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Memòria 2012

Recursos
Personal	 ???	

Llits	d’aguts	 295

Llits	sociosanitaris	 40

Lllis	de	psiquiatria	(Benito	Menni)	 30

Quiròfans	 6

Sales	de	parts	 3

Sales	de	consultes	externes	 76

Gabinets	d’exploració	 21

Sala	de	rehabilitació/fisioteràpia	 2

Places	d’hospital	de	dia	(tractaments)	 34

Places	d’hospital	de	dia	giariàtric	 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		 104.470

Despeses		 102.550

Resultat	d’explotació	 1.920

Resultat	financer		 -889

Resultat	extraordinari	 -71

Resultat	del	període	 960

En	milers	d’euros

Evolució de l’activitat diària de l’Hospital
 2008 2009 2010 2011 2012

Altes	 59	 59	 60	 55	 54

Consultes	externes	 938	 870	 968	 1.016	 1.009

Urgències	 357	 360	 329	 315	 299

Parts	 6	 6	 6	 5	 5

Intervencions	quirúrgiques	 62	 57	 56	 53	 60

Mitjana	dels	365	dies	de	l’any

Activitat assistencial de l’àrea d’aguts
Hospitalització

			Altes	hospitalàries	 19.443

			Parts	 1.839

Activitat	quirúrgica	programada

			Convencional	 2.771

			CMA	 3.168

Activitat	quirúrgica	urgent	 1.780

Activitat	de	cirurgia	menor	ambulatòria	 7.703

Consultes	externes	 ???

Proves	diagnòstiques	 ???

Tècniques	especials	 3.810

Urgències	 108.441

Activitat assistencial  de l’àrea sociosanitària
Convalescència	 12.918

Cures	pal·liatives	 3.890

Hospital	de	dia	geriàtric	 6.961

Estades

Activitat de la residència per a gent gran
Estades	 18.644
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Àrea ambulatòria

Especialitats mèdiques

•		Medicina	interna

•		Cardiologia

•						Pneumologia

•			Endocrinologia	(UDEN)

•		Nefrologia

•		Dermatologia

•		Malalties	infecciones

•		VIH

•		Aparell	digestiu

•		Reumatologia

•		Al·lergologia

•		Risc	vascular

•		Neurologia

•			Neuropsicologia

•		Oncologia	mèdica

•		Oncohematologia

•		Hematologia	clínica

•		Geriatria

•		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

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

Atenció sociosanitària

•		Psicogeriatria

•			Avaluació	integral	ambulatòria	
(geriatria,	cures	pal·liatives	i	trastorns	
cognitius)

Gabinets d’exploració 

•		Aparell	digestiu

•		Pneumologia	

•		Cardiologia

•		Ginecologia	i	obstetrícia

•		Reumatologia

•		ORL

•		Oftalmologia

•		Cirurgia	vascular

•		Al·lergologia

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

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

•		Cues	pal·liatives

•		Mitjana	estada	polivalent

Hospitalització d’aguts

•			Cirurgia	general	i	especialitats	
quirúrgiques

•		Psiquiatria	d’aguts

•			Medicina	interna	i	especialitats	
mèdiques

•		Oncologia

•		Cirurgia	ortopèdica	i	traumatologia

•		Pediatria

•		Unitat	de	cures	intensives

•		Unitat	de	cures	intensives	neonatal

•		Obstetrícia	i	ginecologia

•		Geriatria

•		UFFISS	geriàtrica

•		UFISS	de	cures	pal·liatives

Serveis centrals

•		Anestesiologia	i	reanimació

•		Diagnòstic	per	la	imatge

•		Anatomia	patològica

			·	Biòpsies

			·	Citologies

			·	Immunohistoquímica

			·	Autòpsies

			·	Biòpsies	intraoperatòries

			·	Gangli	sentinella

•		Farmàcia

•		Laboratori	clínic

•		Banc	de	sang

•		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

Cartera de serveis privats

•				Unitat	Funcional	d’Accident:	trànsit,	
esportius,	escolars

			·	Cirurgia	ortopèdica	i	traumatologia

			·	Rehabilitació	i	fisioteràpia

•		Atenció	a	la	dona	i	a	l’infant

			·	Atenció	al	part

			·	Ginecologia

•		Cirurgia	general	i	especialitats

			·	Cirurgia	general	i	abdominal

			·	Urologia

			·	Cirurgia	pediàtrica

			·	Otorinolaringologia

			·	Cirurgia	vascular

•		Cirurgia	ortopèdica	i	traumatologia

•		Medicina	estètica	i	Cirurgia	plàstica

•		Oftalmologia

•		Clínica	del	dolor

•		Assessorament	medicolegal

			·	Valoració	del	dany	corporal

			·		Assessorament	d’informació	
medicolegal

•		Especialitats	mèdiques

			·	Hospitalització

			·	Neurologia

			·	Endoscòpia	digestiva

			·	Atenció	a	la	punxada	accidental

•		Cures	d’infermeria

•		Hospitalització	a	l’àrea	sociosanitària

•		Teràpies	alternatives

			·	Osteopatia

			·	Tallers	neuropsicològics

			·	Acupuntura

f Cartera de serveis

Us	presentem	la	Memòria	Anual	de	la	Fundació	Privada	Hospital	Asil	de	Granollers	amb	

el	convenciment	d’haver	fet	una	feina	ben	feta.	Les	xifres	que	s’hi	detallen	reflecteixen	

l’equilibri	econòmic	assolit	en	l’exercici	2012	malgrat	l’entorn	econòmicament	difícil	en	el	

qual	continuem	immersos.	

La	salut	no	és	un	projecte	només	dels	hospitals	i	dels	centres	sanitaris,	sinó	que	depèn	

de	tota	la	societat.	N’és	una	mostra	el	Projecte	Compra	Saludable,	un	treball	pioner	que	

l’Hospital	du	a	terme	amb	l’empresa	HD	Covalco	i	que	enguany	ha	estat	premiat	pel	

Departament	de	Salut	de	la	Generalitat	de	Catalunya.	Un	altre	exemple	a	destacar	és	el	

cicle	de	xerrades	de	l’Aula	de	Salut,	un	espai	d’intercanvi	d’experiències	i	de	coneixement	

que	va	impulsar	el	Dr.	Josep	M.	Campos,	medalla	de	la	ciutat	de	Granollers	el	2012,	des	

del	convenciment	de	l’important	paper	de	l’educació	com	a	camí	per	assolir	l’excel·lència	

i	la	qualitat	en	qualsevol	àmbit	de	la	societat.

Professionalitat,	compromís	i	orientació	al	pacient	són	els	valors	que	ens	donen	una	

identitat	pròpia	amb	una	clara	vocació	de	servei,	d’implicació	i	de	participació	activa	en	la	

nostra	comarca.	

D’altra	banda,	les	aliances	que	mantenim	i	ampliem	en	el	territori	ens	fan	ser	més	

eficients	i	ens	permeten	desplegar	estratègies	de	treball	en	xarxa.	I,	en	aquest	camí,	la	

creativitat,	la	docència	i	la	innovació	són	elements	que	ens	han	de	donar	eines	de	treball	

per	encarar	el	futur.	Seguim	creixent	com	a	Hospital	Universitari,	com	a	centre	formador	

de	metges	especialistes	i	com	a	institució	que	aposta	per	projectes	d’investigació	

europeus	fent-nos	visibles	més	enllà	de	les	nostres	fronteres.	

No	podem	concebre	tots	aquests	reptes	sense	l’aportació	i	la	magnífica	tasca	dels	

professionals	d’aquesta	institució,	que	des	de	la	proximitat	treballen	cada	dia	per	fer	

costat	a	qui	pitjor	ho	està	passant	ja	que	són	coneixedors	que,	per	sobre	de	tot,	hi	ha	les	

persones.

Josep Mayoral
President	del	Patronat

El	2012	encara	hem	de	parlar	d’un	any	emmarcat	en	la	difícil	situació	econòmica	i	social.	

En	aquest	entorn	de	crisi	cal	destacar	l’esforç	que	els	professionals	de	la	Fundació	Privada	

Hospital	Asil	de	Granollers	han	fet	per	mantenir	un	alt	nivell	de	qualitat	i	arribar	al	final	

de	l’exercici	amb	uns	bons	resultats,	resultats	que	reflecteixen	el	grau	de	compromís	de	

totes	les	persones	que	formen	part	d’aquesta	institució.	

Una	mostra	d’aquest	compromís	va	ser	l’elevat	grau	de	participació	que	es	va	viure	en	el	

Fòrum	2012	sobre	Seguretat	i	Qualitat	per	a	professionals	i	usuaris.	En	aquest	marc,	es	

van	realitzar	diferents	accions	tant	científiques	com	socioculturals	de	gran	impacte	en	

l’organització.

L’activitat	assistencial	ha	estat	remarcable:	s’han	incrementat	un	3%	les	intervencions	

quirúrgiques,	fet	que	ha	permès	disminuir	la	llista	d’espera	per	als	procediments	

garantits.	Avancem	en	la	línia	de	la	millora	constant	i	ho	fem	amb	iniciatives	com	la	Unitat	

de	Tiroide,	pionera	en	l’organització	assistencial	de	pacients	amb	nòdul	tiroïdal,	o	la	

posada	en	marxa	del	segon	punt	de	triatge	del	Servei	d’Urgències.

Continuem	creant	aliances	que	ens	fan	créixer	com	a	Hospital.	El	model	d’atenció	integrat	

de	la	lumbàlgia	al	Vallès	Oriental,	que	duem	a	terme	conjuntament	amb	el	SAP	ICS	del	

Vallès	Oriental,	o	la	consolidació	de	la	Unitat	Conjunta	de	Cirurgia	Pancreàtica,	amb	

l’Hospital	de	Vic,	són	una	petita	mostra	d’aquestes	sinergies.

Així	mateix,	avancem	en	recerca	i	enguany	ens	sentim	especialment	orgullosos	ja	que	per	

primera	vegada	participem	en	un	projecte	europeu,	l’I-DONT-FALL,	conjuntament	amb	

dotze	entitats	de	diferents	països	dels	àmbits	acadèmic,	industrial	i	assistencial.

I	tot	sense	deixar	de	bastir	ponts	amb	el	nostre	entorn,	reforçant-hi	el	nostre	paper,	fent	

xarxa	amb	la	ciutadania.	

Tot	plegat	contribueix	a	mantenir	el	nostre	posicionament	i	és	un	estímul	per	continuar	

treballant	amb	el	mateix	esperit	de	superació	i	de	servei	a	la	societat.

Rafael Lledó
Director	generalwww.fphag.org
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•		Banc	de	sang

•		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

Cartera de serveis privats

•				Unitat	Funcional	d’Accident:	trànsit,	
esportius,	escolars

			·	Cirurgia	ortopèdica	i	traumatologia

			·	Rehabilitació	i	fisioteràpia

•		Atenció	a	la	dona	i	a	l’infant

			·	Atenció	al	part

			·	Ginecologia

•		Cirurgia	general	i	especialitats

			·	Cirurgia	general	i	abdominal

			·	Urologia

			·	Cirurgia	pediàtrica

			·	Otorinolaringologia

			·	Cirurgia	vascular

•		Cirurgia	ortopèdica	i	traumatologia

•		Medicina	estètica	i	Cirurgia	plàstica

•		Oftalmologia

•		Clínica	del	dolor

•		Assessorament	medicolegal

			·	Valoració	del	dany	corporal

			·		Assessorament	d’informació	
medicolegal

•		Especialitats	mèdiques

			·	Hospitalització

			·	Neurologia

			·	Endoscòpia	digestiva

			·	Atenció	a	la	punxada	accidental

•		Cures	d’infermeria

•		Hospitalització	a	l’àrea	sociosanitària

•		Teràpies	alternatives

			·	Osteopatia

			·	Tallers	neuropsicològics

			·	Acupuntura

f Cartera de serveis

Us	presentem	la	Memòria	Anual	de	la	Fundació	Privada	Hospital	Asil	de	Granollers	amb	

el	convenciment	d’haver	fet	una	feina	ben	feta.	Les	xifres	que	s’hi	detallen	reflecteixen	

l’equilibri	econòmic	assolit	en	l’exercici	2012	malgrat	l’entorn	econòmicament	difícil	en	el	

qual	continuem	immersos.	

La	salut	no	és	un	projecte	només	dels	hospitals	i	dels	centres	sanitaris,	sinó	que	depèn	

de	tota	la	societat.	N’és	una	mostra	el	Projecte	Compra	Saludable,	un	treball	pioner	que	

l’Hospital	du	a	terme	amb	l’empresa	HD	Covalco	i	que	enguany	ha	estat	premiat	pel	

Departament	de	Salut	de	la	Generalitat	de	Catalunya.	Un	altre	exemple	a	destacar	és	el	

cicle	de	xerrades	de	l’Aula	de	Salut,	un	espai	d’intercanvi	d’experiències	i	de	coneixement	

que	va	impulsar	el	Dr.	Josep	M.	Campos,	medalla	de	la	ciutat	de	Granollers	el	2012,	des	

del	convenciment	de	l’important	paper	de	l’educació	com	a	camí	per	assolir	l’excel·lència	

i	la	qualitat	en	qualsevol	àmbit	de	la	societat.

Professionalitat,	compromís	i	orientació	al	pacient	són	els	valors	que	ens	donen	una	

identitat	pròpia	amb	una	clara	vocació	de	servei,	d’implicació	i	de	participació	activa	en	la	

nostra	comarca.	

D’altra	banda,	les	aliances	que	mantenim	i	ampliem	en	el	territori	ens	fan	ser	més	

eficients	i	ens	permeten	desplegar	estratègies	de	treball	en	xarxa.	I,	en	aquest	camí,	la	

creativitat,	la	docència	i	la	innovació	són	elements	que	ens	han	de	donar	eines	de	treball	

per	encarar	el	futur.	Seguim	creixent	com	a	Hospital	Universitari,	com	a	centre	formador	

de	metges	especialistes	i	com	a	institució	que	aposta	per	projectes	d’investigació	

europeus	fent-nos	visibles	més	enllà	de	les	nostres	fronteres.	

No	podem	concebre	tots	aquests	reptes	sense	l’aportació	i	la	magnífica	tasca	dels	

professionals	d’aquesta	institució,	que	des	de	la	proximitat	treballen	cada	dia	per	fer	

costat	a	qui	pitjor	ho	està	passant	ja	que	són	coneixedors	que,	per	sobre	de	tot,	hi	ha	les	

persones.

Josep Mayoral
President	del	Patronat

El	2012	encara	hem	de	parlar	d’un	any	emmarcat	en	la	difícil	situació	econòmica	i	social.	

En	aquest	entorn	de	crisi	cal	destacar	l’esforç	que	els	professionals	de	la	Fundació	Privada	

Hospital	Asil	de	Granollers	han	fet	per	mantenir	un	alt	nivell	de	qualitat	i	arribar	al	final	

de	l’exercici	amb	uns	bons	resultats,	resultats	que	reflecteixen	el	grau	de	compromís	de	

totes	les	persones	que	formen	part	d’aquesta	institució.	

Una	mostra	d’aquest	compromís	va	ser	l’elevat	grau	de	participació	que	es	va	viure	en	el	

Fòrum	2012	sobre	Seguretat	i	Qualitat	per	a	professionals	i	usuaris.	En	aquest	marc,	es	

van	realitzar	diferents	accions	tant	científiques	com	socioculturals	de	gran	impacte	en	

l’organització.

L’activitat	assistencial	ha	estat	remarcable:	s’han	incrementat	un	3%	les	intervencions	

quirúrgiques,	fet	que	ha	permès	disminuir	la	llista	d’espera	per	als	procediments	

garantits.	Avancem	en	la	línia	de	la	millora	constant	i	ho	fem	amb	iniciatives	com	la	Unitat	

de	Tiroide,	pionera	en	l’organització	assistencial	de	pacients	amb	nòdul	tiroïdal,	o	la	

posada	en	marxa	del	segon	punt	de	triatge	del	Servei	d’Urgències.

Continuem	creant	aliances	que	ens	fan	créixer	com	a	Hospital.	El	model	d’atenció	integrat	

de	la	lumbàlgia	al	Vallès	Oriental,	que	duem	a	terme	conjuntament	amb	el	SAP	ICS	del	

Vallès	Oriental,	o	la	consolidació	de	la	Unitat	Conjunta	de	Cirurgia	Pancreàtica,	amb	

l’Hospital	de	Vic,	són	una	petita	mostra	d’aquestes	sinergies.

Així	mateix,	avancem	en	recerca	i	enguany	ens	sentim	especialment	orgullosos	ja	que	per	

primera	vegada	participem	en	un	projecte	europeu,	l’I-DONT-FALL,	conjuntament	amb	

dotze	entitats	de	diferents	països	dels	àmbits	acadèmic,	industrial	i	assistencial.

I	tot	sense	deixar	de	bastir	ponts	amb	el	nostre	entorn,	reforçant-hi	el	nostre	paper,	fent	

xarxa	amb	la	ciutadania.	

Tot	plegat	contribueix	a	mantenir	el	nostre	posicionament	i	és	un	estímul	per	continuar	

treballant	amb	el	mateix	esperit	de	superació	i	de	servei	a	la	societat.

Rafael Lledó
Director	generalwww.fphag.org



f La Fundació en xifres

Memòria 2012

Recursos
Personal	 ???	

Llits	d’aguts	 295

Llits	sociosanitaris	 40

Lllis	de	psiquiatria	(Benito	Menni)	 30

Quiròfans	 6

Sales	de	parts	 3

Sales	de	consultes	externes	 76

Gabinets	d’exploració	 21

Sala	de	rehabilitació/fisioteràpia	 2

Places	d’hospital	de	dia	(tractaments)	 34

Places	d’hospital	de	dia	giariàtric	 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		 104.470

Despeses		 102.550

Resultat	d’explotació	 1.920

Resultat	financer		 -889

Resultat	extraordinari	 -71

Resultat	del	període	 960

En	milers	d’euros

Evolució de l’activitat diària de l’Hospital
 2008 2009 2010 2011 2012

Altes	 59	 59	 60	 55	 54

Consultes	externes	 938	 870	 968	 1.016	 1.009

Urgències	 357	 360	 329	 315	 299

Parts	 6	 6	 6	 5	 5

Intervencions	quirúrgiques	 62	 57	 56	 53	 60

Mitjana	dels	365	dies	de	l’any

Activitat assistencial de l’àrea d’aguts
Hospitalització

			Altes	hospitalàries	 19.443

			Parts	 1.839

Activitat	quirúrgica	programada

			Convencional	 2.771

			CMA	 3.168

Activitat	quirúrgica	urgent	 1.780

Activitat	de	cirurgia	menor	ambulatòria	 7.703

Consultes	externes	 ???

Proves	diagnòstiques	 ???

Tècniques	especials	 3.810

Urgències	 108.441

Activitat assistencial  de l’àrea sociosanitària
Convalescència	 12.918

Cures	pal·liatives	 3.890

Hospital	de	dia	geriàtric	 6.961

Estades

Activitat de la residència per a gent gran
Estades	 18.644

f Presentacions

f Patronat
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

f Equip directiu
Director general
Rafael	Lledó	Rodríguez

Adjunta a la Direcció General
Eva	Martín	Sánchez

Directora mèdica
Pilar	Saura	Agel

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

Àrea ambulatòria

Especialitats mèdiques

•		Medicina	interna

•		Cardiologia

•						Pneumologia

•			Endocrinologia	(UDEN)

•		Nefrologia

•		Dermatologia

•		Malalties	infecciones

•		VIH

•		Aparell	digestiu

•		Reumatologia

•		Al·lergologia

•		Risc	vascular

•		Neurologia

•			Neuropsicologia

•		Oncologia	mèdica

•		Oncohematologia

•		Hematologia	clínica

•		Geriatria

•		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

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

Atenció sociosanitària

•		Psicogeriatria

•			Avaluació	integral	ambulatòria	
(geriatria,	cures	pal·liatives	i	trastorns	
cognitius)

Gabinets d’exploració 

•		Aparell	digestiu

•		Pneumologia	

•		Cardiologia

•		Ginecologia	i	obstetrícia

•		Reumatologia

•		ORL

•		Oftalmologia

•		Cirurgia	vascular

•		Al·lergologia

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

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

•		Cues	pal·liatives

•		Mitjana	estada	polivalent

Hospitalització d’aguts

•			Cirurgia	general	i	especialitats	
quirúrgiques

•		Psiquiatria	d’aguts

•			Medicina	interna	i	especialitats	
mèdiques

•		Oncologia

•		Cirurgia	ortopèdica	i	traumatologia

•		Pediatria

•		Unitat	de	cures	intensives

•		Unitat	de	cures	intensives	neonatal

•		Obstetrícia	i	ginecologia

•		Geriatria

•		UFFISS	geriàtrica

•		UFISS	de	cures	pal·liatives

Serveis centrals

•		Anestesiologia	i	reanimació

•		Diagnòstic	per	la	imatge

•		Anatomia	patològica

			·	Biòpsies

			·	Citologies

			·	Immunohistoquímica

			·	Autòpsies

			·	Biòpsies	intraoperatòries

			·	Gangli	sentinella

•		Farmàcia

•		Laboratori	clínic

•		Banc	de	sang

•		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

Cartera de serveis privats

•				Unitat	Funcional	d’Accident:	trànsit,	
esportius,	escolars

			·	Cirurgia	ortopèdica	i	traumatologia

			·	Rehabilitació	i	fisioteràpia

•		Atenció	a	la	dona	i	a	l’infant

			·	Atenció	al	part

			·	Ginecologia

•		Cirurgia	general	i	especialitats

			·	Cirurgia	general	i	abdominal

			·	Urologia

			·	Cirurgia	pediàtrica

			·	Otorinolaringologia

			·	Cirurgia	vascular

•		Cirurgia	ortopèdica	i	traumatologia

•		Medicina	estètica	i	Cirurgia	plàstica

•		Oftalmologia

•		Clínica	del	dolor

•		Assessorament	medicolegal

			·	Valoració	del	dany	corporal

			·		Assessorament	d’informació	
medicolegal

•		Especialitats	mèdiques

			·	Hospitalització

			·	Neurologia

			·	Endoscòpia	digestiva

			·	Atenció	a	la	punxada	accidental

•		Cures	d’infermeria

•		Hospitalització	a	l’àrea	sociosanitària

•		Teràpies	alternatives

			·	Osteopatia

			·	Tallers	neuropsicològics

			·	Acupuntura

f Cartera de serveis

Us	presentem	la	Memòria	Anual	de	la	Fundació	Privada	Hospital	Asil	de	Granollers	amb	

el	convenciment	d’haver	fet	una	feina	ben	feta.	Les	xifres	que	s’hi	detallen	reflecteixen	

l’equilibri	econòmic	assolit	en	l’exercici	2012	malgrat	l’entorn	econòmicament	difícil	en	el	

qual	continuem	immersos.	

La	salut	no	és	un	projecte	només	dels	hospitals	i	dels	centres	sanitaris,	sinó	que	depèn	

de	tota	la	societat.	N’és	una	mostra	el	Projecte	Compra	Saludable,	un	treball	pioner	que	

l’Hospital	du	a	terme	amb	l’empresa	HD	Covalco	i	que	enguany	ha	estat	premiat	pel	

Departament	de	Salut	de	la	Generalitat	de	Catalunya.	Un	altre	exemple	a	destacar	és	el	

cicle	de	xerrades	de	l’Aula	de	Salut,	un	espai	d’intercanvi	d’experiències	i	de	coneixement	

que	va	impulsar	el	Dr.	Josep	M.	Campos,	medalla	de	la	ciutat	de	Granollers	el	2012,	des	

del	convenciment	de	l’important	paper	de	l’educació	com	a	camí	per	assolir	l’excel·lència	

i	la	qualitat	en	qualsevol	àmbit	de	la	societat.

Professionalitat,	compromís	i	orientació	al	pacient	són	els	valors	que	ens	donen	una	

identitat	pròpia	amb	una	clara	vocació	de	servei,	d’implicació	i	de	participació	activa	en	la	

nostra	comarca.	

D’altra	banda,	les	aliances	que	mantenim	i	ampliem	en	el	territori	ens	fan	ser	més	

eficients	i	ens	permeten	desplegar	estratègies	de	treball	en	xarxa.	I,	en	aquest	camí,	la	

creativitat,	la	docència	i	la	innovació	són	elements	que	ens	han	de	donar	eines	de	treball	

per	encarar	el	futur.	Seguim	creixent	com	a	Hospital	Universitari,	com	a	centre	formador	

de	metges	especialistes	i	com	a	institució	que	aposta	per	projectes	d’investigació	

europeus	fent-nos	visibles	més	enllà	de	les	nostres	fronteres.	

No	podem	concebre	tots	aquests	reptes	sense	l’aportació	i	la	magnífica	tasca	dels	

professionals	d’aquesta	institució,	que	des	de	la	proximitat	treballen	cada	dia	per	fer	

costat	a	qui	pitjor	ho	està	passant	ja	que	són	coneixedors	que,	per	sobre	de	tot,	hi	ha	les	

persones.

Josep Mayoral
President	del	Patronat

El	2012	encara	hem	de	parlar	d’un	any	emmarcat	en	la	difícil	situació	econòmica	i	social.	

En	aquest	entorn	de	crisi	cal	destacar	l’esforç	que	els	professionals	de	la	Fundació	Privada	

Hospital	Asil	de	Granollers	han	fet	per	mantenir	un	alt	nivell	de	qualitat	i	arribar	al	final	

de	l’exercici	amb	uns	bons	resultats,	resultats	que	reflecteixen	el	grau	de	compromís	de	

totes	les	persones	que	formen	part	d’aquesta	institució.	

Una	mostra	d’aquest	compromís	va	ser	l’elevat	grau	de	participació	que	es	va	viure	en	el	

Fòrum	2012	sobre	Seguretat	i	Qualitat	per	a	professionals	i	usuaris.	En	aquest	marc,	es	

van	realitzar	diferents	accions	tant	científiques	com	socioculturals	de	gran	impacte	en	

l’organització.

L’activitat	assistencial	ha	estat	remarcable:	s’han	incrementat	un	3%	les	intervencions	

quirúrgiques,	fet	que	ha	permès	disminuir	la	llista	d’espera	per	als	procediments	

garantits.	Avancem	en	la	línia	de	la	millora	constant	i	ho	fem	amb	iniciatives	com	la	Unitat	

de	Tiroide,	pionera	en	l’organització	assistencial	de	pacients	amb	nòdul	tiroïdal,	o	la	

posada	en	marxa	del	segon	punt	de	triatge	del	Servei	d’Urgències.

Continuem	creant	aliances	que	ens	fan	créixer	com	a	Hospital.	El	model	d’atenció	integrat	

de	la	lumbàlgia	al	Vallès	Oriental,	que	duem	a	terme	conjuntament	amb	el	SAP	ICS	del	

Vallès	Oriental,	o	la	consolidació	de	la	Unitat	Conjunta	de	Cirurgia	Pancreàtica,	amb	

l’Hospital	de	Vic,	són	una	petita	mostra	d’aquestes	sinergies.

Així	mateix,	avancem	en	recerca	i	enguany	ens	sentim	especialment	orgullosos	ja	que	per	

primera	vegada	participem	en	un	projecte	europeu,	l’I-DONT-FALL,	conjuntament	amb	

dotze	entitats	de	diferents	països	dels	àmbits	acadèmic,	industrial	i	assistencial.

I	tot	sense	deixar	de	bastir	ponts	amb	el	nostre	entorn,	reforçant-hi	el	nostre	paper,	fent	

xarxa	amb	la	ciutadania.	

Tot	plegat	contribueix	a	mantenir	el	nostre	posicionament	i	és	un	estímul	per	continuar	

treballant	amb	el	mateix	esperit	de	superació	i	de	servei	a	la	societat.

Rafael Lledó
Director	generalwww.fphag.org
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f Pioners en l’organització 
assistencial de pacients amb nòdul 
tiroïdal
La	Unitat	de	Tiroide	de	l’Hospital	General	de	Granollers	atén,	

en	col·laboració	amb	el	Servei	d’Anatomia	patològica,	els	pa-

cients	amb	patologia	nodular	tiroïdal,	agrupant	en	un	sol	dia	

la	primera	visita,	l’exploració	ecogràfica	i	la	punció	amb	agulla	

fina	amb	valoració	in	situ	de	la	citologia.	

La	Unitat	és	pionera	en	l’organització	assistencial	de	pacients	

amb	 nòdul	 tiroïdal	 de	 manera	 altament	 resolutiva,	 tant	 en	

l’àmbit	 català	 com	 l’espanyol,	 i	 ha	 estat	 proposada	 com	 a	

membre	de	la	Junta	de	la	Societat	Catalana	d’Endocrinologia.

f L’Hospital participa en un projecte 
de recerca europeu
El	 mes	 d’abril	 es	 va	 iniciar	 el	 projecte	 europeu	 “Integrated	

prevention	 and	 Detection	 sOlutioNs	 Tailored	 to	 the	 popula-

tion	and	risk	factors	associated	with	FALLs”	(I-DONT-FALL),	un	

programa	 finançat	 pel	 Fons	 Setè	 Programa	 Marc	 de	 Recerca	

Europeu	que	té	com	a	objectiu	dissenyar	una	eina	per	evitar	

caigudes,	tant	en	gent	gran	amb	demència	moderada	com	en	

gent	jove	amb	problemes	motrius,	mitjançant	l’ús	de	les	tec-

nologies	de	la	informació	i	la	comunicació	(TIC).	

La	Fundació	Privada	Hospital	Asil	de	Granollers	participa	en	el	

projecte	a	través	dels	serveis	i	unitats	de	Psiquiatria,	Neurolo-

gia,	 Geriatria,	 Neuropsicologia	 i	 Fisioteràpia.	 El	 projecte	 està	

liderat	pel	Dr.	Emilio	Rojo	com	a	investigador	principal	i	la	Dra.	

Diana	Navarro	com	a	directora	de	projecte.	

El	projecte	I-DONT-FALL	suposa	un	salt	qualitatiu	en	la	recer-

ca	 de	 la	 Fundació	 Privada	 Hospital	 Asil	 de	 Granollers	 ja	 que,	

per	primera	vegada,	serà	receptora	de	fons	del	Setè	Programa	

Marc	de	Recerca,	un	programa	que	finança	la	recerca	a	escala	

europea.	L’Hospital	participa	per	primera	vegada	com	a	mem-

bre	 d’un	 consorci	 europeu	 format	 per	 12	 socis	 de	 diferents	

països	 i	 de	 diferents	 àmbits:	 acadèmic,	 industrial	 i	 assisten-

cial.	L’altre	soci	de	l’Estat	espanyol	és	la	Universitat	Politècnica	

de	Catalunya	(UPC).	

f Apostem per la docència
L’Hospital	General	de	Granollers	disposa	de	dotze	unitats	do-

cents	pròpies:	

A	més,	estem	associats	a	les	unitats	docents	de	Medicina	Fa-

miliar	i	Comunitària	Metropolitana	Nord	de	l’ICS,	la	Unitat	do-

cent	de	Psiquiatria	de	Benito	Menni	i	la	Unitat	docent	de	Cirur-

gia	Pediàtrica	de	l’Hospital	Parc	Taulí.

En	 total,	 durant	 l’any	 2012	 aquestes	 15	 unitats	 docents	 han	

format	a	l’Hospital	un	total	de	98	residents,	concretament	87	

metges	especialistes,	8	infermeres	obstetricoginecològiques	i	

3	farmacèutics	hospitalaris	especialistes.

Pel	que	fa	als	alumnes	del	Grau	de	Medicina	de	la	Universitat	

Internacional	 de	 Catalunya,	 durant	 el	 curs	 acadèmic	 2011-

2012	han	fet	les	pràctiques	a	l’Hospital	un	total	de	490	estu-

diants.

f L’Aula de la Salut celebra el desè 
aniversari amb un nou cicle de 
conferències
L’Aula	 de	 la	 salut	 celebra	 els	 deu	 anys	 amb	 un	 nou	 cicle	 de	

conferències	que	té	com	a	objectiu	apropar	els	serveis	sani-

taris	i	els	seus	professionals	a	la	ciutadania	de	Granollers,	do-

nant	resposta	a	les	seves	demandes	pel	que	fa	a	la	promoció	

de	la	salut	i	al	coneixement	dels	serveis	sanitaris	de	la	comarca	

del	 Vallès	 Oriental.	 L’Aula	 de	 la	 Salut	 és	 una	 col·laboració	 de	

l’Hospital	 General	 de	

Granollers,	la	xarxa	de	

centres	 de	 l’Atenció	

Primària	 (ICS)	 i	el	 ser-

vei	de	Salut	Pública	de	

l’Ajuntament	 de	 Gra-

nollers,	 amb	 la	 parti-

cipació	de	la	xarxa	de	

centres	cívics.

f El model integrat de la lumbàlgia de 
l’Hospital, premiat pel Departament 
de Salut
Durant	 el	 mes	 de	 desembre	 s’ha	 celebrat	 a	 Sitges	 la	 2a	 Jor-

nada	del	Pla	de	Salut	2011-2015	promoguda	pel	Departament	

de	Salut,	amb	la	participació	de	més	de	1.000	professionals.	

D’entre	 les	 més	 de	 500	 comunicacions	 presentades,	 només	

cinc	han	rebut	una	distinció.	Entre	les	premiades	es	troba	el	

model	d’atenció	integrat	de	la	lumbàlgia	al	Vallès	Oriental,	dut	

a	 terme	 per	 la	 Fundació	 Privada	 Hospital	 Asil	 de	 Granollers	

conjuntament	 amb	 el	 SAP	 ICS	 del	 Vallès	 Oriental	 Central.	 El	

lliurament	de	premis	va	anar	a	càrrec	del	president	de	la	Ge-

neralitat,	Artur	Mas,	i	del	conseller	de	Salut,	Boi	Ruiz.	

Aquest	 projecte	 es	 va	 iniciar	 l’any	 2011	 i	 l’han	 liderat	 Enric	

Cruz,	 cap	 del	 Servei	 de	 Cirurgia	 Ortopèdica	 i	 Traumatologia,	

Xavier	Surís,	cap	de	la	Secció	de	Reumatologia,	i	Mònica	Botta,	

sotsdirectora	de	l’Àrea	Mèdica	i	Serveis	Centrals	de	la	Funda-

ció	Privada	Hospital	Asil	de	Granollers,	a	més	de	les	doctores	

Anna	Pérez	i	Isabel	Recasens,	per	part	de	l’ICS.

f Increment de l’activitat quirúrgica
L’any	2012	s’ha	assolit	una	fita	important,	tot	i	el	context	so-

cioeconòmic,	 ja	 que	 l’activitat	 quirúrgica	 s’ha	 incrementat	

en	 un	 3%.	 Aquest	 fet	 ha	 permès	 arribar	 a	 un	 temps	 màxim	

d’espera	per	als	procediments	garantits	de	12	mesos	i	dismi-

nuir	la	llista	d’espera	d’aquests	procediments.	

La	cirurgia	urgent	també	ha	augmentat	sense	incrementar	la	

demora	d’espera,	que	fins	i	tot	ha	disminuït.	La	taxa	de	suspen-

sions	de	pacients	programats	per	causes	pròpies	de	l’Hospital	

s’ha	mantingut	amb	un	resultat	òptim	de	l’1,8%.	Aquests	re-

sultats,	aconseguits	sense	un	increment	en	els	pressupostos,	

són	fruit	de	l’eficiència	i	l’esforç	dels	professionals	que	treba-

llen	en	l’àrea	quirúrgica.

f Atenció mutual  i privada 
de la Fundació 
La	Fundació	Privada	Hospital	Asil	de	Granollers	ofereix	assis-

tència	privada	tant	a	pacients	particulars	com	a	associats	de	

mútues	i	companyies	d’assegurances,	posant	a	disposició	dels	

pacients	tot	el	coneixement	i	experiència	de	professionals	ex-

perts	i	referents	en	l’àmbit	sanitari,	ja	siguin	de	la	Fundació	o	

professionals	externs	avalats	per	un	comitè	d’acreditació	lide-

rat	per	la	Direcció	Mèdica	del	centre.	Aquesta	és	una	assistèn-

cia	de	proximitat	que	té	cura	dels	pacients	prestant	una	aten-

ció	 integral	 i	 personalitzada	

de	màxima	qualitat	 i	confort	

amb	tots	els	avantatges	d’un	

hospital	de	referència.

L’ampliació	 de	 la	 cartera	 de	

serveis	privats	en	els	darrers	

anys	ha	esdevingut	una	alter-

nativa	més	davant	les	neces-

sitats	presents	en	l’atenció	sanitària,	i	posa	a	la	disposició	dels	

ciutadans	una	oferta	suficient	i	necessària	d’aquests	serveis.	

Aquesta	ampliació	ha	estat	possible	gràcies	a	noves	aliances	

amb	 centres	 mèdics	 de	 l’entorn	 i	 nous	 concerts	 amb	 com-

panyies	asseguradores.	L’impuls	de	l’activitat	privada,	 iniciat	

l’any	2010,	es	tradueix	en	un	increment	d’aquesta	activitat	del	

106%	en	finalitzar	l’any	2012.	L’atenció	a	la	dona	i	el	part	són	

els	processos	amb	més	creixement	i,	conjuntament	amb	la	ci-

rurgia	ortopèdica	i	traumatològica,	configuren	els	serveis	amb	

més	demanda.

f Es consolida la col·laboració amb 
l’Hospital de Vic
La	Unitat	Conjunta	de	Cirurgia	Pancreàtica	(UCCP),	creada	l’any	

2005	pels	hospitals	de	Vic	i	Granollers,	ha	arribat	a	una	fase	de	

consolidació	 que	 es	 tradueix	 en	 un	 augment	 progressiu	 del	

nombre	de	pacients	atesos	–que	l’any	2012	ha	triplicat	la	xifra	

inicial–	i	una	disminució	de	la	morbiditat	i	mortalitat.

La	UCCP	està	formada	per	equips	de	cirurgians	de	cada	cen-

tre	que	treballen	com	un	únic	equip	quirúrgic	per	operar	els	

pacients	al	seu	hospital	d’origen,	fet	que	suposa	una	millora	

de	la	qualitat	per	als	malalts.	Per	als	professionals,	el	mante-

niment	de	la	cirurgia	d’alta	complexitat	en	hospitals	d’aquest	

nivell	és	un	estímul	assistencial,	docent	i	de	recerca.

f L’Hospital organitza el primer 
fòrum sobre seguretat i qualitat per 
a professionals i usuaris
L’Hospital	 General	 de	 Granollers	 va	 celebrar	 el	 Fòrum	 2012	

sobre	Seguretat	i	Qualitat	per	a	Professionals	i	Usuaris,	amb	

l’objectiu	de	promoure	la	participació	dels	professionals	en	

diferents	activitats	científiques	i	socioculturals	i	també	la	dels	

usuaris	 i	 ciutadans	 de	 Granollers,	 per	 donar-los	 a	 conèixer	

l’Hospital	i	convidar-los	a	intercanviar	experiències.

f Fòrum 2012: l’experiència
En	el	marc	del	Fòrum	es	van	convocar	nombroses	accions	de	

participació	que	han	comptat	amb	la	implicació	i	col·laboració	

dels	professionals:	els	concursos	d’idees,	de	fotografia	 i	de	

preguntes	 i	 la	 gravació	 d’un	 lipdub	 a	 les	 instal·lacions	 de	

l’Hospital	en	són	una	mostra.

També	es	van	dur	a	terme	diferents	activitats	 lúdiques	que	

van	comptar	amb	la	participació	ciutadana,	com	el	concert	a	

la	capella	del	Cor	Jove	Amics	de	la	Unió,	una	xocolatada	i	una	

xerrada	 col·loqui	 on	 es	 van	 explicar	 experiències	 personals	

en	l’àmbit	quirúrgic	o	de	malalties	com	l’ictus.

Aquest	primer	Fòrum	és	un	precedent	per	a	futures	iniciati-

ves	per	avançar	en	la	millora	continuada	de	l’Hospital.

f La Marató científica
El	 23	 de	 novembre	 es	 va	 celebrar	 una	 Marató	 científica	 on	

més	de	100	professionals	de	tots	els	àmbits	van	presentar	di-

ferents	comunicacions	relacionades	amb	la	seguretat	i	quali-

tat	hospitalàries.	Els	premiats	van	ser:

1r.	“Compra	saludable”,	projecte	de	l’Observatori	de	la	Salut	

Dr.	Carles	Vallbona	(OSVA),	a	càrrec	de	l’equip	format	per	Cèlia	

Puig,	Ramon	Roset,	Assumpta	Recasens	i	Esteve	Llargués.

2n.	“Eficàcia	d’un	programa	de	millora	del	sondatge	vesical	

en	 pacients	 geriàtrics”,	 de	 Raquel	 Benavent,	 Sílvia	 Tantiñà	 i	

Sergio	Ariño.

3r.	 “Resultats	 assistencials	 als	 18	 mesos	 d’un	 programa	 de	

gestió	de	casos	de	malalts	crònics	pluripatològics	de	medici-

na	interna”,	a	càrrec	d’Anna	Soler,	Mònica	Vila,	Marta	Segura	i	

Esteve	Llargués.

4t.	 “Resultats	 del	 Pla	 d’actuació	 interdisciplinari	 2010-2011	

per	a	la	prevenció	de	pseudomones	aeruginosa	multirresis-

tent	nosocomial”,	de	 l’equip	de	control	d’infeccions	format	

per	Rosa	M.	Vàzquez,	Dolors	Navarro,	Carmina	Martí	 i	Jordi	

Cuquet.

f Per la gent gran

f Centre Geriàtric i Residència 
Adolfo Montañá
El	Centre	Geriàtric	es	va	posar	en	funcionament	a	final	1984	i	

té	una	capacitat	per	a	52	persones	en	règim	de	residència	as-

sistida.	Unes	persones	gaudeixen	del	Programa	d’acolliment	

residencial	de	l’ICASS	i	altres	persones	estan	en	règim	privat.

El	centre	proporciona	una	atenció	integral	i	una	alta	qualitat	

de	vida	a	cadascun	dels	residents	a	partir	d’un	pla	d’atenció	

personalitzat	segons	les	seves	necessitats,	orientat	a	la	pre-

venció	del	deteriorament	físic	i	psíquic	i	a	la	millora	de	l’estat	

de	salut.	Tot	i	ser	un	centre	assistencial	pretén	preservar	tant	

com	sigui	possible	les	característiques	de	la	llar	i	de	la	família.

f Hospital de Dia Sant Jordi
L’Hospital	de	Dia	Sant	Jordi	és	un	centre	sociosanitari	promo-

gut	per	Catalunya	Caixa	i	gestionat	per	la	Fundació	Bertran	de	

Seva	que	ofereix	atenció	diürna	a	persones	amb	diagnòstic	

de	deteriorament	cognitiu	o	demència	que	viuen	al	seu	do-

micili.	El	pacient	i	la	seva	família	es	beneficien	d’una	atenció	

integral	des	d’un	abordatge	interdisciplinari	que	permet	mi-

llorar	la	qualitat	de	vida	del	malalt	i	oferir	suport	a	la	família	i	

als	cuidadors.

Durant	l’any	2012	l’Hospital	de	Dia	Sant	Jordi	ha	atès	189	per-

sones,	totes	elles	provinents	de	la	comarca	del	Vallès	Oriental.

Enguany	s’han	potenciat	més	totes	les	activitats	d’estimulació	

més	 sensorial	 amb	 l’objectiu	 de	 millorar	 el	 confort	 del	 pa-

cient,	la	seva	identitat,	la	capacitat	d’ocupar-se	en	activitats	i	

la	seva	inclusió	i	vinculació	amb	l’entorn.

Així	mateix,	l’equip	assistencial	ha	portat	a	terme	un	progra-

ma	 d’activitats	 i	 tallers	 on	 destaquen	 els	 de	 musicoteràpia,	

artteràpia,	psicomotricitat	i	coordinació,	i	horticultura.

Activitat assistencial
Malalts	atesos	 189

Malalts	nous	el	31/12/2012	 127

Malalts	reingressats	 1

Malalts	donats	d’alta	 119

Jornades científiques organitzades

II	Jornada	de	Bioètica	del	Vallès	Oriental

IX	Jornada	de	l’Associació	Catalana	de	Diabetis

II	Jornada	Link	de	Recerca

Cicle	de	xerrades	sobre	demència	(segona	edició)

IV	Jornades	de	Dolor

I	Jornades	d’Aspectes	Medicolegals	en	Dolor

I	Jornades	d’Infermeria	en	Dolor

I	Jornada	Neurològica	del	Vallès	Oriental

V	Jornada	Cardiològica

Curs	de	cultura	mèdica	per	a	no	metges	(onzena	edició)

•	Anestesiologia	i	reanimació

•	Cirurgia	general	i	aparell	digestiu

•	Cirurgia	ortopèdica	i	traumatologia

•	Farmàcia	hospitalària

•	Geriatria

•	Infermeria	obstetricoginecològica

•	Medicina	Intensiva

•	Medicina	Interna

•	Obstetrícia	i	ginecologia

•	Oftalmologia

•	Pediatria	i	àrees	específiques

•	Radiodiagnòstic
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f Pioners en l’organització 
assistencial de pacients amb nòdul 
tiroïdal
La	Unitat	de	Tiroide	de	l’Hospital	General	de	Granollers	atén,	

en	col·laboració	amb	el	Servei	d’Anatomia	patològica,	els	pa-

cients	amb	patologia	nodular	tiroïdal,	agrupant	en	un	sol	dia	

la	primera	visita,	l’exploració	ecogràfica	i	la	punció	amb	agulla	

fina	amb	valoració	in	situ	de	la	citologia.	

La	Unitat	és	pionera	en	l’organització	assistencial	de	pacients	

amb	 nòdul	 tiroïdal	 de	 manera	 altament	 resolutiva,	 tant	 en	

l’àmbit	 català	 com	 l’espanyol,	 i	 ha	 estat	 proposada	 com	 a	

membre	de	la	Junta	de	la	Societat	Catalana	d’Endocrinologia.

f L’Hospital participa en un projecte 
de recerca europeu
El	 mes	 d’abril	 es	 va	 iniciar	 el	 projecte	 europeu	 “Integrated	

prevention	 and	 Detection	 sOlutioNs	 Tailored	 to	 the	 popula-

tion	and	risk	factors	associated	with	FALLs”	(I-DONT-FALL),	un	

programa	 finançat	 pel	 Fons	 Setè	 Programa	 Marc	 de	 Recerca	

Europeu	que	té	com	a	objectiu	dissenyar	una	eina	per	evitar	

caigudes,	tant	en	gent	gran	amb	demència	moderada	com	en	

gent	jove	amb	problemes	motrius,	mitjançant	l’ús	de	les	tec-

nologies	de	la	informació	i	la	comunicació	(TIC).	

La	Fundació	Privada	Hospital	Asil	de	Granollers	participa	en	el	

projecte	a	través	dels	serveis	i	unitats	de	Psiquiatria,	Neurolo-

gia,	 Geriatria,	 Neuropsicologia	 i	 Fisioteràpia.	 El	 projecte	 està	

liderat	pel	Dr.	Emilio	Rojo	com	a	investigador	principal	i	la	Dra.	

Diana	Navarro	com	a	directora	de	projecte.	

El	projecte	I-DONT-FALL	suposa	un	salt	qualitatiu	en	la	recer-

ca	 de	 la	 Fundació	 Privada	 Hospital	 Asil	 de	 Granollers	 ja	 que,	

per	primera	vegada,	serà	receptora	de	fons	del	Setè	Programa	

Marc	de	Recerca,	un	programa	que	finança	la	recerca	a	escala	

europea.	L’Hospital	participa	per	primera	vegada	com	a	mem-

bre	 d’un	 consorci	 europeu	 format	 per	 12	 socis	 de	 diferents	

països	 i	 de	 diferents	 àmbits:	 acadèmic,	 industrial	 i	 assisten-

cial.	L’altre	soci	de	l’Estat	espanyol	és	la	Universitat	Politècnica	

de	Catalunya	(UPC).	

f Apostem per la docència
L’Hospital	General	de	Granollers	disposa	de	dotze	unitats	do-

cents	pròpies:	

A	més,	estem	associats	a	les	unitats	docents	de	Medicina	Fa-

miliar	i	Comunitària	Metropolitana	Nord	de	l’ICS,	la	Unitat	do-

cent	de	Psiquiatria	de	Benito	Menni	i	la	Unitat	docent	de	Cirur-

gia	Pediàtrica	de	l’Hospital	Parc	Taulí.

En	 total,	 durant	 l’any	 2012	 aquestes	 15	 unitats	 docents	 han	

format	a	l’Hospital	un	total	de	98	residents,	concretament	87	

metges	especialistes,	8	infermeres	obstetricoginecològiques	i	

3	farmacèutics	hospitalaris	especialistes.

Pel	que	fa	als	alumnes	del	Grau	de	Medicina	de	la	Universitat	

Internacional	 de	 Catalunya,	 durant	 el	 curs	 acadèmic	 2011-

2012	han	fet	les	pràctiques	a	l’Hospital	un	total	de	490	estu-

diants.

f L’Aula de la Salut celebra el desè 
aniversari amb un nou cicle de 
conferències
L’Aula	 de	 la	 salut	 celebra	 els	 deu	 anys	 amb	 un	 nou	 cicle	 de	

conferències	que	té	com	a	objectiu	apropar	els	serveis	sani-

taris	i	els	seus	professionals	a	la	ciutadania	de	Granollers,	do-

nant	resposta	a	les	seves	demandes	pel	que	fa	a	la	promoció	

de	la	salut	i	al	coneixement	dels	serveis	sanitaris	de	la	comarca	

del	 Vallès	 Oriental.	 L’Aula	 de	 la	 Salut	 és	 una	 col·laboració	 de	

l’Hospital	 General	 de	

Granollers,	la	xarxa	de	

centres	 de	 l’Atenció	

Primària	 (ICS)	 i	el	 ser-

vei	de	Salut	Pública	de	

l’Ajuntament	 de	 Gra-

nollers,	 amb	 la	 parti-

cipació	de	la	xarxa	de	

centres	cívics.

f El model integrat de la lumbàlgia de 
l’Hospital, premiat pel Departament 
de Salut
Durant	 el	 mes	 de	 desembre	 s’ha	 celebrat	 a	 Sitges	 la	 2a	 Jor-

nada	del	Pla	de	Salut	2011-2015	promoguda	pel	Departament	

de	Salut,	amb	la	participació	de	més	de	1.000	professionals.	

D’entre	 les	 més	 de	 500	 comunicacions	 presentades,	 només	

cinc	han	rebut	una	distinció.	Entre	les	premiades	es	troba	el	

model	d’atenció	integrat	de	la	lumbàlgia	al	Vallès	Oriental,	dut	

a	 terme	 per	 la	 Fundació	 Privada	 Hospital	 Asil	 de	 Granollers	

conjuntament	 amb	 el	 SAP	 ICS	 del	 Vallès	 Oriental	 Central.	 El	

lliurament	de	premis	va	anar	a	càrrec	del	president	de	la	Ge-

neralitat,	Artur	Mas,	i	del	conseller	de	Salut,	Boi	Ruiz.	

Aquest	 projecte	 es	 va	 iniciar	 l’any	 2011	 i	 l’han	 liderat	 Enric	

Cruz,	 cap	 del	 Servei	 de	 Cirurgia	 Ortopèdica	 i	 Traumatologia,	

Xavier	Surís,	cap	de	la	Secció	de	Reumatologia,	i	Mònica	Botta,	

sotsdirectora	de	l’Àrea	Mèdica	i	Serveis	Centrals	de	la	Funda-

ció	Privada	Hospital	Asil	de	Granollers,	a	més	de	les	doctores	

Anna	Pérez	i	Isabel	Recasens,	per	part	de	l’ICS.

f Increment de l’activitat quirúrgica
L’any	2012	s’ha	assolit	una	fita	important,	tot	i	el	context	so-

cioeconòmic,	 ja	 que	 l’activitat	 quirúrgica	 s’ha	 incrementat	

en	 un	 3%.	 Aquest	 fet	 ha	 permès	 arribar	 a	 un	 temps	 màxim	

d’espera	per	als	procediments	garantits	de	12	mesos	i	dismi-

nuir	la	llista	d’espera	d’aquests	procediments.	

La	cirurgia	urgent	també	ha	augmentat	sense	incrementar	la	

demora	d’espera,	que	fins	i	tot	ha	disminuït.	La	taxa	de	suspen-

sions	de	pacients	programats	per	causes	pròpies	de	l’Hospital	

s’ha	mantingut	amb	un	resultat	òptim	de	l’1,8%.	Aquests	re-

sultats,	aconseguits	sense	un	increment	en	els	pressupostos,	

són	fruit	de	l’eficiència	i	l’esforç	dels	professionals	que	treba-

llen	en	l’àrea	quirúrgica.

f Atenció mutual  i privada 
de la Fundació 
La	Fundació	Privada	Hospital	Asil	de	Granollers	ofereix	assis-

tència	privada	tant	a	pacients	particulars	com	a	associats	de	

mútues	i	companyies	d’assegurances,	posant	a	disposició	dels	

pacients	tot	el	coneixement	i	experiència	de	professionals	ex-

perts	i	referents	en	l’àmbit	sanitari,	ja	siguin	de	la	Fundació	o	

professionals	externs	avalats	per	un	comitè	d’acreditació	lide-

rat	per	la	Direcció	Mèdica	del	centre.	Aquesta	és	una	assistèn-

cia	de	proximitat	que	té	cura	dels	pacients	prestant	una	aten-

ció	 integral	 i	 personalitzada	

de	màxima	qualitat	 i	confort	

amb	tots	els	avantatges	d’un	

hospital	de	referència.

L’ampliació	 de	 la	 cartera	 de	

serveis	privats	en	els	darrers	

anys	ha	esdevingut	una	alter-

nativa	més	davant	les	neces-

sitats	presents	en	l’atenció	sanitària,	i	posa	a	la	disposició	dels	

ciutadans	una	oferta	suficient	i	necessària	d’aquests	serveis.	

Aquesta	ampliació	ha	estat	possible	gràcies	a	noves	aliances	

amb	 centres	 mèdics	 de	 l’entorn	 i	 nous	 concerts	 amb	 com-

panyies	asseguradores.	L’impuls	de	l’activitat	privada,	 iniciat	

l’any	2010,	es	tradueix	en	un	increment	d’aquesta	activitat	del	

106%	en	finalitzar	l’any	2012.	L’atenció	a	la	dona	i	el	part	són	

els	processos	amb	més	creixement	i,	conjuntament	amb	la	ci-

rurgia	ortopèdica	i	traumatològica,	configuren	els	serveis	amb	

més	demanda.

f Es consolida la col·laboració amb 
l’Hospital de Vic
La	Unitat	Conjunta	de	Cirurgia	Pancreàtica	(UCCP),	creada	l’any	

2005	pels	hospitals	de	Vic	i	Granollers,	ha	arribat	a	una	fase	de	

consolidació	 que	 es	 tradueix	 en	 un	 augment	 progressiu	 del	

nombre	de	pacients	atesos	–que	l’any	2012	ha	triplicat	la	xifra	

inicial–	i	una	disminució	de	la	morbiditat	i	mortalitat.

La	UCCP	està	formada	per	equips	de	cirurgians	de	cada	cen-

tre	que	treballen	com	un	únic	equip	quirúrgic	per	operar	els	

pacients	al	seu	hospital	d’origen,	fet	que	suposa	una	millora	

de	la	qualitat	per	als	malalts.	Per	als	professionals,	el	mante-

niment	de	la	cirurgia	d’alta	complexitat	en	hospitals	d’aquest	

nivell	és	un	estímul	assistencial,	docent	i	de	recerca.

f L’Hospital organitza el primer 
fòrum sobre seguretat i qualitat per 
a professionals i usuaris
L’Hospital	 General	 de	 Granollers	 va	 celebrar	 el	 Fòrum	 2012	

sobre	Seguretat	i	Qualitat	per	a	Professionals	i	Usuaris,	amb	

l’objectiu	de	promoure	la	participació	dels	professionals	en	

diferents	activitats	científiques	i	socioculturals	i	també	la	dels	

usuaris	 i	 ciutadans	 de	 Granollers,	 per	 donar-los	 a	 conèixer	

l’Hospital	i	convidar-los	a	intercanviar	experiències.

f Fòrum 2012: l’experiència
En	el	marc	del	Fòrum	es	van	convocar	nombroses	accions	de	

participació	que	han	comptat	amb	la	implicació	i	col·laboració	

dels	professionals:	els	concursos	d’idees,	de	fotografia	 i	de	

preguntes	 i	 la	 gravació	 d’un	 lipdub	 a	 les	 instal·lacions	 de	

l’Hospital	en	són	una	mostra.

També	es	van	dur	a	terme	diferents	activitats	 lúdiques	que	

van	comptar	amb	la	participació	ciutadana,	com	el	concert	a	

la	capella	del	Cor	Jove	Amics	de	la	Unió,	una	xocolatada	i	una	

xerrada	 col·loqui	 on	 es	 van	 explicar	 experiències	 personals	

en	l’àmbit	quirúrgic	o	de	malalties	com	l’ictus.

Aquest	primer	Fòrum	és	un	precedent	per	a	futures	iniciati-

ves	per	avançar	en	la	millora	continuada	de	l’Hospital.

f La Marató científica
El	 23	 de	 novembre	 es	 va	 celebrar	 una	 Marató	 científica	 on	

més	de	100	professionals	de	tots	els	àmbits	van	presentar	di-

ferents	comunicacions	relacionades	amb	la	seguretat	i	quali-

tat	hospitalàries.	Els	premiats	van	ser:

1r.	“Compra	saludable”,	projecte	de	l’Observatori	de	la	Salut	

Dr.	Carles	Vallbona	(OSVA),	a	càrrec	de	l’equip	format	per	Cèlia	

Puig,	Ramon	Roset,	Assumpta	Recasens	i	Esteve	Llargués.

2n.	“Eficàcia	d’un	programa	de	millora	del	sondatge	vesical	

en	 pacients	 geriàtrics”,	 de	 Raquel	 Benavent,	 Sílvia	 Tantiñà	 i	

Sergio	Ariño.

3r.	 “Resultats	 assistencials	 als	 18	 mesos	 d’un	 programa	 de	

gestió	de	casos	de	malalts	crònics	pluripatològics	de	medici-

na	interna”,	a	càrrec	d’Anna	Soler,	Mònica	Vila,	Marta	Segura	i	

Esteve	Llargués.

4t.	 “Resultats	 del	 Pla	 d’actuació	 interdisciplinari	 2010-2011	

per	a	la	prevenció	de	pseudomones	aeruginosa	multirresis-

tent	nosocomial”,	de	 l’equip	de	control	d’infeccions	format	

per	Rosa	M.	Vàzquez,	Dolors	Navarro,	Carmina	Martí	 i	Jordi	

Cuquet.

f Per la gent gran

f Centre Geriàtric i Residència 
Adolfo Montañá
El	Centre	Geriàtric	es	va	posar	en	funcionament	a	final	1984	i	

té	una	capacitat	per	a	52	persones	en	règim	de	residència	as-

sistida.	Unes	persones	gaudeixen	del	Programa	d’acolliment	

residencial	de	l’ICASS	i	altres	persones	estan	en	règim	privat.

El	centre	proporciona	una	atenció	integral	i	una	alta	qualitat	

de	vida	a	cadascun	dels	residents	a	partir	d’un	pla	d’atenció	

personalitzat	segons	les	seves	necessitats,	orientat	a	la	pre-

venció	del	deteriorament	físic	i	psíquic	i	a	la	millora	de	l’estat	

de	salut.	Tot	i	ser	un	centre	assistencial	pretén	preservar	tant	

com	sigui	possible	les	característiques	de	la	llar	i	de	la	família.

f Hospital de Dia Sant Jordi
L’Hospital	de	Dia	Sant	Jordi	és	un	centre	sociosanitari	promo-

gut	per	Catalunya	Caixa	i	gestionat	per	la	Fundació	Bertran	de	

Seva	que	ofereix	atenció	diürna	a	persones	amb	diagnòstic	

de	deteriorament	cognitiu	o	demència	que	viuen	al	seu	do-

micili.	El	pacient	i	la	seva	família	es	beneficien	d’una	atenció	

integral	des	d’un	abordatge	interdisciplinari	que	permet	mi-

llorar	la	qualitat	de	vida	del	malalt	i	oferir	suport	a	la	família	i	

als	cuidadors.

Durant	l’any	2012	l’Hospital	de	Dia	Sant	Jordi	ha	atès	189	per-

sones,	totes	elles	provinents	de	la	comarca	del	Vallès	Oriental.

Enguany	s’han	potenciat	més	totes	les	activitats	d’estimulació	

més	 sensorial	 amb	 l’objectiu	 de	 millorar	 el	 confort	 del	 pa-

cient,	la	seva	identitat,	la	capacitat	d’ocupar-se	en	activitats	i	

la	seva	inclusió	i	vinculació	amb	l’entorn.

Així	mateix,	l’equip	assistencial	ha	portat	a	terme	un	progra-

ma	 d’activitats	 i	 tallers	 on	 destaquen	 els	 de	 musicoteràpia,	

artteràpia,	psicomotricitat	i	coordinació,	i	horticultura.

Activitat assistencial
Malalts	atesos	 189

Malalts	nous	el	31/12/2012	 127

Malalts	reingressats	 1

Malalts	donats	d’alta	 119

Jornades científiques organitzades

II	Jornada	de	Bioètica	del	Vallès	Oriental

IX	Jornada	de	l’Associació	Catalana	de	Diabetis

II	Jornada	Link	de	Recerca

Cicle	de	xerrades	sobre	demència	(segona	edició)

IV	Jornades	de	Dolor

I	Jornades	d’Aspectes	Medicolegals	en	Dolor

I	Jornades	d’Infermeria	en	Dolor

I	Jornada	Neurològica	del	Vallès	Oriental

V	Jornada	Cardiològica

Curs	de	cultura	mèdica	per	a	no	metges	(onzena	edició)

•	Anestesiologia	i	reanimació

•	Cirurgia	general	i	aparell	digestiu

•	Cirurgia	ortopèdica	i	traumatologia

•	Farmàcia	hospitalària

•	Geriatria

•	Infermeria	obstetricoginecològica

•	Medicina	Intensiva

•	Medicina	Interna

•	Obstetrícia	i	ginecologia

•	Oftalmologia

•	Pediatria	i	àrees	específiques

•	Radiodiagnòstic



f La participació, motor de creixement f Referent de qualitat

f Pioners en l’organització 
assistencial de pacients amb nòdul 
tiroïdal
La	Unitat	de	Tiroide	de	l’Hospital	General	de	Granollers	atén,	

en	col·laboració	amb	el	Servei	d’Anatomia	patològica,	els	pa-

cients	amb	patologia	nodular	tiroïdal,	agrupant	en	un	sol	dia	

la	primera	visita,	l’exploració	ecogràfica	i	la	punció	amb	agulla	

fina	amb	valoració	in	situ	de	la	citologia.	

La	Unitat	és	pionera	en	l’organització	assistencial	de	pacients	

amb	 nòdul	 tiroïdal	 de	 manera	 altament	 resolutiva,	 tant	 en	

l’àmbit	 català	 com	 l’espanyol,	 i	 ha	 estat	 proposada	 com	 a	

membre	de	la	Junta	de	la	Societat	Catalana	d’Endocrinologia.

f L’Hospital participa en un projecte 
de recerca europeu
El	 mes	 d’abril	 es	 va	 iniciar	 el	 projecte	 europeu	 “Integrated	

prevention	 and	 Detection	 sOlutioNs	 Tailored	 to	 the	 popula-

tion	and	risk	factors	associated	with	FALLs”	(I-DONT-FALL),	un	

programa	 finançat	 pel	 Fons	 Setè	 Programa	 Marc	 de	 Recerca	

Europeu	que	té	com	a	objectiu	dissenyar	una	eina	per	evitar	

caigudes,	tant	en	gent	gran	amb	demència	moderada	com	en	

gent	jove	amb	problemes	motrius,	mitjançant	l’ús	de	les	tec-

nologies	de	la	informació	i	la	comunicació	(TIC).	

La	Fundació	Privada	Hospital	Asil	de	Granollers	participa	en	el	

projecte	a	través	dels	serveis	i	unitats	de	Psiquiatria,	Neurolo-

gia,	 Geriatria,	 Neuropsicologia	 i	 Fisioteràpia.	 El	 projecte	 està	

liderat	pel	Dr.	Emilio	Rojo	com	a	investigador	principal	i	la	Dra.	

Diana	Navarro	com	a	directora	de	projecte.	

El	projecte	I-DONT-FALL	suposa	un	salt	qualitatiu	en	la	recer-

ca	 de	 la	 Fundació	 Privada	 Hospital	 Asil	 de	 Granollers	 ja	 que,	

per	primera	vegada,	serà	receptora	de	fons	del	Setè	Programa	

Marc	de	Recerca,	un	programa	que	finança	la	recerca	a	escala	

europea.	L’Hospital	participa	per	primera	vegada	com	a	mem-

bre	 d’un	 consorci	 europeu	 format	 per	 12	 socis	 de	 diferents	

països	 i	 de	 diferents	 àmbits:	 acadèmic,	 industrial	 i	 assisten-

cial.	L’altre	soci	de	l’Estat	espanyol	és	la	Universitat	Politècnica	

de	Catalunya	(UPC).	

f Apostem per la docència
L’Hospital	General	de	Granollers	disposa	de	dotze	unitats	do-

cents	pròpies:	

A	més,	estem	associats	a	les	unitats	docents	de	Medicina	Fa-

miliar	i	Comunitària	Metropolitana	Nord	de	l’ICS,	la	Unitat	do-

cent	de	Psiquiatria	de	Benito	Menni	i	la	Unitat	docent	de	Cirur-

gia	Pediàtrica	de	l’Hospital	Parc	Taulí.

En	 total,	 durant	 l’any	 2012	 aquestes	 15	 unitats	 docents	 han	

format	a	l’Hospital	un	total	de	98	residents,	concretament	87	

metges	especialistes,	8	infermeres	obstetricoginecològiques	i	

3	farmacèutics	hospitalaris	especialistes.

Pel	que	fa	als	alumnes	del	Grau	de	Medicina	de	la	Universitat	

Internacional	 de	 Catalunya,	 durant	 el	 curs	 acadèmic	 2011-

2012	han	fet	les	pràctiques	a	l’Hospital	un	total	de	490	estu-

diants.

f L’Aula de la Salut celebra el desè 
aniversari amb un nou cicle de 
conferències
L’Aula	 de	 la	 salut	 celebra	 els	 deu	 anys	 amb	 un	 nou	 cicle	 de	

conferències	que	té	com	a	objectiu	apropar	els	serveis	sani-

taris	i	els	seus	professionals	a	la	ciutadania	de	Granollers,	do-

nant	resposta	a	les	seves	demandes	pel	que	fa	a	la	promoció	

de	la	salut	i	al	coneixement	dels	serveis	sanitaris	de	la	comarca	

del	 Vallès	 Oriental.	 L’Aula	 de	 la	 Salut	 és	 una	 col·laboració	 de	

l’Hospital	 General	 de	

Granollers,	la	xarxa	de	

centres	 de	 l’Atenció	

Primària	 (ICS)	 i	el	 ser-

vei	de	Salut	Pública	de	

l’Ajuntament	 de	 Gra-

nollers,	 amb	 la	 parti-

cipació	de	la	xarxa	de	

centres	cívics.

f El model integrat de la lumbàlgia de 
l’Hospital, premiat pel Departament 
de Salut
Durant	 el	 mes	 de	 desembre	 s’ha	 celebrat	 a	 Sitges	 la	 2a	 Jor-

nada	del	Pla	de	Salut	2011-2015	promoguda	pel	Departament	

de	Salut,	amb	la	participació	de	més	de	1.000	professionals.	

D’entre	 les	 més	 de	 500	 comunicacions	 presentades,	 només	

cinc	han	rebut	una	distinció.	Entre	les	premiades	es	troba	el	

model	d’atenció	integrat	de	la	lumbàlgia	al	Vallès	Oriental,	dut	

a	 terme	 per	 la	 Fundació	 Privada	 Hospital	 Asil	 de	 Granollers	

conjuntament	 amb	 el	 SAP	 ICS	 del	 Vallès	 Oriental	 Central.	 El	

lliurament	de	premis	va	anar	a	càrrec	del	president	de	la	Ge-

neralitat,	Artur	Mas,	i	del	conseller	de	Salut,	Boi	Ruiz.	

Aquest	 projecte	 es	 va	 iniciar	 l’any	 2011	 i	 l’han	 liderat	 Enric	

Cruz,	 cap	 del	 Servei	 de	 Cirurgia	 Ortopèdica	 i	 Traumatologia,	

Xavier	Surís,	cap	de	la	Secció	de	Reumatologia,	i	Mònica	Botta,	

sotsdirectora	de	l’Àrea	Mèdica	i	Serveis	Centrals	de	la	Funda-

ció	Privada	Hospital	Asil	de	Granollers,	a	més	de	les	doctores	

Anna	Pérez	i	Isabel	Recasens,	per	part	de	l’ICS.

f Increment de l’activitat quirúrgica
L’any	2012	s’ha	assolit	una	fita	important,	tot	i	el	context	so-

cioeconòmic,	 ja	 que	 l’activitat	 quirúrgica	 s’ha	 incrementat	

en	 un	 3%.	 Aquest	 fet	 ha	 permès	 arribar	 a	 un	 temps	 màxim	

d’espera	per	als	procediments	garantits	de	12	mesos	i	dismi-

nuir	la	llista	d’espera	d’aquests	procediments.	

La	cirurgia	urgent	també	ha	augmentat	sense	incrementar	la	

demora	d’espera,	que	fins	i	tot	ha	disminuït.	La	taxa	de	suspen-

sions	de	pacients	programats	per	causes	pròpies	de	l’Hospital	

s’ha	mantingut	amb	un	resultat	òptim	de	l’1,8%.	Aquests	re-

sultats,	aconseguits	sense	un	increment	en	els	pressupostos,	

són	fruit	de	l’eficiència	i	l’esforç	dels	professionals	que	treba-

llen	en	l’àrea	quirúrgica.

f Atenció mutual  i privada 
de la Fundació 
La	Fundació	Privada	Hospital	Asil	de	Granollers	ofereix	assis-

tència	privada	tant	a	pacients	particulars	com	a	associats	de	

mútues	i	companyies	d’assegurances,	posant	a	disposició	dels	

pacients	tot	el	coneixement	i	experiència	de	professionals	ex-

perts	i	referents	en	l’àmbit	sanitari,	ja	siguin	de	la	Fundació	o	

professionals	externs	avalats	per	un	comitè	d’acreditació	lide-

rat	per	la	Direcció	Mèdica	del	centre.	Aquesta	és	una	assistèn-

cia	de	proximitat	que	té	cura	dels	pacients	prestant	una	aten-

ció	 integral	 i	 personalitzada	

de	màxima	qualitat	 i	confort	

amb	tots	els	avantatges	d’un	

hospital	de	referència.

L’ampliació	 de	 la	 cartera	 de	

serveis	privats	en	els	darrers	

anys	ha	esdevingut	una	alter-

nativa	més	davant	les	neces-

sitats	presents	en	l’atenció	sanitària,	i	posa	a	la	disposició	dels	

ciutadans	una	oferta	suficient	i	necessària	d’aquests	serveis.	

Aquesta	ampliació	ha	estat	possible	gràcies	a	noves	aliances	

amb	 centres	 mèdics	 de	 l’entorn	 i	 nous	 concerts	 amb	 com-

panyies	asseguradores.	L’impuls	de	l’activitat	privada,	 iniciat	

l’any	2010,	es	tradueix	en	un	increment	d’aquesta	activitat	del	

106%	en	finalitzar	l’any	2012.	L’atenció	a	la	dona	i	el	part	són	

els	processos	amb	més	creixement	i,	conjuntament	amb	la	ci-

rurgia	ortopèdica	i	traumatològica,	configuren	els	serveis	amb	

més	demanda.

f Es consolida la col·laboració amb 
l’Hospital de Vic
La	Unitat	Conjunta	de	Cirurgia	Pancreàtica	(UCCP),	creada	l’any	

2005	pels	hospitals	de	Vic	i	Granollers,	ha	arribat	a	una	fase	de	

consolidació	 que	 es	 tradueix	 en	 un	 augment	 progressiu	 del	

nombre	de	pacients	atesos	–que	l’any	2012	ha	triplicat	la	xifra	

inicial–	i	una	disminució	de	la	morbiditat	i	mortalitat.

La	UCCP	està	formada	per	equips	de	cirurgians	de	cada	cen-

tre	que	treballen	com	un	únic	equip	quirúrgic	per	operar	els	

pacients	al	seu	hospital	d’origen,	fet	que	suposa	una	millora	

de	la	qualitat	per	als	malalts.	Per	als	professionals,	el	mante-

niment	de	la	cirurgia	d’alta	complexitat	en	hospitals	d’aquest	

nivell	és	un	estímul	assistencial,	docent	i	de	recerca.

f L’Hospital organitza el primer 
fòrum sobre seguretat i qualitat per 
a professionals i usuaris
L’Hospital	 General	 de	 Granollers	 va	 celebrar	 el	 Fòrum	 2012	

sobre	Seguretat	i	Qualitat	per	a	Professionals	i	Usuaris,	amb	

l’objectiu	de	promoure	la	participació	dels	professionals	en	

diferents	activitats	científiques	i	socioculturals	i	també	la	dels	

usuaris	 i	 ciutadans	 de	 Granollers,	 per	 donar-los	 a	 conèixer	

l’Hospital	i	convidar-los	a	intercanviar	experiències.

f Fòrum 2012: l’experiència
En	el	marc	del	Fòrum	es	van	convocar	nombroses	accions	de	

participació	que	han	comptat	amb	la	implicació	i	col·laboració	

dels	professionals:	els	concursos	d’idees,	de	fotografia	 i	de	

preguntes	 i	 la	 gravació	 d’un	 lipdub	 a	 les	 instal·lacions	 de	

l’Hospital	en	són	una	mostra.

També	es	van	dur	a	terme	diferents	activitats	 lúdiques	que	

van	comptar	amb	la	participació	ciutadana,	com	el	concert	a	

la	capella	del	Cor	Jove	Amics	de	la	Unió,	una	xocolatada	i	una	

xerrada	 col·loqui	 on	 es	 van	 explicar	 experiències	 personals	

en	l’àmbit	quirúrgic	o	de	malalties	com	l’ictus.

Aquest	primer	Fòrum	és	un	precedent	per	a	futures	iniciati-

ves	per	avançar	en	la	millora	continuada	de	l’Hospital.

f La Marató científica
El	 23	 de	 novembre	 es	 va	 celebrar	 una	 Marató	 científica	 on	

més	de	100	professionals	de	tots	els	àmbits	van	presentar	di-

ferents	comunicacions	relacionades	amb	la	seguretat	i	quali-

tat	hospitalàries.	Els	premiats	van	ser:

1r.	“Compra	saludable”,	projecte	de	l’Observatori	de	la	Salut	

Dr.	Carles	Vallbona	(OSVA),	a	càrrec	de	l’equip	format	per	Cèlia	

Puig,	Ramon	Roset,	Assumpta	Recasens	i	Esteve	Llargués.

2n.	“Eficàcia	d’un	programa	de	millora	del	sondatge	vesical	

en	 pacients	 geriàtrics”,	 de	 Raquel	 Benavent,	 Sílvia	 Tantiñà	 i	

Sergio	Ariño.

3r.	 “Resultats	 assistencials	 als	 18	 mesos	 d’un	 programa	 de	

gestió	de	casos	de	malalts	crònics	pluripatològics	de	medici-

na	interna”,	a	càrrec	d’Anna	Soler,	Mònica	Vila,	Marta	Segura	i	

Esteve	Llargués.

4t.	 “Resultats	 del	 Pla	 d’actuació	 interdisciplinari	 2010-2011	

per	a	la	prevenció	de	pseudomones	aeruginosa	multirresis-

tent	nosocomial”,	de	 l’equip	de	control	d’infeccions	format	

per	Rosa	M.	Vàzquez,	Dolors	Navarro,	Carmina	Martí	 i	Jordi	

Cuquet.

f Per la gent gran

f Centre Geriàtric i Residència 
Adolfo Montañá
El	Centre	Geriàtric	es	va	posar	en	funcionament	a	final	1984	i	

té	una	capacitat	per	a	52	persones	en	règim	de	residència	as-

sistida.	Unes	persones	gaudeixen	del	Programa	d’acolliment	

residencial	de	l’ICASS	i	altres	persones	estan	en	règim	privat.

El	centre	proporciona	una	atenció	integral	i	una	alta	qualitat	

de	vida	a	cadascun	dels	residents	a	partir	d’un	pla	d’atenció	

personalitzat	segons	les	seves	necessitats,	orientat	a	la	pre-

venció	del	deteriorament	físic	i	psíquic	i	a	la	millora	de	l’estat	

de	salut.	Tot	i	ser	un	centre	assistencial	pretén	preservar	tant	

com	sigui	possible	les	característiques	de	la	llar	i	de	la	família.

f Hospital de Dia Sant Jordi
L’Hospital	de	Dia	Sant	Jordi	és	un	centre	sociosanitari	promo-

gut	per	Catalunya	Caixa	i	gestionat	per	la	Fundació	Bertran	de	

Seva	que	ofereix	atenció	diürna	a	persones	amb	diagnòstic	

de	deteriorament	cognitiu	o	demència	que	viuen	al	seu	do-

micili.	El	pacient	i	la	seva	família	es	beneficien	d’una	atenció	

integral	des	d’un	abordatge	interdisciplinari	que	permet	mi-

llorar	la	qualitat	de	vida	del	malalt	i	oferir	suport	a	la	família	i	

als	cuidadors.

Durant	l’any	2012	l’Hospital	de	Dia	Sant	Jordi	ha	atès	189	per-

sones,	totes	elles	provinents	de	la	comarca	del	Vallès	Oriental.

Enguany	s’han	potenciat	més	totes	les	activitats	d’estimulació	

més	 sensorial	 amb	 l’objectiu	 de	 millorar	 el	 confort	 del	 pa-

cient,	la	seva	identitat,	la	capacitat	d’ocupar-se	en	activitats	i	

la	seva	inclusió	i	vinculació	amb	l’entorn.

Així	mateix,	l’equip	assistencial	ha	portat	a	terme	un	progra-

ma	 d’activitats	 i	 tallers	 on	 destaquen	 els	 de	 musicoteràpia,	

artteràpia,	psicomotricitat	i	coordinació,	i	horticultura.

Activitat assistencial
Malalts	atesos	 189

Malalts	nous	el	31/12/2012	 127

Malalts	reingressats	 1

Malalts	donats	d’alta	 119

Jornades científiques organitzades

II	Jornada	de	Bioètica	del	Vallès	Oriental

IX	Jornada	de	l’Associació	Catalana	de	Diabetis

II	Jornada	Link	de	Recerca

Cicle	de	xerrades	sobre	demència	(segona	edició)

IV	Jornades	de	Dolor

I	Jornades	d’Aspectes	Medicolegals	en	Dolor

I	Jornades	d’Infermeria	en	Dolor

I	Jornada	Neurològica	del	Vallès	Oriental

V	Jornada	Cardiològica

Curs	de	cultura	mèdica	per	a	no	metges	(onzena	edició)

•	Anestesiologia	i	reanimació

•	Cirurgia	general	i	aparell	digestiu

•	Cirurgia	ortopèdica	i	traumatologia

•	Farmàcia	hospitalària

•	Geriatria

•	Infermeria	obstetricoginecològica

•	Medicina	Intensiva

•	Medicina	Interna

•	Obstetrícia	i	ginecologia

•	Oftalmologia

•	Pediatria	i	àrees	específiques

•	Radiodiagnòstic



f La participació, motor de creixement f Referent de qualitat

f Pioners en l’organització 
assistencial de pacients amb nòdul 
tiroïdal
La	Unitat	de	Tiroide	de	l’Hospital	General	de	Granollers	atén,	

en	col·laboració	amb	el	Servei	d’Anatomia	patològica,	els	pa-

cients	amb	patologia	nodular	tiroïdal,	agrupant	en	un	sol	dia	

la	primera	visita,	l’exploració	ecogràfica	i	la	punció	amb	agulla	

fina	amb	valoració	in	situ	de	la	citologia.	

La	Unitat	és	pionera	en	l’organització	assistencial	de	pacients	

amb	 nòdul	 tiroïdal	 de	 manera	 altament	 resolutiva,	 tant	 en	

l’àmbit	 català	 com	 l’espanyol,	 i	 ha	 estat	 proposada	 com	 a	

membre	de	la	Junta	de	la	Societat	Catalana	d’Endocrinologia.

f L’Hospital participa en un projecte 
de recerca europeu
El	 mes	 d’abril	 es	 va	 iniciar	 el	 projecte	 europeu	 “Integrated	

prevention	 and	 Detection	 sOlutioNs	 Tailored	 to	 the	 popula-

tion	and	risk	factors	associated	with	FALLs”	(I-DONT-FALL),	un	

programa	 finançat	 pel	 Fons	 Setè	 Programa	 Marc	 de	 Recerca	

Europeu	que	té	com	a	objectiu	dissenyar	una	eina	per	evitar	

caigudes,	tant	en	gent	gran	amb	demència	moderada	com	en	

gent	jove	amb	problemes	motrius,	mitjançant	l’ús	de	les	tec-

nologies	de	la	informació	i	la	comunicació	(TIC).	

La	Fundació	Privada	Hospital	Asil	de	Granollers	participa	en	el	

projecte	a	través	dels	serveis	i	unitats	de	Psiquiatria,	Neurolo-

gia,	 Geriatria,	 Neuropsicologia	 i	 Fisioteràpia.	 El	 projecte	 està	

liderat	pel	Dr.	Emilio	Rojo	com	a	investigador	principal	i	la	Dra.	

Diana	Navarro	com	a	directora	de	projecte.	

El	projecte	I-DONT-FALL	suposa	un	salt	qualitatiu	en	la	recer-

ca	 de	 la	 Fundació	 Privada	 Hospital	 Asil	 de	 Granollers	 ja	 que,	

per	primera	vegada,	serà	receptora	de	fons	del	Setè	Programa	

Marc	de	Recerca,	un	programa	que	finança	la	recerca	a	escala	

europea.	L’Hospital	participa	per	primera	vegada	com	a	mem-

bre	 d’un	 consorci	 europeu	 format	 per	 12	 socis	 de	 diferents	

països	 i	 de	 diferents	 àmbits:	 acadèmic,	 industrial	 i	 assisten-

cial.	L’altre	soci	de	l’Estat	espanyol	és	la	Universitat	Politècnica	

de	Catalunya	(UPC).	

f Apostem per la docència
L’Hospital	General	de	Granollers	disposa	de	dotze	unitats	do-

cents	pròpies:	

A	més,	estem	associats	a	les	unitats	docents	de	Medicina	Fa-

miliar	i	Comunitària	Metropolitana	Nord	de	l’ICS,	la	Unitat	do-

cent	de	Psiquiatria	de	Benito	Menni	i	la	Unitat	docent	de	Cirur-

gia	Pediàtrica	de	l’Hospital	Parc	Taulí.

En	 total,	 durant	 l’any	 2012	 aquestes	 15	 unitats	 docents	 han	

format	a	l’Hospital	un	total	de	98	residents,	concretament	87	

metges	especialistes,	8	infermeres	obstetricoginecològiques	i	

3	farmacèutics	hospitalaris	especialistes.

Pel	que	fa	als	alumnes	del	Grau	de	Medicina	de	la	Universitat	

Internacional	 de	 Catalunya,	 durant	 el	 curs	 acadèmic	 2011-

2012	han	fet	les	pràctiques	a	l’Hospital	un	total	de	490	estu-

diants.

f L’Aula de la Salut celebra el desè 
aniversari amb un nou cicle de 
conferències
L’Aula	 de	 la	 salut	 celebra	 els	 deu	 anys	 amb	 un	 nou	 cicle	 de	

conferències	que	té	com	a	objectiu	apropar	els	serveis	sani-

taris	i	els	seus	professionals	a	la	ciutadania	de	Granollers,	do-

nant	resposta	a	les	seves	demandes	pel	que	fa	a	la	promoció	

de	la	salut	i	al	coneixement	dels	serveis	sanitaris	de	la	comarca	

del	 Vallès	 Oriental.	 L’Aula	 de	 la	 Salut	 és	 una	 col·laboració	 de	

l’Hospital	 General	 de	

Granollers,	la	xarxa	de	

centres	 de	 l’Atenció	

Primària	 (ICS)	 i	el	 ser-

vei	de	Salut	Pública	de	

l’Ajuntament	 de	 Gra-

nollers,	 amb	 la	 parti-

cipació	de	la	xarxa	de	

centres	cívics.

f El model integrat de la lumbàlgia de 
l’Hospital, premiat pel Departament 
de Salut
Durant	 el	 mes	 de	 desembre	 s’ha	 celebrat	 a	 Sitges	 la	 2a	 Jor-

nada	del	Pla	de	Salut	2011-2015	promoguda	pel	Departament	

de	Salut,	amb	la	participació	de	més	de	1.000	professionals.	

D’entre	 les	 més	 de	 500	 comunicacions	 presentades,	 només	

cinc	han	rebut	una	distinció.	Entre	les	premiades	es	troba	el	

model	d’atenció	integrat	de	la	lumbàlgia	al	Vallès	Oriental,	dut	

a	 terme	 per	 la	 Fundació	 Privada	 Hospital	 Asil	 de	 Granollers	

conjuntament	 amb	 el	 SAP	 ICS	 del	 Vallès	 Oriental	 Central.	 El	

lliurament	de	premis	va	anar	a	càrrec	del	president	de	la	Ge-

neralitat,	Artur	Mas,	i	del	conseller	de	Salut,	Boi	Ruiz.	

Aquest	 projecte	 es	 va	 iniciar	 l’any	 2011	 i	 l’han	 liderat	 Enric	

Cruz,	 cap	 del	 Servei	 de	 Cirurgia	 Ortopèdica	 i	 Traumatologia,	

Xavier	Surís,	cap	de	la	Secció	de	Reumatologia,	i	Mònica	Botta,	

sotsdirectora	de	l’Àrea	Mèdica	i	Serveis	Centrals	de	la	Funda-

ció	Privada	Hospital	Asil	de	Granollers,	a	més	de	les	doctores	

Anna	Pérez	i	Isabel	Recasens,	per	part	de	l’ICS.

f Increment de l’activitat quirúrgica
L’any	2012	s’ha	assolit	una	fita	important,	tot	i	el	context	so-

cioeconòmic,	 ja	 que	 l’activitat	 quirúrgica	 s’ha	 incrementat	

en	 un	 3%.	 Aquest	 fet	 ha	 permès	 arribar	 a	 un	 temps	 màxim	

d’espera	per	als	procediments	garantits	de	12	mesos	i	dismi-

nuir	la	llista	d’espera	d’aquests	procediments.	

La	cirurgia	urgent	també	ha	augmentat	sense	incrementar	la	

demora	d’espera,	que	fins	i	tot	ha	disminuït.	La	taxa	de	suspen-

sions	de	pacients	programats	per	causes	pròpies	de	l’Hospital	

s’ha	mantingut	amb	un	resultat	òptim	de	l’1,8%.	Aquests	re-

sultats,	aconseguits	sense	un	increment	en	els	pressupostos,	

són	fruit	de	l’eficiència	i	l’esforç	dels	professionals	que	treba-

llen	en	l’àrea	quirúrgica.

f Atenció mutual  i privada 
de la Fundació 
La	Fundació	Privada	Hospital	Asil	de	Granollers	ofereix	assis-

tència	privada	tant	a	pacients	particulars	com	a	associats	de	

mútues	i	companyies	d’assegurances,	posant	a	disposició	dels	

pacients	tot	el	coneixement	i	experiència	de	professionals	ex-

perts	i	referents	en	l’àmbit	sanitari,	ja	siguin	de	la	Fundació	o	

professionals	externs	avalats	per	un	comitè	d’acreditació	lide-

rat	per	la	Direcció	Mèdica	del	centre.	Aquesta	és	una	assistèn-

cia	de	proximitat	que	té	cura	dels	pacients	prestant	una	aten-

ció	 integral	 i	 personalitzada	

de	màxima	qualitat	 i	confort	

amb	tots	els	avantatges	d’un	

hospital	de	referència.

L’ampliació	 de	 la	 cartera	 de	

serveis	privats	en	els	darrers	

anys	ha	esdevingut	una	alter-

nativa	més	davant	les	neces-

sitats	presents	en	l’atenció	sanitària,	i	posa	a	la	disposició	dels	

ciutadans	una	oferta	suficient	i	necessària	d’aquests	serveis.	

Aquesta	ampliació	ha	estat	possible	gràcies	a	noves	aliances	

amb	 centres	 mèdics	 de	 l’entorn	 i	 nous	 concerts	 amb	 com-

panyies	asseguradores.	L’impuls	de	l’activitat	privada,	 iniciat	

l’any	2010,	es	tradueix	en	un	increment	d’aquesta	activitat	del	

106%	en	finalitzar	l’any	2012.	L’atenció	a	la	dona	i	el	part	són	

els	processos	amb	més	creixement	i,	conjuntament	amb	la	ci-

rurgia	ortopèdica	i	traumatològica,	configuren	els	serveis	amb	

més	demanda.

f Es consolida la col·laboració amb 
l’Hospital de Vic
La	Unitat	Conjunta	de	Cirurgia	Pancreàtica	(UCCP),	creada	l’any	

2005	pels	hospitals	de	Vic	i	Granollers,	ha	arribat	a	una	fase	de	

consolidació	 que	 es	 tradueix	 en	 un	 augment	 progressiu	 del	

nombre	de	pacients	atesos	–que	l’any	2012	ha	triplicat	la	xifra	

inicial–	i	una	disminució	de	la	morbiditat	i	mortalitat.

La	UCCP	està	formada	per	equips	de	cirurgians	de	cada	cen-

tre	que	treballen	com	un	únic	equip	quirúrgic	per	operar	els	

pacients	al	seu	hospital	d’origen,	fet	que	suposa	una	millora	

de	la	qualitat	per	als	malalts.	Per	als	professionals,	el	mante-

niment	de	la	cirurgia	d’alta	complexitat	en	hospitals	d’aquest	

nivell	és	un	estímul	assistencial,	docent	i	de	recerca.

f L’Hospital organitza el primer 
fòrum sobre seguretat i qualitat per 
a professionals i usuaris
L’Hospital	 General	 de	 Granollers	 va	 celebrar	 el	 Fòrum	 2012	

sobre	Seguretat	i	Qualitat	per	a	Professionals	i	Usuaris,	amb	

l’objectiu	de	promoure	la	participació	dels	professionals	en	

diferents	activitats	científiques	i	socioculturals	i	també	la	dels	

usuaris	 i	 ciutadans	 de	 Granollers,	 per	 donar-los	 a	 conèixer	

l’Hospital	i	convidar-los	a	intercanviar	experiències.

f Fòrum 2012: l’experiència
En	el	marc	del	Fòrum	es	van	convocar	nombroses	accions	de	

participació	que	han	comptat	amb	la	implicació	i	col·laboració	

dels	professionals:	els	concursos	d’idees,	de	fotografia	 i	de	

preguntes	 i	 la	 gravació	 d’un	 lipdub	 a	 les	 instal·lacions	 de	

l’Hospital	en	són	una	mostra.

També	es	van	dur	a	terme	diferents	activitats	 lúdiques	que	

van	comptar	amb	la	participació	ciutadana,	com	el	concert	a	

la	capella	del	Cor	Jove	Amics	de	la	Unió,	una	xocolatada	i	una	

xerrada	 col·loqui	 on	 es	 van	 explicar	 experiències	 personals	

en	l’àmbit	quirúrgic	o	de	malalties	com	l’ictus.

Aquest	primer	Fòrum	és	un	precedent	per	a	futures	iniciati-

ves	per	avançar	en	la	millora	continuada	de	l’Hospital.

f La Marató científica
El	 23	 de	 novembre	 es	 va	 celebrar	 una	 Marató	 científica	 on	

més	de	100	professionals	de	tots	els	àmbits	van	presentar	di-

ferents	comunicacions	relacionades	amb	la	seguretat	i	quali-

tat	hospitalàries.	Els	premiats	van	ser:

1r.	“Compra	saludable”,	projecte	de	l’Observatori	de	la	Salut	

Dr.	Carles	Vallbona	(OSVA),	a	càrrec	de	l’equip	format	per	Cèlia	

Puig,	Ramon	Roset,	Assumpta	Recasens	i	Esteve	Llargués.

2n.	“Eficàcia	d’un	programa	de	millora	del	sondatge	vesical	

en	 pacients	 geriàtrics”,	 de	 Raquel	 Benavent,	 Sílvia	 Tantiñà	 i	

Sergio	Ariño.

3r.	 “Resultats	 assistencials	 als	 18	 mesos	 d’un	 programa	 de	

gestió	de	casos	de	malalts	crònics	pluripatològics	de	medici-

na	interna”,	a	càrrec	d’Anna	Soler,	Mònica	Vila,	Marta	Segura	i	

Esteve	Llargués.

4t.	 “Resultats	 del	 Pla	 d’actuació	 interdisciplinari	 2010-2011	

per	a	la	prevenció	de	pseudomones	aeruginosa	multirresis-

tent	nosocomial”,	de	 l’equip	de	control	d’infeccions	format	

per	Rosa	M.	Vàzquez,	Dolors	Navarro,	Carmina	Martí	 i	Jordi	

Cuquet.

f Per la gent gran

f Centre Geriàtric i Residència 
Adolfo Montañá
El	Centre	Geriàtric	es	va	posar	en	funcionament	a	final	1984	i	

té	una	capacitat	per	a	52	persones	en	règim	de	residència	as-

sistida.	Unes	persones	gaudeixen	del	Programa	d’acolliment	

residencial	de	l’ICASS	i	altres	persones	estan	en	règim	privat.

El	centre	proporciona	una	atenció	integral	i	una	alta	qualitat	

de	vida	a	cadascun	dels	residents	a	partir	d’un	pla	d’atenció	

personalitzat	segons	les	seves	necessitats,	orientat	a	la	pre-

venció	del	deteriorament	físic	i	psíquic	i	a	la	millora	de	l’estat	

de	salut.	Tot	i	ser	un	centre	assistencial	pretén	preservar	tant	

com	sigui	possible	les	característiques	de	la	llar	i	de	la	família.

f Hospital de Dia Sant Jordi
L’Hospital	de	Dia	Sant	Jordi	és	un	centre	sociosanitari	promo-

gut	per	Catalunya	Caixa	i	gestionat	per	la	Fundació	Bertran	de	

Seva	que	ofereix	atenció	diürna	a	persones	amb	diagnòstic	

de	deteriorament	cognitiu	o	demència	que	viuen	al	seu	do-

micili.	El	pacient	i	la	seva	família	es	beneficien	d’una	atenció	

integral	des	d’un	abordatge	interdisciplinari	que	permet	mi-

llorar	la	qualitat	de	vida	del	malalt	i	oferir	suport	a	la	família	i	

als	cuidadors.

Durant	l’any	2012	l’Hospital	de	Dia	Sant	Jordi	ha	atès	189	per-

sones,	totes	elles	provinents	de	la	comarca	del	Vallès	Oriental.

Enguany	s’han	potenciat	més	totes	les	activitats	d’estimulació	

més	 sensorial	 amb	 l’objectiu	 de	 millorar	 el	 confort	 del	 pa-

cient,	la	seva	identitat,	la	capacitat	d’ocupar-se	en	activitats	i	

la	seva	inclusió	i	vinculació	amb	l’entorn.

Així	mateix,	l’equip	assistencial	ha	portat	a	terme	un	progra-

ma	 d’activitats	 i	 tallers	 on	 destaquen	 els	 de	 musicoteràpia,	

artteràpia,	psicomotricitat	i	coordinació,	i	horticultura.

Activitat assistencial
Malalts	atesos	 189

Malalts	nous	el	31/12/2012	 127

Malalts	reingressats	 1

Malalts	donats	d’alta	 119

Jornades científiques organitzades

II	Jornada	de	Bioètica	del	Vallès	Oriental

IX	Jornada	de	l’Associació	Catalana	de	Diabetis

II	Jornada	Link	de	Recerca

Cicle	de	xerrades	sobre	demència	(segona	edició)

IV	Jornades	de	Dolor

I	Jornades	d’Aspectes	Medicolegals	en	Dolor

I	Jornades	d’Infermeria	en	Dolor

I	Jornada	Neurològica	del	Vallès	Oriental

V	Jornada	Cardiològica

Curs	de	cultura	mèdica	per	a	no	metges	(onzena	edició)

•	Anestesiologia	i	reanimació

•	Cirurgia	general	i	aparell	digestiu

•	Cirurgia	ortopèdica	i	traumatologia

•	Farmàcia	hospitalària

•	Geriatria

•	Infermeria	obstetricoginecològica

•	Medicina	Intensiva

•	Medicina	Interna

•	Obstetrícia	i	ginecologia

•	Oftalmologia

•	Pediatria	i	àrees	específiques

•	Radiodiagnòstic



f La Fundació en xifres

Memòria 2012

Recursos
Personal	 ???	

Llits	d’aguts	 295

Llits	sociosanitaris	 40

Lllis	de	psiquiatria	(Benito	Menni)	 30

Quiròfans	 6

Sales	de	parts	 3

Sales	de	consultes	externes	 76

Gabinets	d’exploració	 21

Sala	de	rehabilitació/fisioteràpia	 2

Places	d’hospital	de	dia	(tractaments)	 34

Places	d’hospital	de	dia	giariàtric	 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		 104.470

Despeses		 102.550

Resultat	d’explotació	 1.920

Resultat	financer		 -889

Resultat	extraordinari	 -71

Resultat	del	període	 960

En	milers	d’euros

Evolució de l’activitat diària de l’Hospital
 2008 2009 2010 2011 2012

Altes	 59	 59	 60	 55	 54

Consultes	externes	 938	 870	 968	 1.016	 1.009

Urgències	 357	 360	 329	 315	 299

Parts	 6	 6	 6	 5	 5

Intervencions	quirúrgiques	 62	 57	 56	 53	 60

Mitjana	dels	365	dies	de	l’any

Activitat assistencial de l’àrea d’aguts
Hospitalització

			Altes	hospitalàries	 19.443

			Parts	 1.839

Activitat	quirúrgica	programada

			Convencional	 2.771

			CMA	 3.168

Activitat	quirúrgica	urgent	 1.780

Activitat	de	cirurgia	menor	ambulatòria	 7.703

Consultes	externes	 ???

Proves	diagnòstiques	 ???

Tècniques	especials	 3.810

Urgències	 108.441

Activitat assistencial  de l’àrea sociosanitària
Convalescència	 12.918

Cures	pal·liatives	 3.890

Hospital	de	dia	geriàtric	 6.961

Estades

Activitat de la residència per a gent gran
Estades	 18.644

f Presentacions

f Patronat
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

f Equip directiu
Director general
Rafael	Lledó	Rodríguez

Adjunta a la Direcció General
Eva	Martín	Sánchez

Directora mèdica
Pilar	Saura	Agel

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

Àrea ambulatòria

Especialitats mèdiques

•		Medicina	interna

•		Cardiologia

•						Pneumologia

•			Endocrinologia	(UDEN)

•		Nefrologia

•		Dermatologia

•		Malalties	infecciones

•		VIH

•		Aparell	digestiu

•		Reumatologia

•		Al·lergologia

•		Risc	vascular

•		Neurologia

•			Neuropsicologia

•		Oncologia	mèdica

•		Oncohematologia

•		Hematologia	clínica

•		Geriatria

•		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

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

Atenció sociosanitària

•		Psicogeriatria

•			Avaluació	integral	ambulatòria	
(geriatria,	cures	pal·liatives	i	trastorns	
cognitius)

Gabinets d’exploració 

•		Aparell	digestiu

•		Pneumologia	

•		Cardiologia

•		Ginecologia	i	obstetrícia

•		Reumatologia

•		ORL

•		Oftalmologia

•		Cirurgia	vascular

•		Al·lergologia

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

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

•		Cues	pal·liatives

•		Mitjana	estada	polivalent

Hospitalització d’aguts

•			Cirurgia	general	i	especialitats	
quirúrgiques

•		Psiquiatria	d’aguts

•			Medicina	interna	i	especialitats	
mèdiques

•		Oncologia

•		Cirurgia	ortopèdica	i	traumatologia

•		Pediatria

•		Unitat	de	cures	intensives

•		Unitat	de	cures	intensives	neonatal

•		Obstetrícia	i	ginecologia

•		Geriatria

•		UFFISS	geriàtrica

•		UFISS	de	cures	pal·liatives

Serveis centrals

•		Anestesiologia	i	reanimació

•		Diagnòstic	per	la	imatge

•		Anatomia	patològica

			·	Biòpsies

			·	Citologies

			·	Immunohistoquímica

			·	Autòpsies

			·	Biòpsies	intraoperatòries

			·	Gangli	sentinella

•		Farmàcia

•		Laboratori	clínic

•		Banc	de	sang

•		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

Cartera de serveis privats

•				Unitat	Funcional	d’Accident:	trànsit,	
esportius,	escolars

			·	Cirurgia	ortopèdica	i	traumatologia

			·	Rehabilitació	i	fisioteràpia

•		Atenció	a	la	dona	i	a	l’infant

			·	Atenció	al	part

			·	Ginecologia

•		Cirurgia	general	i	especialitats

			·	Cirurgia	general	i	abdominal

			·	Urologia

			·	Cirurgia	pediàtrica

			·	Otorinolaringologia

			·	Cirurgia	vascular

•		Cirurgia	ortopèdica	i	traumatologia

•		Medicina	estètica	i	Cirurgia	plàstica

•		Oftalmologia

•		Clínica	del	dolor

•		Assessorament	medicolegal

			·	Valoració	del	dany	corporal

			·		Assessorament	d’informació	
medicolegal

•		Especialitats	mèdiques

			·	Hospitalització

			·	Neurologia

			·	Endoscòpia	digestiva

			·	Atenció	a	la	punxada	accidental

•		Cures	d’infermeria

•		Hospitalització	a	l’àrea	sociosanitària

•		Teràpies	alternatives

			·	Osteopatia

			·	Tallers	neuropsicològics

			·	Acupuntura

f Cartera de serveis

Us	presentem	la	Memòria	Anual	de	la	Fundació	Privada	Hospital	Asil	de	Granollers	amb	

el	convenciment	d’haver	fet	una	feina	ben	feta.	Les	xifres	que	s’hi	detallen	reflecteixen	

l’equilibri	econòmic	assolit	en	l’exercici	2012	malgrat	l’entorn	econòmicament	difícil	en	el	

qual	continuem	immersos.	

La	salut	no	és	un	projecte	només	dels	hospitals	i	dels	centres	sanitaris,	sinó	que	depèn	

de	tota	la	societat.	N’és	una	mostra	el	Projecte	Compra	Saludable,	un	treball	pioner	que	

l’Hospital	du	a	terme	amb	l’empresa	HD	Covalco	i	que	enguany	ha	estat	premiat	pel	

Departament	de	Salut	de	la	Generalitat	de	Catalunya.	Un	altre	exemple	a	destacar	és	el	

cicle	de	xerrades	de	l’Aula	de	Salut,	un	espai	d’intercanvi	d’experiències	i	de	coneixement	

que	va	impulsar	el	Dr.	Josep	M.	Campos,	medalla	de	la	ciutat	de	Granollers	el	2012,	des	

del	convenciment	de	l’important	paper	de	l’educació	com	a	camí	per	assolir	l’excel·lència	

i	la	qualitat	en	qualsevol	àmbit	de	la	societat.

Professionalitat,	compromís	i	orientació	al	pacient	són	els	valors	que	ens	donen	una	

identitat	pròpia	amb	una	clara	vocació	de	servei,	d’implicació	i	de	participació	activa	en	la	

nostra	comarca.	

D’altra	banda,	les	aliances	que	mantenim	i	ampliem	en	el	territori	ens	fan	ser	més	

eficients	i	ens	permeten	desplegar	estratègies	de	treball	en	xarxa.	I,	en	aquest	camí,	la	

creativitat,	la	docència	i	la	innovació	són	elements	que	ens	han	de	donar	eines	de	treball	

per	encarar	el	futur.	Seguim	creixent	com	a	Hospital	Universitari,	com	a	centre	formador	

de	metges	especialistes	i	com	a	institució	que	aposta	per	projectes	d’investigació	

europeus	fent-nos	visibles	més	enllà	de	les	nostres	fronteres.	

No	podem	concebre	tots	aquests	reptes	sense	l’aportació	i	la	magnífica	tasca	dels	

professionals	d’aquesta	institució,	que	des	de	la	proximitat	treballen	cada	dia	per	fer	

costat	a	qui	pitjor	ho	està	passant	ja	que	són	coneixedors	que,	per	sobre	de	tot,	hi	ha	les	

persones.

Josep Mayoral
President	del	Patronat

El	2012	encara	hem	de	parlar	d’un	any	emmarcat	en	la	difícil	situació	econòmica	i	social.	

En	aquest	entorn	de	crisi	cal	destacar	l’esforç	que	els	professionals	de	la	Fundació	Privada	

Hospital	Asil	de	Granollers	han	fet	per	mantenir	un	alt	nivell	de	qualitat	i	arribar	al	final	

de	l’exercici	amb	uns	bons	resultats,	resultats	que	reflecteixen	el	grau	de	compromís	de	

totes	les	persones	que	formen	part	d’aquesta	institució.	

Una	mostra	d’aquest	compromís	va	ser	l’elevat	grau	de	participació	que	es	va	viure	en	el	

Fòrum	2012	sobre	Seguretat	i	Qualitat	per	a	professionals	i	usuaris.	En	aquest	marc,	es	

van	realitzar	diferents	accions	tant	científiques	com	socioculturals	de	gran	impacte	en	

l’organització.

L’activitat	assistencial	ha	estat	remarcable:	s’han	incrementat	un	3%	les	intervencions	

quirúrgiques,	fet	que	ha	permès	disminuir	la	llista	d’espera	per	als	procediments	

garantits.	Avancem	en	la	línia	de	la	millora	constant	i	ho	fem	amb	iniciatives	com	la	Unitat	

de	Tiroide,	pionera	en	l’organització	assistencial	de	pacients	amb	nòdul	tiroïdal,	o	la	

posada	en	marxa	del	segon	punt	de	triatge	del	Servei	d’Urgències.

Continuem	creant	aliances	que	ens	fan	créixer	com	a	Hospital.	El	model	d’atenció	integrat	

de	la	lumbàlgia	al	Vallès	Oriental,	que	duem	a	terme	conjuntament	amb	el	SAP	ICS	del	

Vallès	Oriental,	o	la	consolidació	de	la	Unitat	Conjunta	de	Cirurgia	Pancreàtica,	amb	

l’Hospital	de	Vic,	són	una	petita	mostra	d’aquestes	sinergies.

Així	mateix,	avancem	en	recerca	i	enguany	ens	sentim	especialment	orgullosos	ja	que	per	

primera	vegada	participem	en	un	projecte	europeu,	l’I-DONT-FALL,	conjuntament	amb	

dotze	entitats	de	diferents	països	dels	àmbits	acadèmic,	industrial	i	assistencial.

I	tot	sense	deixar	de	bastir	ponts	amb	el	nostre	entorn,	reforçant-hi	el	nostre	paper,	fent	

xarxa	amb	la	ciutadania.	

Tot	plegat	contribueix	a	mantenir	el	nostre	posicionament	i	és	un	estímul	per	continuar	

treballant	amb	el	mateix	esperit	de	superació	i	de	servei	a	la	societat.

Rafael Lledó
Director	generalwww.fphag.org




