
f La Fundació en xifres

 Memòria 2011

Recursos
Personal 1.583

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/fi sioteràpia 2

Places d’hospital de dia (tractaments) 34

Places d’hospital de dia geriàtric 30

Places de cirurgia major ambulatòria 10

Places a l’Hospital de Dia Sant Jordi 40

Places de residència per a gent gran 52

Resultats econòmics
Ingressos  102.095

Despeses  100.971

Resultat fi nancer  -661

Resultat extraordinari  -326

Resultat del període 137

En milers d’euros

Evolució de l’activitat diària de l’Hospital
 2007 2008 2009 2010 2011

Altes 59 59 59 60 55

Consultes externes 861 938 870 968 1.017

Urgències 374 357 360 329 314

Parts 6 6 6 6 5

Intervencions quirúrgiques 59 62 57 56 45

Mitjana dels 365 dies de l’any

Activitat assistencial de l’àrea d’aguts
Hospitalització

   Altes hospitalàries 20.181

   Parts 1.906

Activitat quirúrgica programada

   Convencional 2.766

   CMA 3.009

Activitat quirúrgica urgent 1.675

Activitat de cirurgia menor ambulatòria 6.356

Consultes externes 252.919

Proves diagnòstiques 147.856

Tècniques especials 4.290

Urgències 115.070

Activitat assistencial  de l’àrea sociosanitària
Convalescència 12.419

Cures pal·liatives 4.102

Hospital de dia geriàtric 7.171

Estades

Activitat de la residència per a gent gran
Estades 18.903
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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 la 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

-  Ecocardiografi a

-  Ecocardiografi a transesofàgica

•  Ginecologia i obstetrícia

-  Histeroscòpia

-  Ecografi a

-  Control de 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

•  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 psiquiàtriques

•  Urgències oftalmològiques

•  Urgències pediàtriques

•  SEM

•  Atenció continuada domiciliària

Hospitalització a l’àrea 
sociosanitària

•  Convalescència

•  Cures pal·liatives

• Mitjana estada polivalent

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

•  UFFISS 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

-  Ecografi a

-  TC

-  RMN

-  Telecomandament convencional

-  Telecomandament digital

-  Mamografi a

•  Anatomia patològica

-  Biòpsies

· Mostres petites i mitjanes

·  Peces quirúrgiques (estudi 
pronòstic i estadiatge patològic)

-  Citologies

· Generals

·  Citologies per punció-aspiració 
amb agulla fi na (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 a l’usuari

•  Admissions

•  Gabinet de comunicació

•  Alberg de transeünts

•  Voluntariat

•  Prevenció de riscos laborals

•  Formació contínua

•  Recerca i innovació

•  Docència de pregrau

•  Docència de grau

•  Docència de postgrau

f Cartera de serveis

LA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA CORPORATIVA ens obliga a refl exionar sobre els 

esdeveniments que s’han produït al llarg de l’any. El 2011 ha estat novament difícil per 

als ciutadans i ciutadanes del Vallès Oriental, que han vist com l’entorn de difi cultat 

econòmica que pateix el nostre país en els darrers anys ha afectat també la sanitat. En 

aquest període, la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers ha estat un exemple de 

model de responsabilitat i compromís envers la ciutadania atès que ha sabut mantenir 

el mateix nivell de qualitat assistencial i dedicació de sempre amb un únic objectiu, el 

benestar dels seus usuaris. Això ha comportat el reconeixement TOP 20 com un dels 

millors grans hospitals generals de referència de tot l’Estat i el premi a l’excel·lència en 

qualitat hospitalària que atorga la Fundació Avedis Donabedian.

Al llarg del 2011 s’han esdevingut molts fets signifi catius per a la nostra institució i un dels 

més rellevants ha estat l’arribada dels primers alumnes de la Universitat Internacional de 

Catalunya, cosa que ens consolida com a hospital universitari. I això ho hem aconseguit 

gràcies a la gran implicació, el compromís i la dedicació de tot l’Hospital en la docència i la 

formació, que han contribuït a la solidesa i el reconeixement del centre.

Per assolir els reptes de futur que ens marquem, disposem d’un gran equip de 

professionals als quals, en nom del Patronat, vull agrair la magnífi ca tasca que estan 

duent a terme i l’esforç que han fet per mantenir l’equilibri social i econòmic de la 

institució en el darrer any. Hem de seguir treballant de manera coresponsable i sumant 

esforços per continuar proporcionant una assistència sanitària adequada i efi cient a 

tothom.

Josep Mayoral
President del Patronat

LA CONJUNTURA ECONÒMICA HA MARCAT el decurs del darrer exercici. L’entorn de crisi en 

què ens trobem immersos ha fet del 2011 un any difícil per a la sanitat catalana. Aquesta 

situació ens ha obligat a encarar-lo amb el repte de mantenir la sostenibilitat econòmica 

i amb l’objectiu de poder seguir oferint els nostres serveis amb la mateixa qualitat, però 

amb menys recursos.

L’any 2011, tot i les difi cultats, també té lectures positives. La professionalitat, el rigor i 

l’esforç de tots els professionals de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers han 

posat de manifest, una vegada més, el compromís amb la institució i amb la població 

que atenem. Sota la premissa de la coresponsabilitat, hem estat capaços d’acabar l’any 

amb una situació econòmica equilibrada i mantenint els nivells de qualitat i efi ciència. 

Aquests valors ens permeten encarar els propers anys en l’actual escenari, convençuts de 

la nostra capacitat per adaptar-nos i seguir avançant.

En aquest camí apostem per la docència, per la recerca i per la innovació. El 2011 ha 

representat l’arribada dels primers alumnes de la Universitat Internacional de Catalunya, 

fet que obre una nova etapa com a hospital universitari i que ens omple d’orgull ja que 

reforça el nostre posicionament en el mapa sanitari català.

Així mateix, hem gaudit de diversos ponts establerts amb entitats del nostre territori 

com Gran Centre, l’Obra Social “la Caixa”, la Unió Empresarial Interterritorial - Cerclem, 

l’Associació d’Amics d’en Jordi Vinardell, la Mitja Marató de Granollers, la Mitja Marató de 

Montornès, Jazzoguina, OncoVallès i els Voluntaris per l’Hospital, entre d’altres. Aquestes 

col·laboracions, que agraïm, ens acosten a la població i contribueixen al seu benestar. 

L’any 2011 també ha comportat el reconeixement públic de notables professionals i 

serveis de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, la qual ha estat guardonada 

amb el Premi Avedis Donabedian a l’excel·lència en qualitat hospitalària i ha aconseguit, 

un any més, el premi TOP 20 en la categoria de Grans Hospitals Generals. Així mateix, hem 

celebrat diferents activitats i jornades científi ques o l’emotiu agraïment que va rebre, per 

part dels seus pacients, l’Hospital de Dia Mèdic amb motiu del desè aniversari.

Finalment, vull destacar novament els valors dels nostres professionals, el compromís, 

l’orientació al pacient i la capacitat per treballar amb determinació i exigència en la millora 

continuada del servei que presten a la població, factors que són essencials per assolir els 

nous reptes de present i de futur.

Rafael Lledó
Director generalwww.fhag.es
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•  Gabinet de comunicació

•  Alberg de transeünts

•  Voluntariat

•  Prevenció de riscos laborals

•  Formació contínua

•  Recerca i innovació

•  Docència de pregrau

•  Docència de grau

•  Docència de postgrau

f Cartera de serveis

LA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA CORPORATIVA ens obliga a refl exionar sobre els 

esdeveniments que s’han produït al llarg de l’any. El 2011 ha estat novament difícil per 

als ciutadans i ciutadanes del Vallès Oriental, que han vist com l’entorn de difi cultat 

econòmica que pateix el nostre país en els darrers anys ha afectat també la sanitat. En 

aquest període, la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers ha estat un exemple de 

model de responsabilitat i compromís envers la ciutadania atès que ha sabut mantenir 

el mateix nivell de qualitat assistencial i dedicació de sempre amb un únic objectiu, el 

benestar dels seus usuaris. Això ha comportat el reconeixement TOP 20 com un dels 

millors grans hospitals generals de referència de tot l’Estat i el premi a l’excel·lència en 

qualitat hospitalària que atorga la Fundació Avedis Donabedian.

Al llarg del 2011 s’han esdevingut molts fets signifi catius per a la nostra institució i un dels 

més rellevants ha estat l’arribada dels primers alumnes de la Universitat Internacional de 

Catalunya, cosa que ens consolida com a hospital universitari. I això ho hem aconseguit 

gràcies a la gran implicació, el compromís i la dedicació de tot l’Hospital en la docència i la 

formació, que han contribuït a la solidesa i el reconeixement del centre.

Per assolir els reptes de futur que ens marquem, disposem d’un gran equip de 

professionals als quals, en nom del Patronat, vull agrair la magnífi ca tasca que estan 

duent a terme i l’esforç que han fet per mantenir l’equilibri social i econòmic de la 

institució en el darrer any. Hem de seguir treballant de manera coresponsable i sumant 

esforços per continuar proporcionant una assistència sanitària adequada i efi cient a 

tothom.

Josep Mayoral
President del Patronat

LA CONJUNTURA ECONÒMICA HA MARCAT el decurs del darrer exercici. L’entorn de crisi en 

què ens trobem immersos ha fet del 2011 un any difícil per a la sanitat catalana. Aquesta 

situació ens ha obligat a encarar-lo amb el repte de mantenir la sostenibilitat econòmica 

i amb l’objectiu de poder seguir oferint els nostres serveis amb la mateixa qualitat, però 

amb menys recursos.

L’any 2011, tot i les difi cultats, també té lectures positives. La professionalitat, el rigor i 

l’esforç de tots els professionals de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers han 

posat de manifest, una vegada més, el compromís amb la institució i amb la població 

que atenem. Sota la premissa de la coresponsabilitat, hem estat capaços d’acabar l’any 

amb una situació econòmica equilibrada i mantenint els nivells de qualitat i efi ciència. 

Aquests valors ens permeten encarar els propers anys en l’actual escenari, convençuts de 

la nostra capacitat per adaptar-nos i seguir avançant.

En aquest camí apostem per la docència, per la recerca i per la innovació. El 2011 ha 

representat l’arribada dels primers alumnes de la Universitat Internacional de Catalunya, 

fet que obre una nova etapa com a hospital universitari i que ens omple d’orgull ja que 

reforça el nostre posicionament en el mapa sanitari català.

Així mateix, hem gaudit de diversos ponts establerts amb entitats del nostre territori 

com Gran Centre, l’Obra Social “la Caixa”, la Unió Empresarial Interterritorial - Cerclem, 

l’Associació d’Amics d’en Jordi Vinardell, la Mitja Marató de Granollers, la Mitja Marató de 

Montornès, Jazzoguina, OncoVallès i els Voluntaris per l’Hospital, entre d’altres. Aquestes 

col·laboracions, que agraïm, ens acosten a la població i contribueixen al seu benestar. 

L’any 2011 també ha comportat el reconeixement públic de notables professionals i 

serveis de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, la qual ha estat guardonada 

amb el Premi Avedis Donabedian a l’excel·lència en qualitat hospitalària i ha aconseguit, 

un any més, el premi TOP 20 en la categoria de Grans Hospitals Generals. Així mateix, hem 

celebrat diferents activitats i jornades científi ques o l’emotiu agraïment que va rebre, per 

part dels seus pacients, l’Hospital de Dia Mèdic amb motiu del desè aniversari.

Finalment, vull destacar novament els valors dels nostres professionals, el compromís, 

l’orientació al pacient i la capacitat per treballar amb determinació i exigència en la millora 

continuada del servei que presten a la població, factors que són essencials per assolir els 

nous reptes de present i de futur.

Rafael Lledó
Director generalwww.fhag.es
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f Som hospital universitari f Apostem per la qualitat, la recerca i la innovació

f SMS per citar les visites 
a consultes externes
L’Hospital General de Granollers ha posat en marxa un nou sis-

tema de comunicació a través del telèfon mòbil amb els seus 

usuaris, que fins ara rebien una carta per correu ordinari o una 

trucada telefònica amb el dia i l’hora de la visita o prova diag-

nòstica programada de consultes externes. Aquesta iniciativa 

ha permès optimitzar les agendes de programació de les con-

sultes externes, disminuir la burocratització del sistema de ci-

tacions, enfortir la gestió dels recursos, aconseguir un estalvi 

econòmic i agilitzar l’atenció dels usuaris.

f Recerca
Per primera vegada des de 1991, l’Hospital ha rebut una beca 

del Ministeri de Sanitat i Política Social en la convocatòria Aju-

des per al foment de la recerca clínica independent. L’Hospital 

també ha col·laborat en un estudi multicèntric finançat pel Mi-

nisteri de Sanitat - Institut de Salut Carles III, en la convocatòria 

FIS 2011.

f Presentació de la Xarxa d’Innovació 
en Salut per Catalunya (XISCAT)
La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers està integrada, 

juntament amb nou institucions més, en la XISCAT, la primera 

xarxa de Catalunya i d’Espanya d’hospitals i centres medico-

sanitaris dedicada al foment de l’R+D+i, la protecció i la trans-

ferència dels resultats derivats.

Entre molts altres objectius, la Xarxa XISCAT es proposa com-

partir recursos i projectes, portar a terme projectes conjunts, 

obtenir finançament i actuar com un veritable agent de des-

envolupament econòmic.

La Xarxa XISCAT ha rebut el reconeixement de Diario Médico, 

que l’ha distingit amb el premi a la Millor Idea en Gestió en 

l’edició de 2011.

f Presentació de l’Aula de Salut
S’ha presentat la novena edició del cicle de conferències de 

l’Aula de la Salut, un programa per acostar els serveis sanita-

ris als ciutadans de Granollers i donar resposta a les seves de-

mandes sobre promoció de la salut. 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, que es porta a terme amb la parti-

cipació de la xarxa de centres cívics de la ciutat.

f El Dr. Vallbona, vallesà de l’any
El Dr. Carles Vallbona, membre del Patronat de l’Hospital Ge-

neral de Granollers, ha estat considerat la personalitat més re-

llevant del Vallès Oriental durant l’any 2010, segons els lectors 

del diari El 9 Nou.

f Convenis de col·laboració
L’equip d’Urologia de l’Hospital forma especialistes de 

l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona en l’aplicació 

de tècniques laparoscòpiques. Arran d’aquesta col·laboració, 

l’equip d’uròlegs especialitzats en cirurgia laparoscòpica està 

estudiant la possibilitat d’iniciar tot un seguit de tutories a al-

tres uròlegs de Catalunya o de la resta d’Espanya en la tècnica 

de la prostatectomia radical laparoscòpica.

La Fundació també ha signat un conveni de col·laboració amb 

Oncovallès Fundació d’Ajuda Oncològica amb l’objectiu de 

continuar desenvolupant el Programa d’atenció psicosocial al 

malalt oncològic i la seva família.

Altres acords de col·laboració permeten millorar l’atenció a les 

persones nouvingudes. És el cas del conveni amb l’associació 

Amics de l’Àfrica, gràcies al qual l’Hospital disposa, des de 

2007, d’un servei de mediació intercultural.

A més de les col·laboracions esmentades, la Fundació ha esta-

blert ponts amb altres entitats del territori: Gran Centre, l’Obra 

Social “la Caixa”, la Unió Empresarial Interterritorial - Cerclem,  

la Mitja Marató de Granollers, la Mitja Marató de Montornès,  

Jazzoguina i Voluntaris per l’Hospital, entre d’altres. El treball 

conjunt amb aquestes entitats permet fer xarxa i contribueix 

al benestar de la nostra població.

f X aniversari de l’Hospital 
de Dia Mèdic
L’obertura de l’Hospital de Dia Mèdic, ara fa deu anys, va per-

metre que els pacients fessin els tractaments sense haver 

d’ingressar i, per tant, sense alterar excessivament la seva ru-

tina diària. Aquest procediment disminuïa els riscos associats 

a un ingrés, com ara les infeccions nosocomials. L’Hospital de 

Dia Mèdic va fer un salt qualitatiu amb l’obertura del dispositiu 

en els nous espais de l’edifici de consultes externes. Aquesta 

nova ubicació ha millorat l’atenció dels malalts, uns 26 al dia.

f Reconeixements
La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers ha estat escolli-

da entre els millors centres de la categoria de grans hospitals  

generals en l’última edició del Programa TOP 20, un estudi que 

en la convocatòria de 2011 ha avaluat un total de 163 centres 

sani taris de tot l’Estat espanyol. En un en-

torn de crisi com l’actual, aquest és un re-

coneixement a l’esforç, el compromís i el ri-

gor de tots els professionals de la institució.

També han estat reconeguts amb dife-

rents guardons els serveis de Diagnòstic 

per la Imatge, Pediatria i la Unitat de Pneumologia. Un altre 

reconeixement que cal destacar és el premi a l’Excel·lència 

Professional que el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ha 

atorgat al Dr. Joan Padrós i Bou, del Servei de Medicina Interna, 

per la seva dedicació a la bioètica i la creació del Comitè d’Ètica 

Assistencial de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. 

D’altra banda, la Fundació Avedis Donabedian (FAD) ha guar-

donat la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers amb el 

Premi a l’Excel·lència en Qualitat: Hospitals. Aquest guardó és 

un reconeixement als hospitals que desenvolupen programes 

de millora contínua de la qualitat, com a mitjà d’excel·lència, 

a través dels resultats aconseguits en termes de millora de 

l’assistència i la satisfacció dels usuaris.

f Arriben a l’Hospital els primers 
estudiants de grau en Medicina de la UIC
Durant l’any 2011 s’han incorporat a l’Hospital General de Granollers 

els primers estudiants de Medicina de la Universitat Internacional de 

Catalunya (UIC) per fer les pràctiques clíniques de les assignatures 

Aparell Cardiovascular, Aparell Respiratori, Neurologia i Urgències. 

En total, 35 estudiants hi han fet les pràctiques gràcies al conveni 

signat l’any 2008. 

Aquesta aliança suposa un gran repte per a la Fundació Privada Hos-

pital Asil de Granollers, ja que com a hospital universitari té la pos-

sibilitat d’incidir d’una manera molt directa en la docència i en la 

formació clínica de futurs metges. A més, és un al·licient per als pro-

fessionals del centre i els ha permès convertir-se en professors asso-

ciats i desenvolupar una carrera docent a la UIC, a més de potenciar 

la investigació participant en nous projectes de recerca universitària.

Especialitats acreditades
•  Anestesiologia i reanimació

•  Cirurgia general i de l’aparell digestiu

•  Cirurgia ortopèdica i traumatologia

•  Farmàcia hospitalària

•  Geriatria

•  Infermeria obstetricoginecològica

•  Medicina intensiva

•  Medicina interna

•  Obstetrícia i ginecologia

•  Oftalmologia

•  Psiquiatria

•  Pediatria i àrees específiques

•  Radiodiagnòstic

•  Medicina de família i comunitària

L’any 2011, vint-i-un residents de 
l’Hospital han finalitzat la formació  
com a especialistes.

f Amb la gent gran

f Hospital de Dia Sant Jordi
L’Hospital de Dia Sant Jordi és un equipament promogut per Cata-

lunya Caixa i gestionat per la Fundació Bertran de Seva, entitat vincu-

lada a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. 

Durant l’any 2011, l’Hospital de Dia Sant Jordi ha atès 184 persones 

provinents de tota la comarca, totes elles amb un diagnòstic de dete-

riorament cognitiu o demència. Dels 184 pacients, 108 són dones. La 

franja majoritària d’edat dels pacients és de més de 74 anys.

Activitat assistencial
Malalts atesos 184

Malalts nous el 31-12-2011 102

Malalts reingressats 1

Malalts donats d’alta 113

Jornades científiques organitzades

•  VII Jornada de Salut “El potencial de les tecnologies de la informació 
en la pràctica assistencial”

•  XIX Jornada Catalana de Diagnòstic Prenatal Ecogràfic de la Societat 
Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia

•  XXIV Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia

•  VIII Jornada sobre Malaltia Vascular Cerebral

•  II Jornada del Vallès Oriental d’Actualització en Reproducció Humana 

f Centre Geriàtric 
i Residència Adolfo 
Montañá
El Centre Geriàtric té capacitat per a 52 perso-

nes en règim de residència assistida. Disposa 

de 21 places concertades amb el Departa-

ment de Benestar i Família, el Programa de 

Suport a l’Acolliment Residencial (SAR), i de 

31 places de règim privat. L’índex d’ocupació 

del 2011 ha estat del 99,75%.

Intervenció educativa

El programa d’intervenció inclou activitats 

estimulatives o terapèutiques adaptades a 

les necessitats del resident i adreçades al 

manteniment de les capacitats funcionals 

i cognitives:

També es fan activitats de lleure perquè 

els usuaris passin el temps lliure de ma-

nera agradable, al mateix temps que es 

fomenten les relacions socials:

Els dissabtes al matí, el servei religiós ofereix 

missa als residents, usuaris i familiars que ho 

desitgen. El programa anual d’activitats in-

clou totes les festes i celebracions realitzades 

al llarg de l’any i pretén que la participació si-

gui generalitzada i extensiva a les famílies 

dels residents. 

• Cinefòrum

• Fisioteràpia

• Musicoteràpia

• Reminiscència

• Psicomotricitat

• Taller de memòria

• Taller de lectura

• Tallers ocupacionals

•  Teràpia 
sensoriomotriu 
(labors, manualitats)

• Intergeneracional

•  Jocs de taula (bingo, 
cartes, dòmino...)

• Grup de tertúlia

• Actuacions musicals

• Xerrades

• Passar el rosari
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f Som hospital universitari f Apostem per la qualitat, la recerca i la innovació

f SMS per citar les visites 
a consultes externes
L’Hospital General de Granollers ha posat en marxa un nou sis-

tema de comunicació a través del telèfon mòbil amb els seus 

usuaris, que fins ara rebien una carta per correu ordinari o una 

trucada telefònica amb el dia i l’hora de la visita o prova diag-

nòstica programada de consultes externes. Aquesta iniciativa 

ha permès optimitzar les agendes de programació de les con-

sultes externes, disminuir la burocratització del sistema de ci-

tacions, enfortir la gestió dels recursos, aconseguir un estalvi 

econòmic i agilitzar l’atenció dels usuaris.

f Recerca
Per primera vegada des de 1991, l’Hospital ha rebut una beca 

del Ministeri de Sanitat i Política Social en la convocatòria Aju-

des per al foment de la recerca clínica independent. L’Hospital 

també ha col·laborat en un estudi multicèntric finançat pel Mi-

nisteri de Sanitat - Institut de Salut Carles III, en la convocatòria 

FIS 2011.

f Presentació de la Xarxa d’Innovació 
en Salut per Catalunya (XISCAT)
La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers està integrada, 

juntament amb nou institucions més, en la XISCAT, la primera 

xarxa de Catalunya i d’Espanya d’hospitals i centres medico-

sanitaris dedicada al foment de l’R+D+i, la protecció i la trans-

ferència dels resultats derivats.

Entre molts altres objectius, la Xarxa XISCAT es proposa com-

partir recursos i projectes, portar a terme projectes conjunts, 

obtenir finançament i actuar com un veritable agent de des-

envolupament econòmic.

La Xarxa XISCAT ha rebut el reconeixement de Diario Médico, 

que l’ha distingit amb el premi a la Millor Idea en Gestió en 

l’edició de 2011.

f Presentació de l’Aula de Salut
S’ha presentat la novena edició del cicle de conferències de 

l’Aula de la Salut, un programa per acostar els serveis sanita-

ris als ciutadans de Granollers i donar resposta a les seves de-

mandes sobre promoció de la salut. 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, que es porta a terme amb la parti-

cipació de la xarxa de centres cívics de la ciutat.

f El Dr. Vallbona, vallesà de l’any
El Dr. Carles Vallbona, membre del Patronat de l’Hospital Ge-

neral de Granollers, ha estat considerat la personalitat més re-

llevant del Vallès Oriental durant l’any 2010, segons els lectors 

del diari El 9 Nou.

f Convenis de col·laboració
L’equip d’Urologia de l’Hospital forma especialistes de 

l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona en l’aplicació 

de tècniques laparoscòpiques. Arran d’aquesta col·laboració, 

l’equip d’uròlegs especialitzats en cirurgia laparoscòpica està 

estudiant la possibilitat d’iniciar tot un seguit de tutories a al-

tres uròlegs de Catalunya o de la resta d’Espanya en la tècnica 

de la prostatectomia radical laparoscòpica.

La Fundació també ha signat un conveni de col·laboració amb 

Oncovallès Fundació d’Ajuda Oncològica amb l’objectiu de 

continuar desenvolupant el Programa d’atenció psicosocial al 

malalt oncològic i la seva família.

Altres acords de col·laboració permeten millorar l’atenció a les 

persones nouvingudes. És el cas del conveni amb l’associació 

Amics de l’Àfrica, gràcies al qual l’Hospital disposa, des de 

2007, d’un servei de mediació intercultural.

A més de les col·laboracions esmentades, la Fundació ha esta-

blert ponts amb altres entitats del territori: Gran Centre, l’Obra 

Social “la Caixa”, la Unió Empresarial Interterritorial - Cerclem,  

la Mitja Marató de Granollers, la Mitja Marató de Montornès,  

Jazzoguina i Voluntaris per l’Hospital, entre d’altres. El treball 

conjunt amb aquestes entitats permet fer xarxa i contribueix 

al benestar de la nostra població.

f X aniversari de l’Hospital 
de Dia Mèdic
L’obertura de l’Hospital de Dia Mèdic, ara fa deu anys, va per-

metre que els pacients fessin els tractaments sense haver 

d’ingressar i, per tant, sense alterar excessivament la seva ru-

tina diària. Aquest procediment disminuïa els riscos associats 

a un ingrés, com ara les infeccions nosocomials. L’Hospital de 

Dia Mèdic va fer un salt qualitatiu amb l’obertura del dispositiu 

en els nous espais de l’edifici de consultes externes. Aquesta 

nova ubicació ha millorat l’atenció dels malalts, uns 26 al dia.

f Reconeixements
La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers ha estat escolli-

da entre els millors centres de la categoria de grans hospitals  

generals en l’última edició del Programa TOP 20, un estudi que 

en la convocatòria de 2011 ha avaluat un total de 163 centres 

sani taris de tot l’Estat espanyol. En un en-

torn de crisi com l’actual, aquest és un re-

coneixement a l’esforç, el compromís i el ri-

gor de tots els professionals de la institució.

També han estat reconeguts amb dife-

rents guardons els serveis de Diagnòstic 

per la Imatge, Pediatria i la Unitat de Pneumologia. Un altre 

reconeixement que cal destacar és el premi a l’Excel·lència 

Professional que el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ha 

atorgat al Dr. Joan Padrós i Bou, del Servei de Medicina Interna, 

per la seva dedicació a la bioètica i la creació del Comitè d’Ètica 

Assistencial de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. 

D’altra banda, la Fundació Avedis Donabedian (FAD) ha guar-

donat la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers amb el 

Premi a l’Excel·lència en Qualitat: Hospitals. Aquest guardó és 

un reconeixement als hospitals que desenvolupen programes 

de millora contínua de la qualitat, com a mitjà d’excel·lència, 

a través dels resultats aconseguits en termes de millora de 

l’assistència i la satisfacció dels usuaris.

f Arriben a l’Hospital els primers 
estudiants de grau en Medicina de la UIC
Durant l’any 2011 s’han incorporat a l’Hospital General de Granollers 

els primers estudiants de Medicina de la Universitat Internacional de 

Catalunya (UIC) per fer les pràctiques clíniques de les assignatures 

Aparell Cardiovascular, Aparell Respiratori, Neurologia i Urgències. 

En total, 35 estudiants hi han fet les pràctiques gràcies al conveni 

signat l’any 2008. 

Aquesta aliança suposa un gran repte per a la Fundació Privada Hos-

pital Asil de Granollers, ja que com a hospital universitari té la pos-

sibilitat d’incidir d’una manera molt directa en la docència i en la 

formació clínica de futurs metges. A més, és un al·licient per als pro-

fessionals del centre i els ha permès convertir-se en professors asso-

ciats i desenvolupar una carrera docent a la UIC, a més de potenciar 

la investigació participant en nous projectes de recerca universitària.

Especialitats acreditades
•  Anestesiologia i reanimació

•  Cirurgia general i de l’aparell digestiu

•  Cirurgia ortopèdica i traumatologia

•  Farmàcia hospitalària

•  Geriatria

•  Infermeria obstetricoginecològica

•  Medicina intensiva

•  Medicina interna

•  Obstetrícia i ginecologia

•  Oftalmologia

•  Psiquiatria

•  Pediatria i àrees específiques

•  Radiodiagnòstic

•  Medicina de família i comunitària

L’any 2011, vint-i-un residents de 
l’Hospital han finalitzat la formació  
com a especialistes.

f Amb la gent gran

f Hospital de Dia Sant Jordi
L’Hospital de Dia Sant Jordi és un equipament promogut per Cata-

lunya Caixa i gestionat per la Fundació Bertran de Seva, entitat vincu-

lada a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. 

Durant l’any 2011, l’Hospital de Dia Sant Jordi ha atès 184 persones 

provinents de tota la comarca, totes elles amb un diagnòstic de dete-

riorament cognitiu o demència. Dels 184 pacients, 108 són dones. La 

franja majoritària d’edat dels pacients és de més de 74 anys.

Activitat assistencial
Malalts atesos 184

Malalts nous el 31-12-2011 102

Malalts reingressats 1

Malalts donats d’alta 113

Jornades científiques organitzades

•  VII Jornada de Salut “El potencial de les tecnologies de la informació 
en la pràctica assistencial”

•  XIX Jornada Catalana de Diagnòstic Prenatal Ecogràfic de la Societat 
Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia

•  XXIV Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia

•  VIII Jornada sobre Malaltia Vascular Cerebral

•  II Jornada del Vallès Oriental d’Actualització en Reproducció Humana 

f Centre Geriàtric 
i Residència Adolfo 
Montañá
El Centre Geriàtric té capacitat per a 52 perso-

nes en règim de residència assistida. Disposa 

de 21 places concertades amb el Departa-

ment de Benestar i Família, el Programa de 

Suport a l’Acolliment Residencial (SAR), i de 

31 places de règim privat. L’índex d’ocupació 

del 2011 ha estat del 99,75%.

Intervenció educativa

El programa d’intervenció inclou activitats 

estimulatives o terapèutiques adaptades a 

les necessitats del resident i adreçades al 

manteniment de les capacitats funcionals 

i cognitives:

També es fan activitats de lleure perquè 

els usuaris passin el temps lliure de ma-

nera agradable, al mateix temps que es 

fomenten les relacions socials:

Els dissabtes al matí, el servei religiós ofereix 

missa als residents, usuaris i familiars que ho 

desitgen. El programa anual d’activitats in-

clou totes les festes i celebracions realitzades 

al llarg de l’any i pretén que la participació si-

gui generalitzada i extensiva a les famílies 

dels residents. 

• Cinefòrum

• Fisioteràpia

• Musicoteràpia

• Reminiscència

• Psicomotricitat

• Taller de memòria

• Taller de lectura

• Tallers ocupacionals

•  Teràpia 
sensoriomotriu 
(labors, manualitats)

• Intergeneracional

•  Jocs de taula (bingo, 
cartes, dòmino...)

• Grup de tertúlia

• Actuacions musicals

• Xerrades

• Passar el rosari
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f Som hospital universitari f Apostem per la qualitat, la recerca i la innovació

f SMS per citar les visites 
a consultes externes
L’Hospital General de Granollers ha posat en marxa un nou sis-

tema de comunicació a través del telèfon mòbil amb els seus 

usuaris, que fins ara rebien una carta per correu ordinari o una 

trucada telefònica amb el dia i l’hora de la visita o prova diag-

nòstica programada de consultes externes. Aquesta iniciativa 

ha permès optimitzar les agendes de programació de les con-

sultes externes, disminuir la burocratització del sistema de ci-

tacions, enfortir la gestió dels recursos, aconseguir un estalvi 

econòmic i agilitzar l’atenció dels usuaris.

f Recerca
Per primera vegada des de 1991, l’Hospital ha rebut una beca 

del Ministeri de Sanitat i Política Social en la convocatòria Aju-

des per al foment de la recerca clínica independent. L’Hospital 

també ha col·laborat en un estudi multicèntric finançat pel Mi-

nisteri de Sanitat - Institut de Salut Carles III, en la convocatòria 

FIS 2011.

f Presentació de la Xarxa d’Innovació 
en Salut per Catalunya (XISCAT)
La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers està integrada, 

juntament amb nou institucions més, en la XISCAT, la primera 

xarxa de Catalunya i d’Espanya d’hospitals i centres medico-

sanitaris dedicada al foment de l’R+D+i, la protecció i la trans-

ferència dels resultats derivats.

Entre molts altres objectius, la Xarxa XISCAT es proposa com-

partir recursos i projectes, portar a terme projectes conjunts, 

obtenir finançament i actuar com un veritable agent de des-

envolupament econòmic.

La Xarxa XISCAT ha rebut el reconeixement de Diario Médico, 

que l’ha distingit amb el premi a la Millor Idea en Gestió en 

l’edició de 2011.

f Presentació de l’Aula de Salut
S’ha presentat la novena edició del cicle de conferències de 

l’Aula de la Salut, un programa per acostar els serveis sanita-

ris als ciutadans de Granollers i donar resposta a les seves de-

mandes sobre promoció de la salut. 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, que es porta a terme amb la parti-

cipació de la xarxa de centres cívics de la ciutat.

f El Dr. Vallbona, vallesà de l’any
El Dr. Carles Vallbona, membre del Patronat de l’Hospital Ge-

neral de Granollers, ha estat considerat la personalitat més re-

llevant del Vallès Oriental durant l’any 2010, segons els lectors 

del diari El 9 Nou.

f Convenis de col·laboració
L’equip d’Urologia de l’Hospital forma especialistes de 

l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona en l’aplicació 

de tècniques laparoscòpiques. Arran d’aquesta col·laboració, 

l’equip d’uròlegs especialitzats en cirurgia laparoscòpica està 

estudiant la possibilitat d’iniciar tot un seguit de tutories a al-

tres uròlegs de Catalunya o de la resta d’Espanya en la tècnica 

de la prostatectomia radical laparoscòpica.

La Fundació també ha signat un conveni de col·laboració amb 

Oncovallès Fundació d’Ajuda Oncològica amb l’objectiu de 

continuar desenvolupant el Programa d’atenció psicosocial al 

malalt oncològic i la seva família.

Altres acords de col·laboració permeten millorar l’atenció a les 

persones nouvingudes. És el cas del conveni amb l’associació 

Amics de l’Àfrica, gràcies al qual l’Hospital disposa, des de 

2007, d’un servei de mediació intercultural.

A més de les col·laboracions esmentades, la Fundació ha esta-

blert ponts amb altres entitats del territori: Gran Centre, l’Obra 

Social “la Caixa”, la Unió Empresarial Interterritorial - Cerclem,  

la Mitja Marató de Granollers, la Mitja Marató de Montornès,  

Jazzoguina i Voluntaris per l’Hospital, entre d’altres. El treball 

conjunt amb aquestes entitats permet fer xarxa i contribueix 

al benestar de la nostra població.

f X aniversari de l’Hospital 
de Dia Mèdic
L’obertura de l’Hospital de Dia Mèdic, ara fa deu anys, va per-

metre que els pacients fessin els tractaments sense haver 

d’ingressar i, per tant, sense alterar excessivament la seva ru-

tina diària. Aquest procediment disminuïa els riscos associats 

a un ingrés, com ara les infeccions nosocomials. L’Hospital de 

Dia Mèdic va fer un salt qualitatiu amb l’obertura del dispositiu 

en els nous espais de l’edifici de consultes externes. Aquesta 

nova ubicació ha millorat l’atenció dels malalts, uns 26 al dia.

f Reconeixements
La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers ha estat escolli-

da entre els millors centres de la categoria de grans hospitals  

generals en l’última edició del Programa TOP 20, un estudi que 

en la convocatòria de 2011 ha avaluat un total de 163 centres 

sani taris de tot l’Estat espanyol. En un en-

torn de crisi com l’actual, aquest és un re-

coneixement a l’esforç, el compromís i el ri-

gor de tots els professionals de la institució.

També han estat reconeguts amb dife-

rents guardons els serveis de Diagnòstic 

per la Imatge, Pediatria i la Unitat de Pneumologia. Un altre 

reconeixement que cal destacar és el premi a l’Excel·lència 

Professional que el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ha 

atorgat al Dr. Joan Padrós i Bou, del Servei de Medicina Interna, 

per la seva dedicació a la bioètica i la creació del Comitè d’Ètica 

Assistencial de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. 

D’altra banda, la Fundació Avedis Donabedian (FAD) ha guar-

donat la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers amb el 

Premi a l’Excel·lència en Qualitat: Hospitals. Aquest guardó és 

un reconeixement als hospitals que desenvolupen programes 

de millora contínua de la qualitat, com a mitjà d’excel·lència, 

a través dels resultats aconseguits en termes de millora de 

l’assistència i la satisfacció dels usuaris.

f Arriben a l’Hospital els primers 
estudiants de grau en Medicina de la UIC
Durant l’any 2011 s’han incorporat a l’Hospital General de Granollers 

els primers estudiants de Medicina de la Universitat Internacional de 

Catalunya (UIC) per fer les pràctiques clíniques de les assignatures 

Aparell Cardiovascular, Aparell Respiratori, Neurologia i Urgències. 

En total, 35 estudiants hi han fet les pràctiques gràcies al conveni 

signat l’any 2008. 

Aquesta aliança suposa un gran repte per a la Fundació Privada Hos-

pital Asil de Granollers, ja que com a hospital universitari té la pos-

sibilitat d’incidir d’una manera molt directa en la docència i en la 

formació clínica de futurs metges. A més, és un al·licient per als pro-

fessionals del centre i els ha permès convertir-se en professors asso-

ciats i desenvolupar una carrera docent a la UIC, a més de potenciar 

la investigació participant en nous projectes de recerca universitària.

Especialitats acreditades
•  Anestesiologia i reanimació

•  Cirurgia general i de l’aparell digestiu

•  Cirurgia ortopèdica i traumatologia

•  Farmàcia hospitalària

•  Geriatria

•  Infermeria obstetricoginecològica

•  Medicina intensiva

•  Medicina interna

•  Obstetrícia i ginecologia

•  Oftalmologia

•  Psiquiatria

•  Pediatria i àrees específiques

•  Radiodiagnòstic

•  Medicina de família i comunitària

L’any 2011, vint-i-un residents de 
l’Hospital han finalitzat la formació  
com a especialistes.

f Amb la gent gran

f Hospital de Dia Sant Jordi
L’Hospital de Dia Sant Jordi és un equipament promogut per Cata-

lunya Caixa i gestionat per la Fundació Bertran de Seva, entitat vincu-

lada a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. 

Durant l’any 2011, l’Hospital de Dia Sant Jordi ha atès 184 persones 

provinents de tota la comarca, totes elles amb un diagnòstic de dete-

riorament cognitiu o demència. Dels 184 pacients, 108 són dones. La 

franja majoritària d’edat dels pacients és de més de 74 anys.

Activitat assistencial
Malalts atesos 184

Malalts nous el 31-12-2011 102

Malalts reingressats 1

Malalts donats d’alta 113

Jornades científiques organitzades

•  VII Jornada de Salut “El potencial de les tecnologies de la informació 
en la pràctica assistencial”

•  XIX Jornada Catalana de Diagnòstic Prenatal Ecogràfic de la Societat 
Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia

•  XXIV Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia

•  VIII Jornada sobre Malaltia Vascular Cerebral

•  II Jornada del Vallès Oriental d’Actualització en Reproducció Humana 

f Centre Geriàtric 
i Residència Adolfo 
Montañá
El Centre Geriàtric té capacitat per a 52 perso-

nes en règim de residència assistida. Disposa 

de 21 places concertades amb el Departa-

ment de Benestar i Família, el Programa de 

Suport a l’Acolliment Residencial (SAR), i de 

31 places de règim privat. L’índex d’ocupació 

del 2011 ha estat del 99,75%.

Intervenció educativa

El programa d’intervenció inclou activitats 

estimulatives o terapèutiques adaptades a 

les necessitats del resident i adreçades al 

manteniment de les capacitats funcionals 

i cognitives:

També es fan activitats de lleure perquè 

els usuaris passin el temps lliure de ma-

nera agradable, al mateix temps que es 

fomenten les relacions socials:

Els dissabtes al matí, el servei religiós ofereix 

missa als residents, usuaris i familiars que ho 

desitgen. El programa anual d’activitats in-

clou totes les festes i celebracions realitzades 

al llarg de l’any i pretén que la participació si-

gui generalitzada i extensiva a les famílies 

dels residents. 

• Cinefòrum

• Fisioteràpia

• Musicoteràpia

• Reminiscència

• Psicomotricitat

• Taller de memòria

• Taller de lectura

• Tallers ocupacionals

•  Teràpia 
sensoriomotriu 
(labors, manualitats)

• Intergeneracional

•  Jocs de taula (bingo, 
cartes, dòmino...)

• Grup de tertúlia

• Actuacions musicals

• Xerrades

• Passar el rosari
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f Som hospital universitari f Apostem per la qualitat, la recerca i la innovació

f SMS per citar les visites 
a consultes externes
L’Hospital General de Granollers ha posat en marxa un nou sis-

tema de comunicació a través del telèfon mòbil amb els seus 

usuaris, que fins ara rebien una carta per correu ordinari o una 

trucada telefònica amb el dia i l’hora de la visita o prova diag-

nòstica programada de consultes externes. Aquesta iniciativa 

ha permès optimitzar les agendes de programació de les con-

sultes externes, disminuir la burocratització del sistema de ci-

tacions, enfortir la gestió dels recursos, aconseguir un estalvi 

econòmic i agilitzar l’atenció dels usuaris.

f Recerca
Per primera vegada des de 1991, l’Hospital ha rebut una beca 

del Ministeri de Sanitat i Política Social en la convocatòria Aju-

des per al foment de la recerca clínica independent. L’Hospital 

també ha col·laborat en un estudi multicèntric finançat pel Mi-

nisteri de Sanitat - Institut de Salut Carles III, en la convocatòria 

FIS 2011.

f Presentació de la Xarxa d’Innovació 
en Salut per Catalunya (XISCAT)
La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers està integrada, 

juntament amb nou institucions més, en la XISCAT, la primera 

xarxa de Catalunya i d’Espanya d’hospitals i centres medico-

sanitaris dedicada al foment de l’R+D+i, la protecció i la trans-

ferència dels resultats derivats.

Entre molts altres objectius, la Xarxa XISCAT es proposa com-

partir recursos i projectes, portar a terme projectes conjunts, 

obtenir finançament i actuar com un veritable agent de des-

envolupament econòmic.

La Xarxa XISCAT ha rebut el reconeixement de Diario Médico, 

que l’ha distingit amb el premi a la Millor Idea en Gestió en 

l’edició de 2011.

f Presentació de l’Aula de Salut
S’ha presentat la novena edició del cicle de conferències de 

l’Aula de la Salut, un programa per acostar els serveis sanita-

ris als ciutadans de Granollers i donar resposta a les seves de-

mandes sobre promoció de la salut. 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, que es porta a terme amb la parti-

cipació de la xarxa de centres cívics de la ciutat.

f El Dr. Vallbona, vallesà de l’any
El Dr. Carles Vallbona, membre del Patronat de l’Hospital Ge-

neral de Granollers, ha estat considerat la personalitat més re-

llevant del Vallès Oriental durant l’any 2010, segons els lectors 

del diari El 9 Nou.

f Convenis de col·laboració
L’equip d’Urologia de l’Hospital forma especialistes de 

l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona en l’aplicació 

de tècniques laparoscòpiques. Arran d’aquesta col·laboració, 

l’equip d’uròlegs especialitzats en cirurgia laparoscòpica està 

estudiant la possibilitat d’iniciar tot un seguit de tutories a al-

tres uròlegs de Catalunya o de la resta d’Espanya en la tècnica 

de la prostatectomia radical laparoscòpica.

La Fundació també ha signat un conveni de col·laboració amb 

Oncovallès Fundació d’Ajuda Oncològica amb l’objectiu de 

continuar desenvolupant el Programa d’atenció psicosocial al 

malalt oncològic i la seva família.

Altres acords de col·laboració permeten millorar l’atenció a les 

persones nouvingudes. És el cas del conveni amb l’associació 

Amics de l’Àfrica, gràcies al qual l’Hospital disposa, des de 

2007, d’un servei de mediació intercultural.

A més de les col·laboracions esmentades, la Fundació ha esta-

blert ponts amb altres entitats del territori: Gran Centre, l’Obra 

Social “la Caixa”, la Unió Empresarial Interterritorial - Cerclem,  

la Mitja Marató de Granollers, la Mitja Marató de Montornès,  

Jazzoguina i Voluntaris per l’Hospital, entre d’altres. El treball 

conjunt amb aquestes entitats permet fer xarxa i contribueix 

al benestar de la nostra població.

f X aniversari de l’Hospital 
de Dia Mèdic
L’obertura de l’Hospital de Dia Mèdic, ara fa deu anys, va per-

metre que els pacients fessin els tractaments sense haver 

d’ingressar i, per tant, sense alterar excessivament la seva ru-

tina diària. Aquest procediment disminuïa els riscos associats 

a un ingrés, com ara les infeccions nosocomials. L’Hospital de 

Dia Mèdic va fer un salt qualitatiu amb l’obertura del dispositiu 

en els nous espais de l’edifici de consultes externes. Aquesta 

nova ubicació ha millorat l’atenció dels malalts, uns 26 al dia.

f Reconeixements
La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers ha estat escolli-

da entre els millors centres de la categoria de grans hospitals  

generals en l’última edició del Programa TOP 20, un estudi que 

en la convocatòria de 2011 ha avaluat un total de 163 centres 

sani taris de tot l’Estat espanyol. En un en-

torn de crisi com l’actual, aquest és un re-

coneixement a l’esforç, el compromís i el ri-

gor de tots els professionals de la institució.

També han estat reconeguts amb dife-

rents guardons els serveis de Diagnòstic 

per la Imatge, Pediatria i la Unitat de Pneumologia. Un altre 

reconeixement que cal destacar és el premi a l’Excel·lència 

Professional que el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ha 

atorgat al Dr. Joan Padrós i Bou, del Servei de Medicina Interna, 

per la seva dedicació a la bioètica i la creació del Comitè d’Ètica 

Assistencial de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. 

D’altra banda, la Fundació Avedis Donabedian (FAD) ha guar-

donat la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers amb el 

Premi a l’Excel·lència en Qualitat: Hospitals. Aquest guardó és 

un reconeixement als hospitals que desenvolupen programes 

de millora contínua de la qualitat, com a mitjà d’excel·lència, 

a través dels resultats aconseguits en termes de millora de 

l’assistència i la satisfacció dels usuaris.

f Arriben a l’Hospital els primers 
estudiants de grau en Medicina de la UIC
Durant l’any 2011 s’han incorporat a l’Hospital General de Granollers 

els primers estudiants de Medicina de la Universitat Internacional de 

Catalunya (UIC) per fer les pràctiques clíniques de les assignatures 

Aparell Cardiovascular, Aparell Respiratori, Neurologia i Urgències. 

En total, 35 estudiants hi han fet les pràctiques gràcies al conveni 

signat l’any 2008. 

Aquesta aliança suposa un gran repte per a la Fundació Privada Hos-

pital Asil de Granollers, ja que com a hospital universitari té la pos-

sibilitat d’incidir d’una manera molt directa en la docència i en la 

formació clínica de futurs metges. A més, és un al·licient per als pro-

fessionals del centre i els ha permès convertir-se en professors asso-

ciats i desenvolupar una carrera docent a la UIC, a més de potenciar 

la investigació participant en nous projectes de recerca universitària.

Especialitats acreditades
•  Anestesiologia i reanimació

•  Cirurgia general i de l’aparell digestiu

•  Cirurgia ortopèdica i traumatologia

•  Farmàcia hospitalària

•  Geriatria

•  Infermeria obstetricoginecològica

•  Medicina intensiva

•  Medicina interna

•  Obstetrícia i ginecologia

•  Oftalmologia

•  Psiquiatria

•  Pediatria i àrees específiques

•  Radiodiagnòstic

•  Medicina de família i comunitària

L’any 2011, vint-i-un residents de 
l’Hospital han finalitzat la formació  
com a especialistes.

f Amb la gent gran

f Hospital de Dia Sant Jordi
L’Hospital de Dia Sant Jordi és un equipament promogut per Cata-

lunya Caixa i gestionat per la Fundació Bertran de Seva, entitat vincu-

lada a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. 

Durant l’any 2011, l’Hospital de Dia Sant Jordi ha atès 184 persones 

provinents de tota la comarca, totes elles amb un diagnòstic de dete-

riorament cognitiu o demència. Dels 184 pacients, 108 són dones. La 

franja majoritària d’edat dels pacients és de més de 74 anys.

Activitat assistencial
Malalts atesos 184

Malalts nous el 31-12-2011 102

Malalts reingressats 1

Malalts donats d’alta 113

Jornades científiques organitzades

•  VII Jornada de Salut “El potencial de les tecnologies de la informació 
en la pràctica assistencial”

•  XIX Jornada Catalana de Diagnòstic Prenatal Ecogràfic de la Societat 
Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia

•  XXIV Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia

•  VIII Jornada sobre Malaltia Vascular Cerebral

•  II Jornada del Vallès Oriental d’Actualització en Reproducció Humana 

f Centre Geriàtric 
i Residència Adolfo 
Montañá
El Centre Geriàtric té capacitat per a 52 perso-

nes en règim de residència assistida. Disposa 

de 21 places concertades amb el Departa-

ment de Benestar i Família, el Programa de 

Suport a l’Acolliment Residencial (SAR), i de 

31 places de règim privat. L’índex d’ocupació 

del 2011 ha estat del 99,75%.

Intervenció educativa

El programa d’intervenció inclou activitats 

estimulatives o terapèutiques adaptades a 

les necessitats del resident i adreçades al 

manteniment de les capacitats funcionals 

i cognitives:

També es fan activitats de lleure perquè 

els usuaris passin el temps lliure de ma-

nera agradable, al mateix temps que es 

fomenten les relacions socials:

Els dissabtes al matí, el servei religiós ofereix 

missa als residents, usuaris i familiars que ho 

desitgen. El programa anual d’activitats in-

clou totes les festes i celebracions realitzades 

al llarg de l’any i pretén que la participació si-

gui generalitzada i extensiva a les famílies 

dels residents. 

• Cinefòrum

• Fisioteràpia

• Musicoteràpia

• Reminiscència

• Psicomotricitat

• Taller de memòria

• Taller de lectura

• Tallers ocupacionals

•  Teràpia 
sensoriomotriu 
(labors, manualitats)

• Intergeneracional

•  Jocs de taula (bingo, 
cartes, dòmino...)

• Grup de tertúlia

• Actuacions musicals

• Xerrades

• Passar el rosari
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f La Fundació en xifres

 Memòria 2011

Recursos
Personal 1.583

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/fi sioteràpia 2

Places d’hospital de dia (tractaments) 34

Places d’hospital de dia geriàtric 30

Places de cirurgia major ambulatòria 10

Places a l’Hospital de Dia Sant Jordi 40

Places de residència per a gent gran 52

Resultats econòmics
Ingressos  102.095

Despeses  100.971

Resultat fi nancer  -661

Resultat extraordinari  -326

Resultat del període 137

En milers d’euros

Evolució de l’activitat diària de l’Hospital
 2007 2008 2009 2010 2011

Altes 59 59 59 60 55

Consultes externes 861 938 870 968 1.017

Urgències 374 357 360 329 314

Parts 6 6 6 6 5

Intervencions quirúrgiques 59 62 57 56 45

Mitjana dels 365 dies de l’any

Activitat assistencial de l’àrea d’aguts
Hospitalització

   Altes hospitalàries 20.181

   Parts 1.906

Activitat quirúrgica programada

   Convencional 2.766

   CMA 3.009

Activitat quirúrgica urgent 1.675

Activitat de cirurgia menor ambulatòria 6.356

Consultes externes 252.919

Proves diagnòstiques 147.856

Tècniques especials 4.290

Urgències 115.070

Activitat assistencial  de l’àrea sociosanitària
Convalescència 12.419

Cures pal·liatives 4.102

Hospital de dia geriàtric 7.171

Estades

Activitat de la residència per a gent gran
Estades 18.903
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Directora d’Economia i Serveis
Carme Padullés García

Director de Qualitat i Planifi cació
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Anna Benavent Navarro
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Marina Clarambo Semis

 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 la 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

-  Ecocardiografi a

-  Ecocardiografi a transesofàgica

•  Ginecologia i obstetrícia

-  Histeroscòpia

-  Ecografi a

-  Control de 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

•  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 psiquiàtriques

•  Urgències oftalmològiques

•  Urgències pediàtriques

•  SEM

•  Atenció continuada domiciliària

Hospitalització a l’àrea 
sociosanitària

•  Convalescència

•  Cures pal·liatives

• Mitjana estada polivalent

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

•  UFFISS 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

-  Ecografi a

-  TC

-  RMN

-  Telecomandament convencional

-  Telecomandament digital

-  Mamografi a

•  Anatomia patològica

-  Biòpsies

· Mostres petites i mitjanes

·  Peces quirúrgiques (estudi 
pronòstic i estadiatge patològic)

-  Citologies

· Generals

·  Citologies per punció-aspiració 
amb agulla fi na (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 a l’usuari

•  Admissions

•  Gabinet de comunicació

•  Alberg de transeünts

•  Voluntariat

•  Prevenció de riscos laborals

•  Formació contínua

•  Recerca i innovació

•  Docència de pregrau

•  Docència de grau

•  Docència de postgrau

f Cartera de serveis

LA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA CORPORATIVA ens obliga a refl exionar sobre els 

esdeveniments que s’han produït al llarg de l’any. El 2011 ha estat novament difícil per 

als ciutadans i ciutadanes del Vallès Oriental, que han vist com l’entorn de difi cultat 

econòmica que pateix el nostre país en els darrers anys ha afectat també la sanitat. En 

aquest període, la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers ha estat un exemple de 

model de responsabilitat i compromís envers la ciutadania atès que ha sabut mantenir 

el mateix nivell de qualitat assistencial i dedicació de sempre amb un únic objectiu, el 

benestar dels seus usuaris. Això ha comportat el reconeixement TOP 20 com un dels 

millors grans hospitals generals de referència de tot l’Estat i el premi a l’excel·lència en 

qualitat hospitalària que atorga la Fundació Avedis Donabedian.

Al llarg del 2011 s’han esdevingut molts fets signifi catius per a la nostra institució i un dels 

més rellevants ha estat l’arribada dels primers alumnes de la Universitat Internacional de 

Catalunya, cosa que ens consolida com a hospital universitari. I això ho hem aconseguit 

gràcies a la gran implicació, el compromís i la dedicació de tot l’Hospital en la docència i la 

formació, que han contribuït a la solidesa i el reconeixement del centre.

Per assolir els reptes de futur que ens marquem, disposem d’un gran equip de 

professionals als quals, en nom del Patronat, vull agrair la magnífi ca tasca que estan 

duent a terme i l’esforç que han fet per mantenir l’equilibri social i econòmic de la 

institució en el darrer any. Hem de seguir treballant de manera coresponsable i sumant 

esforços per continuar proporcionant una assistència sanitària adequada i efi cient a 

tothom.

Josep Mayoral
President del Patronat

LA CONJUNTURA ECONÒMICA HA MARCAT el decurs del darrer exercici. L’entorn de crisi en 

què ens trobem immersos ha fet del 2011 un any difícil per a la sanitat catalana. Aquesta 

situació ens ha obligat a encarar-lo amb el repte de mantenir la sostenibilitat econòmica 

i amb l’objectiu de poder seguir oferint els nostres serveis amb la mateixa qualitat, però 

amb menys recursos.

L’any 2011, tot i les difi cultats, també té lectures positives. La professionalitat, el rigor i 

l’esforç de tots els professionals de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers han 

posat de manifest, una vegada més, el compromís amb la institució i amb la població 

que atenem. Sota la premissa de la coresponsabilitat, hem estat capaços d’acabar l’any 

amb una situació econòmica equilibrada i mantenint els nivells de qualitat i efi ciència. 

Aquests valors ens permeten encarar els propers anys en l’actual escenari, convençuts de 

la nostra capacitat per adaptar-nos i seguir avançant.

En aquest camí apostem per la docència, per la recerca i per la innovació. El 2011 ha 

representat l’arribada dels primers alumnes de la Universitat Internacional de Catalunya, 

fet que obre una nova etapa com a hospital universitari i que ens omple d’orgull ja que 

reforça el nostre posicionament en el mapa sanitari català.

Així mateix, hem gaudit de diversos ponts establerts amb entitats del nostre territori 

com Gran Centre, l’Obra Social “la Caixa”, la Unió Empresarial Interterritorial - Cerclem, 

l’Associació d’Amics d’en Jordi Vinardell, la Mitja Marató de Granollers, la Mitja Marató de 

Montornès, Jazzoguina, OncoVallès i els Voluntaris per l’Hospital, entre d’altres. Aquestes 

col·laboracions, que agraïm, ens acosten a la població i contribueixen al seu benestar. 

L’any 2011 també ha comportat el reconeixement públic de notables professionals i 

serveis de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, la qual ha estat guardonada 

amb el Premi Avedis Donabedian a l’excel·lència en qualitat hospitalària i ha aconseguit, 

un any més, el premi TOP 20 en la categoria de Grans Hospitals Generals. Així mateix, hem 

celebrat diferents activitats i jornades científi ques o l’emotiu agraïment que va rebre, per 

part dels seus pacients, l’Hospital de Dia Mèdic amb motiu del desè aniversari.

Finalment, vull destacar novament els valors dels nostres professionals, el compromís, 

l’orientació al pacient i la capacitat per treballar amb determinació i exigència en la millora 

continuada del servei que presten a la població, factors que són essencials per assolir els 

nous reptes de present i de futur.

Rafael Lledó
Director generalwww.fhag.es
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f La Fundació en xifres

 Memòria 2011

Recursos
Personal 1.583

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/fi sioteràpia 2

Places d’hospital de dia (tractaments) 34

Places d’hospital de dia geriàtric 30

Places de cirurgia major ambulatòria 10

Places a l’Hospital de Dia Sant Jordi 40

Places de residència per a gent gran 52

Resultats econòmics
Ingressos  102.095

Despeses  100.971

Resultat fi nancer  -661

Resultat extraordinari  -326

Resultat del període 137

En milers d’euros

Evolució de l’activitat diària de l’Hospital
 2007 2008 2009 2010 2011

Altes 59 59 59 60 55

Consultes externes 861 938 870 968 1.017

Urgències 374 357 360 329 314

Parts 6 6 6 6 5

Intervencions quirúrgiques 59 62 57 56 45

Mitjana dels 365 dies de l’any

Activitat assistencial de l’àrea d’aguts
Hospitalització

   Altes hospitalàries 20.181

   Parts 1.906

Activitat quirúrgica programada

   Convencional 2.766

   CMA 3.009

Activitat quirúrgica urgent 1.675

Activitat de cirurgia menor ambulatòria 6.356

Consultes externes 252.919

Proves diagnòstiques 147.856

Tècniques especials 4.290

Urgències 115.070

Activitat assistencial  de l’àrea sociosanitària
Convalescència 12.419

Cures pal·liatives 4.102

Hospital de dia geriàtric 7.171

Estades

Activitat de la residència per a gent gran
Estades 18.903

f Presentacions
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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 la 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

-  Ecocardiografi a

-  Ecocardiografi a transesofàgica

•  Ginecologia i obstetrícia

-  Histeroscòpia

-  Ecografi a

-  Control de 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

•  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 psiquiàtriques

•  Urgències oftalmològiques

•  Urgències pediàtriques

•  SEM

•  Atenció continuada domiciliària

Hospitalització a l’àrea 
sociosanitària

•  Convalescència

•  Cures pal·liatives

• Mitjana estada polivalent

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

•  UFFISS 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

-  Ecografi a

-  TC

-  RMN

-  Telecomandament convencional

-  Telecomandament digital

-  Mamografi a

•  Anatomia patològica

-  Biòpsies

· Mostres petites i mitjanes

·  Peces quirúrgiques (estudi 
pronòstic i estadiatge patològic)

-  Citologies

· Generals

·  Citologies per punció-aspiració 
amb agulla fi na (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 a l’usuari

•  Admissions

•  Gabinet de comunicació

•  Alberg de transeünts

•  Voluntariat

•  Prevenció de riscos laborals

•  Formació contínua

•  Recerca i innovació

•  Docència de pregrau

•  Docència de grau

•  Docència de postgrau

f Cartera de serveis

LA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA CORPORATIVA ens obliga a refl exionar sobre els 

esdeveniments que s’han produït al llarg de l’any. El 2011 ha estat novament difícil per 

als ciutadans i ciutadanes del Vallès Oriental, que han vist com l’entorn de difi cultat 

econòmica que pateix el nostre país en els darrers anys ha afectat també la sanitat. En 

aquest període, la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers ha estat un exemple de 

model de responsabilitat i compromís envers la ciutadania atès que ha sabut mantenir 

el mateix nivell de qualitat assistencial i dedicació de sempre amb un únic objectiu, el 

benestar dels seus usuaris. Això ha comportat el reconeixement TOP 20 com un dels 

millors grans hospitals generals de referència de tot l’Estat i el premi a l’excel·lència en 

qualitat hospitalària que atorga la Fundació Avedis Donabedian.

Al llarg del 2011 s’han esdevingut molts fets signifi catius per a la nostra institució i un dels 

més rellevants ha estat l’arribada dels primers alumnes de la Universitat Internacional de 

Catalunya, cosa que ens consolida com a hospital universitari. I això ho hem aconseguit 

gràcies a la gran implicació, el compromís i la dedicació de tot l’Hospital en la docència i la 

formació, que han contribuït a la solidesa i el reconeixement del centre.

Per assolir els reptes de futur que ens marquem, disposem d’un gran equip de 

professionals als quals, en nom del Patronat, vull agrair la magnífi ca tasca que estan 

duent a terme i l’esforç que han fet per mantenir l’equilibri social i econòmic de la 

institució en el darrer any. Hem de seguir treballant de manera coresponsable i sumant 

esforços per continuar proporcionant una assistència sanitària adequada i efi cient a 

tothom.

Josep Mayoral
President del Patronat

LA CONJUNTURA ECONÒMICA HA MARCAT el decurs del darrer exercici. L’entorn de crisi en 

què ens trobem immersos ha fet del 2011 un any difícil per a la sanitat catalana. Aquesta 

situació ens ha obligat a encarar-lo amb el repte de mantenir la sostenibilitat econòmica 

i amb l’objectiu de poder seguir oferint els nostres serveis amb la mateixa qualitat, però 

amb menys recursos.

L’any 2011, tot i les difi cultats, també té lectures positives. La professionalitat, el rigor i 

l’esforç de tots els professionals de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers han 

posat de manifest, una vegada més, el compromís amb la institució i amb la població 

que atenem. Sota la premissa de la coresponsabilitat, hem estat capaços d’acabar l’any 

amb una situació econòmica equilibrada i mantenint els nivells de qualitat i efi ciència. 

Aquests valors ens permeten encarar els propers anys en l’actual escenari, convençuts de 

la nostra capacitat per adaptar-nos i seguir avançant.

En aquest camí apostem per la docència, per la recerca i per la innovació. El 2011 ha 

representat l’arribada dels primers alumnes de la Universitat Internacional de Catalunya, 

fet que obre una nova etapa com a hospital universitari i que ens omple d’orgull ja que 

reforça el nostre posicionament en el mapa sanitari català.

Així mateix, hem gaudit de diversos ponts establerts amb entitats del nostre territori 

com Gran Centre, l’Obra Social “la Caixa”, la Unió Empresarial Interterritorial - Cerclem, 

l’Associació d’Amics d’en Jordi Vinardell, la Mitja Marató de Granollers, la Mitja Marató de 

Montornès, Jazzoguina, OncoVallès i els Voluntaris per l’Hospital, entre d’altres. Aquestes 

col·laboracions, que agraïm, ens acosten a la població i contribueixen al seu benestar. 

L’any 2011 també ha comportat el reconeixement públic de notables professionals i 

serveis de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, la qual ha estat guardonada 

amb el Premi Avedis Donabedian a l’excel·lència en qualitat hospitalària i ha aconseguit, 

un any més, el premi TOP 20 en la categoria de Grans Hospitals Generals. Així mateix, hem 

celebrat diferents activitats i jornades científi ques o l’emotiu agraïment que va rebre, per 

part dels seus pacients, l’Hospital de Dia Mèdic amb motiu del desè aniversari.

Finalment, vull destacar novament els valors dels nostres professionals, el compromís, 

l’orientació al pacient i la capacitat per treballar amb determinació i exigència en la millora 

continuada del servei que presten a la població, factors que són essencials per assolir els 

nous reptes de present i de futur.

Rafael Lledó
Director generalwww.fhag.es

FPHAG 2011.indd   1 17/07/12   10:27




