix, hi ha el bloc social, amb informació sobre els treballadors
del Centre i, per acabar, la secció “Retalls d’Història”, que se centra en
els inicis de la informàtica a l’Hospital.
Els continguts de la revista, que s’edita només en format digital per
facilitar la seva distribució on-line, han estat elaborats pels membres
de l’equip de comunicació de l’Hospital. Com sempre, la portada de la
publicació ha estat realitzada per un artista del Ripollès. En aquest cas, la imatge és de
Chikako Taketani (1963-2013), artista japonesa que va viure a la comarca durant anys. La
il·lustració ha estat cedida pel seu marit, el també artista Domènec Batalla.
L’acte de presentació de la publicació va comptar amb els membres de l’equip de
comunicació de l’Hospital, amb l’artista Domènec Batalla, el director gerent de l’Entitat, Joan
Grané; el president del Patronat de la Fundació Hospital de Campdevànol, Jaume Vilarrasa, i
personal de la Institució.
La revista HOSCAMP.COMunic@ va néixer el 2010 amb la finalitat de donar a conèixer la tasca
que realitzen tots els professionals de l’Hospital de Campdevànol i de l’ABS de Ribes de
Freser-Campdevànol. La publicació es distribueix entre els treballadors de l’entitat i es fa
arribar a diverses institucions i representants de l’Administració pública relacionats amb el
món sanitari. Està previst editar un número de la revista cada any per donar continuïtat a la
publicació.
Podeu consultar la revista al web de l’Hospital de Campdevànol:
http://issuu.com/mapacomunicacion/docs/revista_sencera_ce8d6c4330bbfb
Sobre l’Hospital de Campdevànol
L’Hospital de Campdevànol és l’hospital comarcal del Ripollès i dóna servei a una població
de referència de més de 26.000 persones. L’Entitat va ser fundada el 1920 i des d’aleshores
vetlla per les necessitats de salut dels habitants de la comarca, amb l’objectiu d’aconseguir
resultats d’excel·lència en els àmbits de la salut i la dependència.
Des de 1983, any en què l’Hospital de Campdevànol va ser acreditat per formar part del
sistema sanitari català com a hospital comarcal, ofereix serveis concertats amb el CatSalut.
Actualment, l’Hospital està acreditat com a centre d’atenció hospitalària aguda i com a
centre d’atenció sociosanitària. A part de l’Hospital mateix, la Institució gestiona els Centres
d’Assistència Primària (CAP) de Campdevànol i Ribes de Fresser, i els consultoris locals de
Campelles, Gombrèn, Pardines, Planoles, Queralbs i Toses.
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