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LA MEMÒRIA ANUAL de la Fundació Privada Hospital Asil de

Granollers ens permet repassar l’activitat que s’ha portat a

terme durant l’any 2010 i fer-ne balanç. Aquest és un exer-

cici de transparència que any rere any palesa el rigor i la

seriositat de la feina ben feta. 

L’any 2010 ha estat complicat i marcat per un entorn eco-

nòmic difícil que ha afectat la nostra comarca i també el

nostre l’Hospital. Malgrat tot, cal destacar la magnífica tasca

que estan fent els professionals de la institució, la seva

dedicació i la professionalitat que garanteix en tot moment

l’alt nivell de qualitat en l’atenció sanitària de les persones

del nostre entorn.

En aquest sentit, entre les fites dignes d’esment d’aquest

any es troba la inauguració de l’ampliació del servei d’ur-

gències, unes instal·lacions que representen una millora

per als ciutadans i ciutadanes de Granollers i de la comarca

i que contribueixen a l’assoliment de les necessitats de

salut de la població. Amb aquesta ampliació continuem

enfortint i potenciant el paper de l’Hospital com a centre de

referència de la comarca i capdavanter en els serveis de

salut.

Continuem amb el compromís de treballar en xarxa, tant

amb les administracions públiques com amb entitats sani-

tàries i sociosanitàries. Mitjançant acords de col·laboració

amb diferents institucions hem iniciat o consolidat projec-

tes de millora per afavorir l’atenció dels usuaris i l’optimit-

zació dels recursos.

La salut és un pilar fonamental per a qualsevol ciutat i per

això fa anys que treballem perquè la nostra sigui una ciutat

saludable. Continuem reforçant programes com l’estudi

AVALL, coordinat pel nostre Hospital amb la cooperació de

l’atenció primària i l’Àrea de Salut Pública, que promou i

incentiva els hàbits saludables com ara l’activitat física i una

alimentació sana a les escoles de primària del Vallès Orien-

tal per ajudar a prevenir l’obesitat infantil i que enguany ha

obtingut, entre d’altres, el reconeixement del premi PAAS

(Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activi-

tat física i l’alimentació saludable) que atorga el Departa-

ment de Salut de la Generalitat de Catalunya. Projectes com

aquest ens ajuden a  fomentar l’educació sanitària dels ciu-

tadans per millorar la coresponsabilitat en la cura de la prò-

pia salut. Una educació preventiva essencial per tal de fer

un ús racional dels recursos i serveis sanitaris.

Som un Hospital amb un clar compromís amb la formació i

la docència. Arran del conveni de col·laboració signat l’any

2008 amb la Universitat Internacional de Catalunya hem

esdevingut un hospital universitari, i al llarg de 2010 els pri-

mers estudiants han fet estades en algunes de les nostres

unitats i serveis per tenir un primer contacte amb el món

sanitari. Amb la voluntat de continuar treballant per l’edu-

cació com a factor fonamental de progrés de la societat,

des que vam iniciar la docència especialitzada ja hem for-

mat més de 300 residents i hem ampliat considerablement

les unitats docents acreditades.

Hem de continuar apostant per aquesta vocació formativa i

d’aprenentatge ja que la docència, la recerca i la innovació

ens permeten avançar en l’objectiu de millorar el benestar

de les persones.

Queda molt per fer i no podem deixar de treballar per ofe-

rir cada dia als ciutadans una assistència sanitària pública a

l’alçada de les seves expectatives i necessitats, basada en

dos dels grans valors que hem de promoure en la nostra

activitat com són la proximitat i la qualitat. Aquesta millora

continuada ens ha de permetre assolir els reptes de present

i de futur que es presenten a la nostra societat i a la nostra

institució.

Josep Mayoral
Alcalde de Granollers i president 
de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

Presentacions
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L’ANY 2010 HA ESTAT COMPLEX I DIFÍCIL, marcat per l’exigèn-

cia d’ajustos financers en totes les entitats sanitàries a

causa de l’actual conjuntura econòmica, cosa que està

suposant un esforç per millorar l’eficiència sense deixar de

banda la qualitat que al llarg dels anys ens ha consolidat

com a hospital referent a Catalunya. Certament, aquest

entorn socioeconòmic en què ens trobem ha alentit els

nostres projectes però no n’ha aturat el motor i, tot i les

dificultats, continuem fent passos endavant gràcies a la

responsabilitat i el compromís que caracteritzen els profes-

sionals d’aquesta institució.

Així doncs, el 2010 també hem de parlar de progrés i de

millores, com les dutes a terme al començament de l’any

amb la inauguració de l’ampliació del servei d’urgències.

Unes obres que suposen una millora estructural i funcional,

que augmenten el confort dels pacients i que faciliten la

tasca diària dels professionals de l’àrea. També hem recu-

perat la capella de l’Hospital, tancada durant el temps en

què es van fer les obres del nou edifici de Consultes Exter-

nes. Aquest fet ha suposat la culminació de les obres del

nou edifici que ja fa un any que es troba en ple funciona-

ment i amb un balanç clarament satisfactori.

El gran repte de futur que se’ns obre, on l’eficiència té un

paper clau, és que l’Hospital continuï treballant en xarxa

amb l’atenció primària i altres hospitals. Les aliances estra-

tègiques que anem assolint i consolidant amb altres insti-

tucions ens ajuden a optimitzar els recursos, millorar l’efi-

ciència, potenciar el nostre desenvolupament i el dels pro-

fessionals i, alhora, contribuir a millorar el benestar dels

pacients. Cal destacar, entre d’altres, el conveni signat amb

la UDIAT del Parc Taulí per millorar l’atenció diagnòstica de

la patologia de mama i la creació de la Unitat de Diagnòstic

per la Imatge del Vallès Oriental (UDIVOR) que representa

un gran avenç en el projecte de distribució de la imatge

digital entre la Fundació Hospital de Mollet, l’Hospital de

Sant Celoni Fundació Privada i la Fundació Privada Hospital

Asil de Granollers (FPHAG).

Les sinergies amb l’atenció primària continuen constituint

un punt fort en la millora de la qualitat assistencial.

Enguany hem impulsat la consulta virtual dels professio-

nals de neurologia, que permet eliminar derivacions inne-

cessàries de pacients a l’Hospital, desburocratitzar el circuit

de les visites preferents i millorar el procés diagnòstic. D’al-

tra banda, com a fruit de la remarcable coordinació que

mantenim amb l’atenció primària, enguany ha acabat el

procés d’integració dels seus metges especialistes en la

nostra institució, procés que ha d’enriquir-nos tots plegats.

Entre les grans fites assistencials cal destacar la primera lli-

cència de tecnologia desenvolupada a l’Hospital. L’any

2007 vam fer un pas endavant en l’aposta per potenciar

qualitativament i quantitativament la recerca a la FPHAG

amb la creació de la Unitat de Recerca i Innovació. Aquests

anys de treball i esforç comencen a donar fruits i n’és una

conseqüència el desenvolupament a l’Hospital d’un dispo-

sitiu mèdic a partir d’un invent d’un dels nostres professio-

nals. En l’àmbit quirúrgic cal destacar la participació dels

cirurgians, radiòlegs, patòlegs i oncòlegs en un projecte

pioner d’àmbit estatal que té com a propòsit millorar el

tractament del càncer de recte i, en conseqüència, els resul-

tats de salut.

També convé recordar que la FPHAG ha demostrat al llarg

dels anys la capacitat per adaptar-se als nous entorns ade-

quant raonablement els serveis a les expectatives dels

pacients i dels professionals. En aquesta línia, l’any 2010

hem assolit una puntuació global del 93% en l’acreditació

hospitalària del Departament de Salut.      

Hem d’encarar el futur amb coherència i responsabilitat. Els

professionals que conformen la institució són el principal

argument per assolir els reptes des del compromís,

col·laborant a la sostenibilitat i el manteniment de l’alt

nivell de qualitat del nostre sistema de salut.

Rafael Lledó
Director general
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Millores estructurals 

L’AMPLIACIÓ DE LES URGÈNCIES va comportar enderrocar l’antiga Sala d’Obser-

vació d’Urgències (SOU), amb capacitat per a 10 malalts, per construir una

nova àrea amb 16 boxs més amplis, confortables i lluminosos, amb la possibi-

litat de convertir-ne alguns en boxs d’aïllament.

La sala d’espera s’ha reformat per donar més confort a les persones usuàries i

s’ha dotat de climatització, serveis i una megafonia més adequats. També s’ha

millorat la zona de triatge amb una sala d’espera interna, un accés independent

de les persones usuàries a aquesta zona i l’adequació d’un segon punt de triatge. 

D’altra banda, les obres de construcció del nou edifici de Consultes Externes

han permès disposar d’una nova àrea destinada a les urgències pediàtriques

amb set nous espais, sis de destinats a boxs assistencials i un a despatx. També

s’ha habilitat una sala d’espera independent dins d’un circuit allunyat de les

urgències d’adults. 

L’espai que ocupava Pediatria abans de la remodelació ha passat a ser una zona

de selecció, cosa que permet destinar aquesta zona a visites de nivell de gra-

vetat IV-V de Medicina Interna i Geriatria. Pel que fa a Cirurgia General i Cirur-

gia Ortopèdica i Traumatologia tenen tres boxs de nivell IV-V i s’ha adequat una

sala d’espera independent per a aquests pacients.

Ampliació d’Urgències

4 Fundació Privada Hospital Asil de Granollers · Memòria 2010

L’Hospital amplia
la capacitat de
l’atenció urgent

L’ANY 2010, l’Hospital ha introduït una

sèrie de mesures estructurals i fun-

cionals al Servei d’Urgències destina-

des a facilitar la informació a les per-

sones usuàries, reduir el temps d’es-

pera, augmentar la capacitat d’aten-

ció assistencial i millorar les ins -

tal·lacions i les condicions de treball

dels professionals del servei. Les

obres s’han dut a terme amb una

inversió d’1,5 milions d’euros i han

estat finançades pel Departament de

Salut de la Generalitat de Catalunya.
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Pel que fa a la zona central del Servei d’Urgències, s’ha reformat per adequar

l’espai de treball dels professionals. Així, s’ha centralitzat tota la informació

imprescindible per a la gestió del servei, s’ha millorat la visualització dels

pacients de l’àrea i s’han substituït les pissarres d’assignació de pacients per

pantalles. També s’ha construït una nova sala de treball per als professionals

d’urgències. 

L’assistència psiquiàtrica urgent ha quedat situada en una zona més aïllada,

amb un circuit tancat i proper a la unitat d’hospitalització d’aquesta especiali-

tat, mitjançant la remodelació de dos despatxos de les antigues consultes

externes.

Totes aquestes reformes permeten adequar els circuits de seguretat, tant de

les persones usuàries com dels professionals.

Les Urgències
a l’Hospital 
de Granollers

EL SERVEI D’URGÈNCIES de l’Hospital

General de Granollers està format

per dos dispositius: el principal,

situat a l’Hospital General, i el dispo-

sitiu d’Urgències Centre, situat al

centre de Granollers, que es va habi-

litar l’any 2005. El servei central de

l’Hospital té un total de 53 boxs des-

prés de l’ampliació i Urgències Cen-

tre en té set. Més del 75% dels

pacients que ingressen a l’Hospital

passen pel Servei d’Urgències, que

atén els pacients amb patologies de

caràcter més agut. L’any 2010, el Ser-

vei d’Urgències de l’Hospital General

de Granollers ha atès un total de

121.154 visites, xifra que suposa una

mitjana de 332 persones diàries. 

Distribució de les urgències
per especialitats

Mitjana dia

Medicina Interna 

i Geriatria Hospital 24.321 66,63

Medicina Interna 

i Geriatria Urgències 

Centre 12.517 34,29

Cirurgia General

i especialitats 7.534 20,64

Cirurgia Ortopèdica 

i Traumatologia 

Hospital 18.321 50,19

Cirurgia Ortopèdica 

i Traumatologia 

Urgències Centre 19.834 54,34

Ginecologia 3.289 9,01

Oftalmologia 8.004 21,93

Obstetrícia 5.454 14,94

Pediatria 18.611 50,99

Psiquiatria 2.137 5,85

Total 120.022 328,81

En total s’han guanyat 12
nous boxs d’assistència 
i s’ha passat de 41 a 53.
S’han construït un total
de 22 boxs nous (sis de
pediatria d’urgències i 16
del SOU), més una sala de
treball de personal mèdic
i una nova sala d’espera
independent per a
Pediatria. S’han reformat
dos consultoris per a
l’assistència psiquiàtrica 
i s’ha treballat en la
reorganització de l’àrea
central i de selecció.
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Treball en xarxa

L’Hospital signa un conveni amb la UDIAT
del Parc Taulí per millorar l’atenció
diagnòstica de la patologia de mama

LA COL·LABORACIÓ ENTRE ELS DOS CENTRES es concreta en el suport assistencial

per part de dos especialistes en radiologia mamària de la UDIAT, de reconegu-

da experiència i formació, per a tota l’activitat relacionada amb el diagnòstic

per la imatge de la patologia de la dona de l’Hospital de Granollers. Aquests

dos professionals es traslladen cada setmana a l’Hospital. 

La col·laboració amb un centre referent europeu en aquest camp ha compor-

tat un avenç qualitatiu important i un millor accés a les tècniques de diagnosi

per la imatge més innovadores. També suposa una reducció de la llista d’es-

pera d’aquesta patologia a les consultes externes del nostre centre. 

El Servei de Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital General de Granollers és un

dels pioners en el model Organ System, que té com a objectiu l’especialitza-

ció del radiòleg per grups anatòmics de patologies. Actualment, el Servei de

Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital disposa de cinc especialitats: neurolo-

gia, abdomen, tòrax, sistema musculoesquelètic i mama. 
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Experts en l’àmbit de la salut es reuneixen
a Granollers per fer balanç dels dos anys 
del sistema capitatiu al Vallès Oriental

DES DE FA SIS ANYS, l’Hospital organitza la Jornada de Salut amb l’objectiu de

fomentar el debat sobre aspectes rellevants en l’àmbit sanitari entre els profes-

sionals dels proveïdors de la comarca del Vallès Oriental. En aquesta edició el

debat s’ha centrat en el sistema capitatiu com a oportunitat de treball en xarxa.

El sistema capitatiu és un model assistencial centrat en el pacient i les seves

necessitats, que comporta un canvi organitzatiu i que requereix una gestió

basada en la integració, coordinació i col·laboració entre l’atenció primària, els

hospitals i els centres sociosanitaris. Altres aspectes rellevants d’aquest model

assistencial són disposar d’equips multidisciplinaris per tal de donar una aten-

ció transversal i centrada en el pacient, reconèixer el paper i la participació del

professional, coresponsabilitzar els proveïdors en els resultats sanitaris i eco-

nòmics, transferir una part del risc als proveïdors i estimular la millora de la

qualitat dels serveis de salut situant l’assistència en el nivell més adequat.

En el debat, en el qual també s’ha tractat el repte del treball en xarxa, hi han

participat professionals dels hospitals de Granollers, Sant Celoni i Mollet, del

SAP Granollers-Mollet de l’ICS, del centre Benito Menni, del Pla director de

malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor, i dels serveis sanitaris del Vallès

Oriental i el Maresme.           

El nou Pla radiològic del Vallès Oriental
millorarà la gestió de l’oferta sanitària

DURANT EL MES DE JUNY s’ha presentat el Pla radiològic del Vallès Oriental, que

té com a objectiu garantir una gestió eficient dels recursos tècnics i humans

en l’àmbit dels serveis de diagnòstic per la imatge a la comarca.

Aquest pla suposa una aliança estratègica entre els tres centres hospitalaris de

la comarca, Granollers, Mollet i Sant Celoni, i permetrà millorar l’accessibilitat

de la ciutadania al diagnòstic mitjançant la imatge mèdica digital sota la pre-

missa que circuli la imatge i no el pacient; afavorir l’ús adequat del diagnòstic

per la imatge, sota criteris de qualitat, seguretat i eficiència; fomentar les

mesures de coordinació i promoure la cooperació entre els diferents centres

i institucions sanitaris, i potenciar el desenvolupament de sistemes d’infor-

mació en l’àmbit del diagnòstic per la imatge. 

Una delegació 
de professionals
sanitaris xinesos
visita l’Hospital
General de Granollers

COINCIDINT AMB LA CELEBRACIÓ a

Barcelona, al mes de setembre, del

Congrés de la Societat Europea de

Respiració, que ha aplegat més de

vint mil especialistes d’arreu del

món, una delegació d’experts sani-

taris xinesos ha sol·licitat visitar la

Unitat de Pneumologia de l’Hospital

General de Granollers per conèixer

els tractaments que practica, espe-

cialment en infeccions respiratòries.

La Unitat de Pneumologia de l’Hos-

pital General de Granollers, de refe-

rència al Vallès Oriental, està inte-

grada dins el Servei de Medicina

Interna. L’equip professional està

format per quatre pneumòlegs,

dues fisioterapeutes respiratòries,

una infermera especialista i una

auxiliar de clínica. L’any 2007 va ser

reconeguda amb el guardó TOP 20

per la qualitat en el servei ofert,

especialment en les àrees de rehabi-

litació respiratòria i les tècniques de

pneumologia intervencionista.
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Innovant per la salut

S’implanta al Vallès Oriental la tecnologia
radiològica de la càrdio-TC

L’ANY 2010 S’HA CREAT la Unitat de Diagnòstic per la Imatge del Vallès Oriental

(UDIVOR), coordinada pels serveis de radiologia dels hospitals de Granollers,

Sant Celoni i Mollet. Un dels projectes més destacats de l’UDIVOR ha estat la

posada en marxa de la càrdio-TC, que permet valorar l’estat de les artèries

coronàries. 

La tecnologia càrdio-TC, que es du a terme mitjançant un aparell de TAC de

nova generació amb 64 corones, permet augmentar la qualitat i velocitat de

captació de la imatge i ofereix una resolució espacial i temporal més precisa.

Quan l’estudi és normal es pot excloure amb una fiabilitat de gairebé el 100%

la lesió de les artèries coronàries. En els casos en què la prova de càrdio-TC

resulta positiva, cal un treball clínic conjunt entre els equips de Diagnòstic

per la Imatge i Cardiologia per tal de fer el diagnòstic i establir el tractament

més adequat per a cada pacient, ja sigui de tipus mèdic o mitjançant un cate-

terisme.

A part del benefici que suposa per als pacients de tot el Vallès Oriental no

haver de desplaçar-se a un centre mèdic de Barcelona, el fet de disposar d’a-

questa tecnologia aporta un valor afegit ja que es tracta d’una tècnica ambu-

latòria i, per tant, no cal que el pacient ingressi ni sigui sotmès a cap tipus de

tractament anestèsic.

Innovació 
en Infermeria

• S’ha elaborat i implantat el proce-

diment de monitoratge d’indica-

dors de seguretat a les unitats

d’hospitalització, com a estratègia

de prevenció. 

• En alguns serveis s’ha iniciat la

prescripció i administració de

medicació mitjançant l’aplicació

SAVAC, que millora el treball assis-

tencial i disminueix notablement

la possibilitat d’errors durant el

procés. 

• S’ha implantat la llista de control

quirúrgica com a eina de millora

de la seguretat del pacient durant

el procés pre, intra i postquirúrgic.

• S’ha desenvolupat un procedi-

ment mitjançant el qual s’assigna

un tutor referent que col·labora en

el procés d’aprenentatge dels

nous professionals i dels que can-

vien de lloc de treball. 
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L’Hospital participarà en un projecte pioner
de tractament del càncer de recte

L’HOSPITAL DE GRANOLLERS ha estat escollit per participar en un projecte de

l’Associació Espanyola de Cirurgians, que consistirà a impartir la mateixa for-

mació als cirurgians, radiòlegs, patòlegs i oncòlegs que intervenen en el trac-

tament del càncer de recte, a fi d’homogeneïtzar la metodologia en les inter-

vencions a tot l’Estat. Els centres participants seran auditats per mesurar i

garantir els mateixos estàndards

de qualitat.

Aquest projecte ja s’ha desenvo-

lupat a Dinamarca, Holanda, No -

ruega i Suècia amb grans resul-

tats pel que fa a reducció de rea-

parició del càncer i grau de

supervivència dels malalts. 

L’Hospital impulsa una consulta virtual 
de neurologia amb l’atenció primària

AL MES D’ABRIL es va implantar la consulta virtual dels professionals de neurolo-

gia de l’Hospital, que millora l’eficiència econòmica i agilita l’atenció assistencial.

Abans, el pacient es visitava amb el personal mèdic d’atenció primària, que per

demanar una interconsulta a l’especialista de neurologia podia enviar-lo a l’Hos-

pital o esperar la visita del neuròleg que es desplaça a les àrees bàsiques. 

El nou sistema de consultoria es basa en una comunicació contínua per correu

electrònic entre els metges de l’atenció primària i els neuròlegs de l’Hospital.

En cas que el neuròleg consideri que el pacient necessita una visita preferent,

la gestiona automàticament de manera que en menys de 24 hores el pacient

és atès, mentre que abans la llista d’espera per a la visita a neurologia era

superior a sis mesos. Aquesta mesura ha repercutit positivament en l’atenció

especialitzada gràcies a la millora en el procés diagnòstic.

Especialistes en cirurgia artroscòpica 
de genoll es reuneixen a l’Hospital

EL SERVEI DE TRAUMATOLOGIA

i cirurgia ortopèdica de l’Hos-

pital ha organitzat el segon

curs de cirurgia artroscòpica

per debatre els últims aven-

ços tècnics en el tractament

de lesions del lligament

encreuat anterior del genoll.

Durant el curs, que va tenir el

suport de l’Associació Espa -

nyola d’Artroscòpia, es van

fer dues videoconferències des de quiròfan i es van dur a terme tallers en sec

amb simuladors quirúrgics per practicar els portals i el recorregut anatòmic, la

sutura meniscal i les tècniques quirúrgiques de reparació del lligament

encreuat anterior.

Qualitat

LES COMISSIONS, comitès, grups de

treball i grups de millora de l’Hospi-

tal són equips de procés estratègic

que aporten propostes i recomana-

cions als equips assistencials en tots

aquells aspectes de qualitat que

poden significar una millora en la

tasca diària dels professionals que es

reflecteixi en els pacients i persones

usuàries. 

Grups de treball

• Comissió Central de Qualitat
• Comissió de Nutrició
• Comissió d’Infeccions
• Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica
• Comitè d’Ètica Assistencial
• Comissió de Recerca
• Comissió de Mortalitat
• Comissió de Documentació Clínica
• Comissió d’Atenció a l’Usuari
• Comissió Oncològica
• Comissió de Farmàcia
• Subcomissió de Dietes
• Comissió d’Úlceres i Ferides Cròniques
• Comissió d’Hemoderivats
• Grup de treball de Tiroide
• Grup de treball de Malaltia

Tromboembòlica
• Grup de treball de Disfàgia
• Grup de millora del Nou Hospital
• Grup de millora d’Hospitalització

• Grup de millora de Geriatria

Durant l’any s’ha treballat per orien-

tar l’Hospital cap a la gestió per pro-

cessos. Aquests processos s’han

desenvolupat, a partir dels objectius

anuals plantejats, en unes 600 acti-

vitats avaluades mitjançant indica-

dors i s’han assolit un 80% dels

objectius. D’altra banda, des de la

Direcció de Qualitat i Planificació

s’ha desenvolupat el Pla de millora

de l’acreditació i l’Hospital ha estat

acreditat pel Departament de Salut

amb una puntuació global del 93%.
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Atenció a la gent gran

Centre Geriàtric i Residència Adolfo Montañá

LA RESIDÈNCIA DEL CENTRE GERIÀTRIC ADOLFO MONTAÑÁ ha continuat oferint 21

places concertades amb el Programa de suport a l’acolliment residencial (SAR)

del Departament de Benestar i Família. Les 31 places restants són privades.

L’índex d’ocupació de l’any 2010 ha estat del 99,99%.

Activitat assistencial
Residents prevalents el 31 de desembre 52

Altes voluntàries 2

Defuncions 5

Valoració de la dependència

L’AVALUACIÓ DE DEPENDÈNCIA es fa quan la persona ingressa i cada sis mesos

(maig i novembre). El percentatge de dependència augmenta significativa-

ment cada any. L’any 2010 la baixa dependència ha minvat un 20% en contra

de l’alta que ha augmentat un 20%.

Per tant, en comparació amb els quatre darrers anys (2007-2010), la baixa

dependència disminueix entre un 10 i un 15% i l’alta augmenta entre un 15 i un

20%, fet que influeix en l’increment de la càrrega assistencial.

La residència del centre geriàtric
desenvolupa durant l’any un
programa d’activitats que tenen com
a principal objectiu l’estimulació
global dels residents centrant-se en
les àrees funcional, cognitiva, motora
i emocional. Aquest conjunt
d’activitats estimulatives i
socioculturals potencien les seves
habilitats personals per tal de
mantenir i/o recuperar el màxim grau
d’autonomia possible i aconseguir
d’aquesta manera una millor qualitat
de vida i benestar.
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Hospital de Dia Sant Jordi

L’HOSPITAL DE DIA SANT JORDI és un centre per al tractament de malalts amb

demències i altres trastorns cognitius que va entrar en funcionament l’any

2003. Aquest equipament és  fruit de la col·laboració amb la Fundació Viure i

Conviure de Catalunya Caixa, i el gestiona la Fundació Bertran de Seva.

Els objectius del centre són promoure la màxima autonomia en les activitats

de la vida diària, mantenir les funcions cognitives i facilitar la integració i l’a-

daptació del malalt al seu entorn quotidià.

L’any 2010 l’Hospital de Dia Sant Jordi ha atès un total de 168 pacients, tots

ells provinents de la comarca del Vallès Oriental.

Activitat assistencial
Malalts atesos 168

Malats nous el 31-12-2010 87

Malats reingressats 11

Malalts donats d’alta 93

Distribució dels pacients per edat i sexe
Edat Dones % Homes % Total %

0-64 4 4 6 8,82 10 5,95

65-74 18 18 19 27,95 37 22,02

>74 78 78 43 63,23 121 72,03

Total 100 100 68 100 168 100

Distribució segons diagnòstic
Malaltia d’Alzheimer 54 32,14%

Demència vascular 12 7,14%

Demència frontal 3 1,79%

Demència mixta 9 5,36%

Deteriorament cognitiu 83 49,40%

No filiats 7 4,17%

Activitats 
de l’Hospital de Dia
Sant Jordi

DURANT L’ANY 2010 s’han continuat

fent els cursos psicoeducatius per a

les famílies dels pacients. Aquestes

sessions les duen a terme diversos

professionals de l’Hospital de Dia

Sant Jordi amb l’objectiu de propor-

cionar-los informació sobre la malal-

tia, suport emocional, formació i

també la possibilitat de compartir

experiències entre tots els que hi

assisteixen.

D’altra banda, aquest any s’ha tornat

a fer el taller d’horticultura, on els

malalts participen en la creació d’un

hort i conreen verdures i hortalisses,

una activitat que els ajuda a millorar

les funcionalitats físiques i aními-

ques.  

Entre els actes que s’han organitzat

l’any 2010 cal destacar la cantada de

nadales i la celebració de la diada de

Sant Jordi, amb participació de la

coral Rosa Bardissa de Canovelles.
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Docència i recerca

Hospital universitari

FRUIT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ signat l’any 2008 amb la Universitat

Internacional de Catalunya, enguany l’Hospital ha rebut els primers estudiants

de Medicina. Alumnes de primer i segon curs han conegut les instal·lacions de

l’Hospital i aquest ha col·laborat amb l’assignatura “Immersió al món de la

medicina”. A l’estiu, i de manera voluntària, alguns estudiants han fet estades

d’una o dues setmanes en algunes unitats i serveis.

D’altra banda, uns espais que estaven destinats a consultes externes s’han

reconvertit en quatre aules docents totalment equipades i adequades als

estudis del Pla Bolonya.

Sessions clíniques generals

DURANT EL 2010 s’han portat a terme 33 sessions clíniques a càrrec de profes-

sionals de l’Hospital i també d’especialistes experts d’altres institucions. En

aquestes sessions s’han presentat casos que afavoreixen l’intercanvi entre els

professionals i s’han exposat nous programes, protocols i tesis doctorals.

Reunió de ginecòlegs, obstetres, 
llevadores i DUI

ELS HOSPITALS DEL VALLÈS ORIENTAL han organitzat la XXVIII Reunió de ginecò-

legs i obstetres i la V Reunió de llevadores i DUI de les comarques catalanes,

una trobada de caràcter anual per compartir experiències i coneixements

sobre l’especialitat. Durant la jornada s’han tractat temes com la patologia

mamària, el vincle de la mare amb el nadó o la prevenció i el tractament de les

hemorràgies postpart.

Unitats docents
acreditades

L’HOSPITAL DE GRANOLLERS ha for-

mat 304 residents des que es va ini-

ciar la formació sanitària especialit-

zada. Actualment, l’Hospital té 11

unitats do cents acreditades i tres

unitats docents associades (Medici-

na Familiar i Comunitària, Psiquiatria

i Llevadores). 

L’any 2010 l’Hospital ha ofert 30 pla-

ces, 16 a les unitats docents acredi-

tades i 14 a les unitats docents asso-

ciades. Amb això, l’any 2010 ha for-

mat 92 residents.
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Farmacèutics de tot Catalunya es reuneixen
per potenciar la farmàcia ambulatòria

EL SERVEI DE FARMÀCIA DE L’HOSPITAL ha organitzat les XX Jornades dels Ser-

veis de Farmàcia dels Hospitals Comarcals de Catalunya que, amb el títol Opti-

mització de la farmacoteràpia en la farmàcia ambulatòria, s’han centrat en dos

grans objectius: optimitzar els tractaments farmacològics i aconseguir la

implicació del pacient en la gestió de la seva malaltia.

VII Jornada sobre Malaltia Vascular Cerebral

L’HOSPITAL DE GRANOLLERS ha acollit la setena edició de la Jornada sobre Malal-

tia Vascular Cerebral, organitzada per la Unitat de Neurologia i centrada

enguany en els aspectes epidemiològics, pronòstics i terapèutics de les

hemorràgies cerebrals.

El Servei de Cirurgia General guanya
un premi a la millor comunicació

L’EQUIP DE PROFESSIONALS del Servei de Cirurgia General de l’Hospital de Gra-

nollers ha guanyat un premi a la millor comunicació a les XX Jornades de cirur-

gia als hospitals de Catalunya. Les jornades es van celebrar els dies 7 i 8 d’oc-

tubre a Vic. El treball guardonat, Utilitat del monitoratge de la proteïna C-reac-

tiva (PCR) en la cirurgia colorectal electiva, vol aprofundir en el coneixement

de la resposta inflamatòria dels pacients intervinguts de cirurgia colorectal

per tal d’esbrinar quins parà-

metres clínics i biològics són

els més específics per detectar

complicacions infeccioses en

el postoperatori. Amb el moni-

toratge de la proteïna C-reacti-

va sembla que es podria tenir

un valor predictiu superior als

clàssics paràmetres clínics com

ara la temperatura i el recomp-

te cel·lular de leucòcits.

Innovació a
l’Hospital: nou
dispositiu mèdic
desenvolupat i
comercialitzat 

ELS ESFORÇOS per fomentar la recer-

ca i la innovació al nostre centre han

vist resultats molt positius al llarg de

2010, concretament un dispositiu

mèdic desenvolupat a l’Hospital

General de Granollers a partir d’una

invenció del cap del Servei d’Anes-

tesiologia i Reanimació. Aquest dis-

positiu, que facilita l’accés a les vies

respiratòries a través de la boca

reduint la interferència de la llen-

gua, és particularment útil per intro-

duir la mascareta laríngia com a pas

previ a procediments de respiració

assistida o anestèsia. Aquesta pri-

mera idea es va protegir mitjançant

una patent i, a través de la col·labo-

ració de l’inventor amb la Unitat de

Recerca i Innovació, es va definir el

pla d’explotació, que va concloure

amb la venda dels drets de desenvo-

lupament i explotació d’aquesta tec-

nologia a Janus Developments,

empresa ubicada al Parc Científic de

Barcelona. Es tracta de la primera lli-

cència de tecnologia desenvolupada

per l’Hospital General de Granollers,

però esperem que n’hi haurà moltes

més en el futur. 

Premi de recerca

S’HAN PRESENTAT TRES TREBALLS a la

sisena edició del premi convocat 

per l’Hospital. Un jurat, format per

professionals qualificats, d’àmbits

diversos i de fora de la comarca, ha

valorat els treballs i ha proclamat

guanyador el projecte de recerca

Influència de la tècnica anestèsica en

la disminució de les recurrències pri-

màries i l’aparició de metàstasis en el

càncer de mama, de les doctores

Laura Judith Martínez Álvarez i Núria

Alegret Monroig.
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Les persones: el gran 
valor de la Fundació

Pla estratègic de la Direcció de Persones

S’HA ELABORAT UN PLA ESTRATÈGIC FUNCIONAL que defineix la missió, visió,

valors i objectius estratègics de la Direcció de Persones en què destaca l’ob-

jectiu fonamental d’atreure, retenir i motivar els millors i les millors profes-

sionals desenvolupant una política activa de participació del personal, orde-

nant eficientment la distribució de la plantilla i tenint en compte el marc pres-

supostari.

Durant aquest 2010 s’ha fet un gran esforç per avançar en la redacció dels

documents de gestió de la Direcció de Persones (procediments, instruccions,

formularis), amb l’objectiu de detectar ineficiències, implementar millores i

establir indicadors quantitatius i qualitatius.

Nova intranet i portal del professional

AL NOVEMBRE DE 2010 es va posar en marxa el portal professional, accessible

des de la intranet i la pàgina web www.fhag.es, fet que permet consultar-lo

des de qualsevol lloc amb accés a internet.

En una primera fase el portal professional ha permès, mitjançant la clau d’u-

suari/ària, accedir a les dades personals i curriculars que consten a l’aplicació.

En el futur permetrà eliminar la impressió de rebuts de nòmina i certificats de

retenció anuals i també fer peticions electròniques a la Direcció de Persones,

utilitat que actualment es troba en fase de desenvolupament.

Acollida

L’HOSPITAL DESENVOLUPA un Pla d’a-

collida amb l’objectiu d’afavorir la

més ràpida i correcta integració de

les persones de nova contractació.

Aquest any 2010 s’ha fet l’acollida a

159 nous/noves professionals.

Distribució per grups
professionals (persones físiques)

Llicenciats/ades assistencials 315

Diplomats/ades assistencials 520

Tècnics/tècniques 

auxiliars assistencials 352

Tècnics/tècniques especialistes

assistencials 68

Llicenciats/ades paraassistencials 6

Diplomats/ades paraassistencials 20

Administratius/ives 136

Manuals i oficis 18

Sense titulació 150

Directius/ives 9

Total 1.594

Distribució per sexe
Dones 76,54%

Homes 23,46%

Gestió de personal
Reduccions de jornada 26

Modificacions de reducció de jornada 13

Excedències voluntàries 18

Excedències especials

(per naixement o adopció) 34

Modificacions d’excedències 

especials (per naixement o adopció) 5

Jubilacions 12

Jubilacions parcials 11
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Prevenció de riscos laborals

DINS EL PROGRAMA DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT, la principal activitat és la realit-

zació dels exàmens de salut. Durant l’any 2010 se n’han fet 700, que represen-

ten un 43% de l’activitat sanitària. De la resta d’intervencions, el 31% correspon

a analítiques clíniques, el 20% a administració de vacunes i el 6% a consultes de

salut amb motiu laboral. 

Programa de deshabituació tabàquica

L’ANY 2010 ha suposat un canvi significatiu en la política antitabac de l’Hospital.

L’habilitació transitòria d’una àrea per a persones fumadores i el fet que des del

mes de setembre no es permet fumar en tot el recinte exterior de l’Hospital

han comportat un augment de sol·licituds d’ajuda al Programa de deshabitua-

ció tabàquica per a professionals. Enguany s’han sol·licitat 29 noves adhesions

i el seguiment de sis professionals ja adherits, la qual cosa ha suposat, en total,

la realització de 155 visites per assolir la deshabituació tabàquica.

La festa dels treballadors

ELS NOU PROFESSIONALS que han complert vint-i-cinc anys treballant a l’Hospi-

tal i les 11 persones que s’han jubilat durant aquest any han rebut un home-

natge en un acte que, com ja és tradicional, se celebra per Nadal.

Remodelació de la capella de l’Hospital 

L’1 D’OCTUBRE es va inaugurar

la remodelació de la capella de

la Mare de Déu del Carme de

l’Hospital General de Grano-

llers. L’acte, que va començar

amb una eucaristia oficiada per

mossèn Lluís Pou Illa, va inclou-

re diverses actuacions festives,

com sardanes i balls de gitanes.

El Servei d’Acompanyament Espiritual i Religiós ha continuat la tasca de suport

a les persones que pateixen, i ho ha fet des dels àmbits de la reflexió, de l’a-

consellament i religiós. S’ha prestat especial atenció a les persones creients

d’altres confessions i, sempre que ha estat possible, se’ls ha facilitat la trobada

amb membres de la seva comunitat.

Mediació cultural

DURANT L’ANY 2010 la Unitat de Treball Social ha consolidat el projecte de media-

ció cultural gràcies a un conveni amb l’entitat Amics de l’Àfrica. D’altra banda,

s’ha continuat la tasca dins l’Hospital i amb les àrees bàsiques de salut (ABS) per

tal d’iniciar un treball en xarxa d’acompanyament del pacient i suport als pro-

fessionals de primària.

La persona mediadora, que té una formació que li permet fer una interpretació

cultural de les diferents situacions, transmet amb claredat i fidelitat la infor-

mació que els professionals fan arribar a la persona nouvinguda.
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Formació

DURANT L’ANY 2010 s’han acollit al Pla

de formació un total de 1.648 profes-

sionals, 830 dels quals han participat

en el Pla individual i 818 en el Pla gru-

pal. S’han organitzat 61 accions for-

matives i s’han concedit 29 permisos

individuals de formació.

Satisfacció de l’alumne 
(sobre una puntuació de 4)

Valoració global 

de les accions formatives 3,51

Les accions responen 

a les necessitats 3,39

Ampliació de coneixements 3,18

Organització adequada dels cursos 3,54

Valoració dels horaris 3,14

Valoració del nombre d’alumnes 3,62

Valoració dels docents interns 3,62

Valoració dels docents externs 3,56

Treball social 

LA UNITAT DE TREBALL SOCIAL s’ha

consolidat incorporant nous profes-

sionals, dedicant més esforços a la

UFISS i millorant la qualitat amb l’a-

dopció d’escales de valoració social

(escales de Gijón, Zarit i Apgar Fami-

liar). 

En total s’han atès 2.511 persones, la

majoria de la comarca i amb una mit-

jana d’edat de 72 anys. Dintre de la

població estrangera atesa hi ha una

mínima diferència entre la població

subsahariana i magribina, que són les

predominants, seguides de la sud-

americana i, amb menys rellevància,

la provinent de països de l’Est.

Tipus de resposta 
a la demanda
Informació 929

Coordinacio i/o derivació 598

Gestió 372

Orientació 269

Suport   223

Assessorament 102

Seguiment 18
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Responsabilitat social corporativa   

Promoció de la lactància materna

COINCIDINT AMB LA CELEBRACIÓ del Dia Mundial de la Lactància Materna, el 7

d’octubre, la Comissió de Lactància de l’Hospital de Granollers va organitzar,

amb el suport de l’empresa Play, SA, un concurs de fotografia obert a tots els

usuaris i professionals de l’Hospital per promoure la lactància materna i sensi-

bilitzar els futurs pares i mares sobre els beneficis que aporta.

La tasca de promoció de la lactància materna, que des de l’any 1999 du a

terme l’equip de l’àrea maternoinfantil i pediatria de l’Hospital de Granollers,

ha estat reconeguda amb el guardó de la Iniciativa per a la Humanització de

l’Assistència al Naixement i la Lactància (IHAN).

Pla d’igualtat d’oportunitats

A L’AGOST DE 2010, la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers va presentar

davant la Generalitat de Catalunya els resultats de la implementació de

mesures derivades del primer Pla d’igualtat d’oportunitats. D’aquests resul-

tats es desprèn que s’han assolit la majoria d’objectius previstos i s’ha supe rat

el 50% d’implementació requerit per la Generalitat, com ara mesures rela-

cionades amb la política de selecció, prevenció i abordatge de l’assetjament

sexual o per raó de sexe, i s’ha arribat a acords per a una correcta presència als

òrgans de representació i participació. 

Integració de personal discapacitat

LA FUNDACIÓ gaudeix d’una excepcionalitat en el compliment de la reserva del

2% de places per a persones discapacitades, per la dificultat de trobar per-

sones amb una discapacitat compatible amb determinades professions sani -

tàries. En compensació, cal aplicar mesures alternatives equivalents a la part

de quota de places no cobertes amb persones discapacitades, que han con-

sistit en la contractació de serveis amb un centre especial de treball.

Voluntaris 
per l’Hospital 

EL DIA 5 DE MAIG es va complir el

cinquè aniversari de l’Associació de

Voluntaris per l’Hospital. Per cele-

brar-ho, la Direcció va organitzar un

acte de reconeixement a la tasca d’a-

companyament a pacients i familiars

que fa l’equip de voluntariat.

Aquest any s’ha aconseguit la

presència de cinc voluntaris al

Servei d’Urgències, que acompa-

nyen els pacients de la nova sala

d’observació i, si els ho demanen,

altres malalts del servei. 
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Mesures de conciliació de l’activitat
professional amb la vida familiar 

DURANT AQUEST ANY l’Hospital ha continuat aplicant les mesures adre çades a fer

efectiva la conciliació de l’activitat professional amb la vida personal i familiar

dels professionals. 

Així, s’han gestionat 16 suspensions del contracte de treball de dones treba -

lladores per risc durant l’embaràs amb la garantia del cent per cent del seu

salari. Aquesta mesura consisteix en la interrupció temporal de la prestació la -

boral sense trencar el vincle contractual entre empresa i professional, motiva-

da pel risc que determinats treballs representen durant l’embaràs de la dona

treballadora. 

D’altra banda, s’han concedit set reduccions de jornada prematernals a tre-

balladores embarassades a partir del sisè mes de gestació mantenint íntegra-

ment la seva retribució fixa.

L’Hospital rep la visita d’alumnes 
amb dislèxia

EL PASSAT DIA 19 DE MARÇ, nens i nenes de la Fundació Pedagògica Escola El

Brot van visitar l’Hospital per conèixer el món de la salut i el seu funciona-

ment. Aquesta escola de primària i secundària té com a missió donar suport

i atenció als infants i adoles-

cents que pateixen trastorns de

l’aprenentatge i, de manera

especial, dislèxia. Professionals

del centre els van acompanyar

en una visita guiada per diverses

àrees de l’Hospital i per les

noves instal·lacions de Con-

sultes Externes.

Cirurgia solidària

AL MES DE FEBRER, els doctors Marc

Crego i Begoña Juaneda, de la Unitat

d’Urologia de l’Hospital de Gra-

nollers, van viatjar a Nicaragua per

practicar intervencions quirúrgiques

a pacients que no disposen de recur-

sos i es troben afectats per diferents

malalties urològiques que requerei -

xen tractament quirúrgic. La iniciati-

va solidària s’emmarca en un pro-

jecte en el qual han participat vuit

especialistes més seleccionats de

diferents hospitals espanyols. Du -

rant l’any 2010 s’han fet 37 interven-

cions quirúrgiques en dos hospitals

públics nicaragüencs i s’han prio -

ritzat casos concrets com ara pedres

al ronyó i a la bufeta, càncer de pròs-

tata, obstrucció de les vies urinàries i

fístules.
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Observatori de la Salut
Dr. Carles Vallbona

Presentació de la vuitena edició 
de l’Aula de la Salut

PER VUITÈ ANY CONSECUTIU s’ha presentat el cicle de conferències de l’Aula de

la Salut, que té com a objectiu acostar els serveis sanitaris i els seus professio-

nals als ciutadans de Granollers. L’Aula de la Salut és una col·laboració de

l’Hospital General de Granollers, la xarxa de centres d’atenció primària (ICS) i

el Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers, amb participació de

la xarxa de centres cívics de la ciutat. Aquesta és una activitat consolidada

entre les que es duen a terme als centres cívics de la ciutat, on professionals

de les diferents institucions sanitàries de Granollers parlen de temes diversos

relacionats amb la salut.

En aquesta edició s’han tractat els següents temes:

• Com cuidar a casa malalts amb dependència

• Adolescència i noves tecnologies: connexió o addicció

• Si no és TDAH, què és?

• La insuficiència cardíaca, una malaltia emergent

• El trastorn bipolar: viure entre muntanyes russes 

• La donació de sang: un acte solidari

• Relacions professionals saludables

Un estudi 
sobre alimentació
coordinat per
l’Hospital rep 
el premi PAAS 

EL PROJECTE AVALL, que coordina

l’Hospital General de Granollers,

conjuntament amb l’atenció primà-

ria i l’Àrea de Salut Pública de l’Ajun-

tament de Granollers, i que té com a

objectiu avaluar els hàbits d’alimen-

tació saludable a les escoles, ha

estat guardonat amb el Premi PAAS

(Pla integral per a la promoció de la

salut mitjançant l’activitat física i l’a-

limentació saludable) que conce-

deix el Departament de Salut de la

Generalitat de Catalunya.

AVALL és un projecte d’intervenció

en alimentació i activitat física

durant l’edat infantil que s’ha aplicat

a més de 700 infants de sis anys des

de 2006. L’estudi ha posat de mani-

fest que una intervenció educativa

en alimentació saludable i activitat

física a través de les escoles redueix

l’increment de l’índex de massa cor-

poral, la qual cosa ajuda a reduir l’o-

besitat infantil i a millorar la salut

dels futurs joves i adults. 
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La Minimarató de Montornès, 
amb el Servei de Pediatria 

PER TERCER ANY CONSECUTIU arriba a Montornès la Minimarató Solidària, dirigi-

da als corredors més petits, amb l’objectiu principal de fer donació dels diners

de les inscripcions per destinar-los a la

compra de materials per al Servei de

Pediatria de l’Hospital General de Grano-

llers. Com a novetat d’aquest any, els

organitzadors han impulsat la campanya

solidària “Dorsal 0”, perquè les persones,

les entitats i les empreses que el vulguin

adquirir facin una donació.

L’Hospital participa un any més 
en la Mitja Marató

PER CINQUÈ ANY CONSECUTIU, l’Hospital ha habilitat un punt d’atenció mèdica

a la Mitja Marató de Granollers. Enguany hi participen com a voluntaris dos

metges, quatre diplomades en infermeria, tres auxiliars d’infermeria, tres tèc-

nics de laboratori, un fisioterapeuta i

una administrativa de l’Hospital que

cobriran les incidències mèdiques que

es produeixin en el punt d’arribada de la

cursa. L’atenció sanitària es fa conjunta-

ment i de forma coordinada amb Creu

Roja, que es fa càrrec de l’atenció sanità-

ria en el recorregut de la cursa. 

L’Hospital recupera la lectura de poemes
per Sant Jordi

ENTRE LES ACTIVITATS CULTURALS que,

com cada any, s’han fet amb motiu de la

Diada de Sant Jordi, destaca el recital

poeticomusical vespertí al jardí de l’edi -

fici històric, que es recupera després dels

anys en què s’han executat les obres del

nou edifici de consultes externes.

Visita dels Reis d’Orient

COM CADA ANY, els Reis d’Orient han visitat l’Hospital per rebre les cartes dels

nens, visitar els malalts ingressats i portar regals a la gent gran de la Residència.

‘Els Pastorets’

UN ANY MÉS, els treballadors de l’Hospital han representat Els Pastorets, amb

participació de prop d’un centenar de persones, entre actors, decoradors, tèc-

nics, cantants de la coral, etc. Tots ells són treballadors de diferents àrees del

centre, a més d’alguns familiars que també hi col·laboren.

Reconeixement 
al Dr. Vallbona 
per fer medicina 
de referència 
a Catalunya 
i als Estats Units

EL CONSORCI DE SALUT I SOCIAL de

Catalunya (CSC) i ESADE han atorgat

el Premi al Professionalisme al doc-

tor Carles Vallbona, en reconeixe-

ment a la seva trajectòria dedicada a

l’estudi de la medicina comunitària

de referència a Catalunya i als Estats

Units. El Dr. Vallbona és catedràtic

de Salut Comunitària del Baylor

College de Houston (Texas) i direc-

tor mèdic del programa de salut

comunitària del Harris County Hos-

pital District.

A més de ser un referent de la medi-

cina preventiva al nostre país, ha

estat professor d’ESADE i ha format

centenars de professionals. El premi

també reconeix la seva tasca de des-

envolupament de models de xarxa

d’atenció primària en l’àmbit públic i

atenció a les comunitats amb menys

recursos als Estats Units. Recent-

ment, el Dr. Vallbona ha estat guar-

donat amb el Premi Humanitari

Internacional de 2010 lliurat pel

Texas Medical Center de Houston.

El Premi al Professionalisme CSC-

ESADE reconeix les persones que

destaquen per incorporar els valors

del professionalisme, com la dedi-

cació, l’honestedat, el respecte a la

persona usuària, la recerca constant

i l’actualització científica, així com la

seva activitat.
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Àrea ambulatòria

Especialitats mèdiques

• Medicina interna
• Cardiologia
• Pneumologia

- Trastorns respiratoris del son
- Malaltia pulmonar obstructiva crònica
- CPAP
- Oxigenoteràpia domiciliària 
- Pulsioximetria domiciliària

• Endocrinologia (UDEN)
• Nefrologia
• Dermatologia
• Malalties infeccioses
• VIH
• Aparell digestiu
• Reumatologia
• Al·lergologia
• Risc vascular
• Medicina toràcica
• Neurologia
• Neuropsicologia
• Oncologia mèdica
• Oncohematologia
• Hematologia clínica
• Geriatria
• Unitat d’ictus
• Medicina física i rehabilitació

Ginecologia i obstetrícia

• Obstetrícia 
• Ginecologia
• Diagnòstic prenatal
• Perinatologia
• Patologia de mama

Especialitats quirúrgiques

• Cirurgia general i digestiva
• Cirurgia pediàtrica
• Cirurgia vascular
• Cirurgia oral i maxil·lofacial
• Cirurgia plàstica i reconstructora
• Otorinolaringologia
• Oftalmologia
• Urologia
• Cirurgia ortopèdica i traumatologia
• Unitat funcional d’accidents

Anestesiologia

• Preoperatori
• Clínica del dolor

Pediatria i especialitats
pediàtriques

• Neonatologia
• Medicina pediàtrica
• Pneumologia pediàtrica
• Cardiologia pediàtrica
• Endocrinologia pediàtrica
• Gastroenterologia pediàtrica
• Neurologia pediàtrica
• Nefrologia pediàtrica
• Oncohematologia pediàtrica
• Al·lergologia pediàtrica

Infermeria

• Estomateràpia
• Cures d’infermeria

Atenció sociosanitària

• Psicogeriatria
• Avaluació integral ambulatòria

- Processos d’avaluació en geriatria
- Processos d’avaluació en cures

pal·liatives
- Processos d’avaluació en trastorns

cognitius
- Consulta d’avaluació i seguiment

Gabinets d’exploració

• Aparell digestiu
- Endoscòpia digestiva alta i baixa
- CREP

• Pneumologia
- Broncoscòpia
- Proves funcionals respiratòries

• Cardiologia
- Holter
- Proves d’esforç
- Ecocardiografia
- Ecocardiografia transesofàgica

• Ginecologia i obstetrícia
- Histeroscòpia
- Ecografia
- Control del benestar fetal

• Reumatologia
• ORL

- Audiometria
- Impedanciometria
- Potencials automàtics i d’estat estable
- Potencials evocats auditius de tronc

cerebral
• Oftalmologia

- Làser
- Optometria

• Cirurgia vascular
- Doppler

• Al·lergologia
- Prick-test

Alternatives 
a l’hospitalització
• Hospital de dia medicoquirúrgic
• Hospital de dia geriàtric
• Hospital de dia psicogeriàtric (Hospital de

Dia Sant Jordi)
• Unitat de diagnòstic ràpid
• Hospital de dia oncohematològic
• Hospitalització a domicili
• Àrea de tècniques especials
• Unitat de cirurgia sense ingrés
• Cirurgia menor ambulatòria

- Cirurgia general
- Cirurgia pediàtrica
- Cirurgia oral i maxil·lofacial
- Endocrinologia
- Urologia
- Hematologia
- Ginecologia
- Oftalmologia

Urgències
• Urgències mèdiques i geriàtriques
• Urgències quirúrgiques
• Urgències traumatològiques
• Urgències obstètriques
• Urgències ginecològiques
• Urgències psiquiàtriques
• Urgències oftalmològiques
• Urgències pediàtriques
• PIUC
• SEM
• Atenció continuada domiciliària

Hospitalització a 
l’àrea sociosanitària
• Convalescència
• Cures pal·liatives
• Estada mitjana polivalent

Cartera de serveis
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Hospitalització
d’aguts
• Cirurgia general i especialitats

quirúrgiques
- Unitat de curta estada 

• Psiquiatria d’aguts
• Medicina interna i especialitats mèdiques
• Cirurgia ortopèdica i traumatologia
• Pediatria 
• Neonatologia
• Unitat de cures intensives
• Obstetrícia i ginecologia
• Geriatria
• UFISS geriàtrica
• UFISS de cures pal·liatives

Serveis centrals
• Anestesiologia i reanimació

- Quiròfan
- Unitat de recuperació postanestèsica

(URPA)
- Analgèsia i anestèsia obstètriques
- Unitat de cirurgia sense ingrés (UCSI)
- Consultes externes de preoperatori
- Reanimació cardiopulmonar i del

politraumàtic
• Diagnòstic per la imatge

- Radiologia convencional
- Radiologia contrastada
- Ecografia
- TAC
- RMN
- Telecomandament convencional
- Telecomandament digital
- Mamografia

• Anatomia patològica
- Biòpsies

· Mostres petites i mitjanes
· Peces quirúrgiques (estudi pronòstic i

estadiatge patològic)
- Citologies

· Generals
· Citologies per punció-aspiració amb

agulla fina (PAAF)
· Cribratge del càncer de cèrvix

- Immunohistoquímica
· Marcadors (anticossos mono o

policlonals) diagnòstics
· Marcadors pronòstics
· Marcadors de sensibilització a

quimioteràpics
- Autòpsies
- Biòpsies intraoperatòries
- Gangli sentinella

• Farmàcia
- Farmàcia hospitalària
- Farmàcia hospitalària ambulatòria
- Farmacotècnia

• Laboratori clínic
- Banc de sang
- Microbiologia
- Hematologia i hemoteràpia
- Bioquímica clínica

• Unitat de medicina física i rehabilitació
• Treball social

Programes
especials
• Programa de cribratge del càncer de

mama del Vallès Oriental
• Unitat de diabetis, endocrinologia i

nutrició del Vallès Oriental

Residència social
• Residència privada
• Centre col·laborador de l’ICASS

Línies no
assistencials
• Servei religiós
• Atenció al client
• Admissions
• Alberg de transeünts
• Voluntariat
• Prevenció de riscos laborals
• Formació contínua
• Recerca i Innovació
• Docència de pregrau
• Docència de grau
• Docència de postgrau
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Recursos
Personal 1.594

Llits d’aguts 295

Llits sociosanitaris 40

Llits de psiquiatria (Benito Menni) 30

Quiròfans 6

Sales de parts 3

Sales de consulta externa 76

Gabinets d’exploració 21

Sales de rehabilitació/fisioteràpia 2

Places d’hospital de dia (tractaments) 34

Places d’hospital de dia geriàtric 30

Places de cirurgia major ambulatòria 10

Places de l’hospital de dia Sant Jordi 40

Places de residència per a gent gran 52

Resultats econòmics
2008 2009 2010

Ingressos 104.157 109.544 113.114

Despeses 102.475 109.209 112.243

Resultat d’explotació 1.682 335 871

Resultat financer -1.325 -565 -635

Resultat extraordinari -351 239 0

Resultat del període 6 9 236

En milers d’euros.
Dades prèvies a l’auditoria de 2010.

Resum d’inversions
2008 2009 2010

Obres i equipament de nous serveis 1.091 678 1.670

Equipament i aparells assistencials 488 2.865 200

Instrumental i utillatge assistencial 430 816 239

Maquinària i aparells no assistencials 120 216 20

Equipament informàtic 370 440 149

Mobiliari en general 93 30 42

Total 2.592 5.045 2.320

En milers d’euros.

Evolució de l’activitat diària de l’Hospital
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Altes 52 57 59 59 59 60

Consultes externes 808 827 861 938 870 968

Urgències 308 374 374 357 360 329

Parts 6 6 6 6 6 6

Intervencions quirúrgiques 45 54 59 62 57 56

Mitjana dels 365 dies de l’any.

Resum d’activitat
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Activitat assistencial de l’àrea d’aguts

Hospitalització
Altes hospitalàries 21.799

Altes convencionals 17.532

Altes CMA 4.267

Estada mitjana (dies) 4,53

Altes d’hospitalització a domicili 309

Parts 2.021

Activitat quirúrgica programada
Convencional CMA Índex de substitució Total

Cardiologia 78 40 33,9% 118

Cirurgia general 942 776 45,2% 1.718

Cirurgia maxil·lofacial 47 20 29,9% 67

Cirurgia pediàtrica 73 216 74,7% 289

Cirurgia vascular 124 233 65,3% 357

Ginecologia 376 233 33,9% 609

Oftalmologia 51 1.594 96,9% 1.645

Otorinolaringologia 276 245 47,0% 521

Traumatologia 1.205 846 41,2% 2.051

Urologia 367 64 14,8% 431

Total 3.539 4.267 54,7% 7.806

Activitat quirúrgica urgent
Cirurgia general 573

Cirurgia vascular 19

Cirurgia pediàtrica 2

Cirurgia maxil·lofacial 3

Urologia 22

Oftalmologia 11

Otorinolaringologia 9

Cirurgia ortopèdica i traumatologia 574

Ginecologia 53

Cesàries 426

Anestesiologia 5

Total 1.697

Tècniques especials
Endoscòpies digestives 3.849

Colangiografia retrògada endoscòpica pancreàtica 133

Cardiologia 183

Hematologia 27

Total 4.192

Cirurgia menor ambulatòria
Cirurgia general 1.776

Cirurgia maxil·lofacial 1.433

Urologia 881

Oftalmologia 167

Ginecologia 96

Endocrinologia 588

Hematologia 19

Total 4.960

Anestèsia
Actes anestèsics en cirurgia programada 7.806

Actes anestèsics en cirurgia urgent 1.691

Actes anestèsics en àrea obstètrica 2.103

Activitat clínica del dolor

Hospitalització 61

Àrea ambulatòria 3.358
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Consultes externes
Primeres visites 68.410

Visites successives 172.708

Relació successives/primeres 2,52

Mitjana diària de visites 968

Unitat de Diagnòstic Ràpid
Primeres visites 717

Visites successives 1.132

Relació successives/primeres 1,58

Hospital de dia
Tractaments d’oncologia mèdica 5.804

Tractaments d’oncohematologia 973

Tractaments d’hospital de dia mèdic 5.700

Altres tractaments 2.583

Urgències
Ateses 120.022

Ingressades 10.312

Traslladades 1.054

Mitjana diària d’urgències 329

Unitat de Cures Intensives
Altes 501

Estades mitjana 6,04

Diagnòstic per la imatge
Radiologia convencional 100.487

Ecografies 10.702

TAC 11.802

Mamografies 15.042

Radiologia intervencionista 10.056

Ressonància magnètica nuclear 5.417

Rx convencional contrastada 734

Total 154.240

Laboratori clínic
Determinacions d’hematologia 159.830

Determinacions de bioquímica 803.074

Determinacions de microbiologia 31.520

Determinacions d’urgències 497.265

Banc de sang 21.601

Anatomia patològica
Citologies 22.139

Biòpsies 11.746

Necròpsies 18

Banc de sang
Concentrats d’hematies 4.396

Concentrats de plaquetes 182

Unitats de plasma fresc 368

Pacients transfosos 1.852

Farmàcia
Dispensació en farmàcia interna 841.184

Dispensació en farmàcia externa 9.247

Preparació de citostàtics 8.777

Preparació de nutricions parenterals 3.200

Fórmules elaborades 3.644

Medicina Física i Rehabilitació
Interconsultes de pacients hospitalitzats 2.011

Tests clínics de deglució 184

Sessions de fisioteràpia 14.681

Sessions de logopèdia 858

Indicadors assistencials de qualitat
Mortalitat observada (hospitalització d’aguts) 389 (2,19%)

Reingressos globals 16,06%

Readmissions als 30 dies 3,78%

Taxa de cesàries 21,03%

Urgències ingressades 10.312 (8,54%)
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Activitat per serveis i especialitats
Visites de consultes externes

Altes Altes Successives/
d’hospitalització CMA Primeres Successives primeres Total

Medicina interna 1.625 – 1.467 8.630 5,88 10.097

Cardiologia 716 40 2.266 5.649 2,49 7.915

Pneumologia 350 – 937 2.991 3,19 3.928

Endocrinologia 7 – 1.455 9.889 6,80 11.344

Aparell digestiu 2 – 828 1.004 1,21 1.832

Oncologia 122 – 721 7.911 10,97 8.632

Reumatologia 1 – 1.393 6.130 4,40 7.523

Neurologia 271 – 1.920 6.187 3,22 8.107

Nefrologia 0 – 763 1.921 2,52 2.684

Dermatologia 0 – 592 199 0,34 791

Al·lergologia 0 – 684 5.676 8,30 6.360

Hematologia 0 – 818 15.771 19,28 16.589

Pediatria i especialitats 1.613 – 3.614 7.511 2,08 11.125

Geriatria 1.133 – 910 449 0,49 1.359

Cirurgia general 1.788 776 5.165 7.896 1,53 13.061

Cirurgia vascular 201 233 1.294 2.132 1,65 3.426

Cirurgia pediàtrica 58 216 977 790 0,81 1.767

Cirurgia maxil·lofacial 45 20 1.638 1.493 0,91 3.131

Urologia 511 64 3.981 9.368 2,35 13.349

Oftalmologia 24 1.594 11.402 22.315 1,96 33.717

Otorinolaringologia 188 245 5.418 5.664 1,05 11.082

Cirurgia ortopèdica i traumatologia 1.881 846 6.874 27.418 3,99 34.292

Ginecologia i obstetrícia 2.672 233 3.496 6.857 1,96 10.353

Clínica del dolor 61 – 754 1.459 1,94 2.213

Atencions d’infermeria – – 854 4.693 5,50 5.547

Medicina física i rehabilitació – – 90 81 0,90 171

Principals grups relacionats amb el diagnòstic

GRD d’hospitalització convencional

GRD Diagnòstic Nombre 

373 Part vaginal sense diagnòstic complicat 1.068

629 Nounat normal >2,5 kg, sense intervencions significatives 528

541 Trastorns del sistema respiratori excepte infeccions, bronquitis o asma, amb complicacions 519

372 Part vaginal amb diagnòstic complicat 515

544 Insuficiència cardíaca crònica i arítmia, amb complicacions 298

371 Cesària, sense complicacions 266

209 Intervencions articulars majors/reinserció de membre d’extremitat inferior 262

494 Colecistectomia laparoscòpica sense exploració del ducte biliar comú, sense complicacions 218

GRD de cirurgia major ambulatòria

GRD Diagnòstic Nombre 

039 Intervencions sobre el cristal·lí, amb o sense vitrectomia 1.281

162 Intervencions per hèrnia inguinal i femoral, majors de 17 anys, sense complicacions 245

119 Lligadura i extracció venosa 228

867 Excisió local i retirada de fixació interna, excepte maluc i fèmur, sense complicacions 216

225 Intervencions del peu 184

040 Intervencions extraoculars, excepte les orbitals, majors de 17 anys 169

270 Altres cirurgies de la pell, teixit subcutani i mama, sense complicacions 155
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Convalescència
Pacients atesos 610

Estades 14.443

Cures pal·liatives
Pacients atesos 280

Estades 3.670

Hospital de dia geriàtric
Pacients atesos 118

Estades 7.004

UFISS
Pacients atesos de geriatria 695

Pacients atesos de cures pal·liatives 117

Equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA)
Processos avaluats 422

Geriatria i cures pal·liatives 76

Trastorns cognitius 346

Activitat assistencial de l’àrea sociosanitària

Activitat de la residència per a gent gran

Serveis generals

Activitat diària de compres i magatzem
Departaments atesos 88

Paquets servits 274

Caixes rebudes 270

Punts de distribució 122

Línies de consum diari 708

Activitat de manteniment
Lampisteria interna 

Intervencions en treballs de reparació 2.595,50

Intervencions en treballs preventius 1.579,10

Lampisteria externa

Intervencions en treballs correctius 3.504,22

Intervencions en treballs predictius 1.698,43

Intervencions en treballs preventius 125,00

Intervencions en treballs diversos 3.029,15

Electromedicina

Intervencions en treballs correctius 192,00

Intervencions en treballs preventius 376,00

Fusteria 3.475,00

Pintura  1.300,00

Treballs de paleta 11.110,50

Aire condicionat 

Intervencions en treballs de reparació 2.410,20

Intervencions en treballs preventius 3.615,30

Formació 90,00

En hores.

Recollida de materials
Residus generals de l’Hospital 645,03 Tm

Residus generals del centre geriàtric 87,04 Tm

Residus sanitaris i biològics 246,60 Tm

Paper i cartró 60,24 Tm

Residus alimentaris 0,93 Tm

Runa 120,20 Tm

Fusta 0,77 Tm

Ferralla 7,49 Tm

Places 52

Estades 18.790

Índex d’ocupació 99,99%
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President
Josep Mayoral Antigas
Alcalde de Granollers

Vicepresident
Jaume Sala Maltas
Designat per la parròquia de Sant Esteve de Granollers

Vocals
Mn. Lluís Pou Illa
Rector de la parròquia de Sant Esteve de Granollers

Carles Font Ausió
Representant de la Fundació Adolfo Montañá

Francesc Bellavista Arimany
Representant de la Cambra de Comerç

Carles Vallbona Calbó
Designat per l’Ajuntament de Granollers

Montserrat Roca Roger
Designada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental

Carme Esplugas Martí
Designada pel Patronat

Director general
Rafael Lledó Rodríguez

Adjunta a la Direcció General
Eva Martín Sánchez

Directora mèdica
Pilar Saura Agel (des de març de 2010)

Directora d’Infermeria
Carme Tusquellas Oto

Director de Persones
Carles Pla Poveda

Directora d’Economia i Serveis
Carme Padullés García 

Director de Qualitat i Planificació
Andreu Aloy Duch

Directora d’Organització i Sistemes d’Informació
Anna Benavent Navarro 

Directora de Gestió de Clients i Atenció a l’Usuari
Marina Clarambo Semis

Cap de Comunicació
Núria Martínez Martínez

Patronat Equip directiu
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