La referència
de l’atenció especialitzada
i sociosanitària
al Vallès Oriental

Activitat 2009

Àrea d’aguts
Hospitalització
Altes hospitalàries
Altes convencionals
Altes CMA
Estada mitjana (dies)
Altes d’hospitalització a domicili
Parts

Àrea sociosanitària
21.641
17.381
4.260
4,23
401

Convalescència
Pacients atesos

455

Estades

12.971

2.220

Cures pal·liatives
Activitat quirúrgica
Activitat quirúrgica programada

Pacients atesos
7.624

Convencional

3.363

CMA

4.261

Substitució CMA / cirurgia programada
Activitat quirúrgica urgent

56%
1.867

Cirurgia menor ambulatòria

5.404

Tècniques especials

4.209

284

Estades

3.267

Hospital de dia geriàtric
Pacients atesos

254

Estades

5.947

UFISS
Consultes externes
Primeres visites
Visites successives

68.852

Pacients atesos de geriatria

773

Pacients atesos de cures pal·liatives

125

147.738

Relació successives/primeres

2,15

Mitjana diària de visites

870

Equips d’avaluació integral
ambulatòria (EAIA)
Processos avaluats

Urgències
Ateses

Geriatria i cures pal·liatives

110

Trastorns cognitius

226

131.419

Ingressades

10.358

Traslladades

955

Mitjana diària d’urgències

360

Residència per a gent gran
Places
Estades
Índex d’ocupació

52
18.929
99,5%

Fundació Hospital Asil de Granollers

La Fundació Hospital Asil de Granollers, a través dels nostres quatre centres assistencials i
1.700 professionals, oferim atenció hospitalària, ambulatòria, sociosanitària i de salut mental a
tota la població de la comarca del Vallès Oriental. Aquesta comarca, molt dinàmica i activa, amb
prop de 400.000 habitants, ha crescut en població per sobre de la mitjana de Catalunya.

Atenció hospitalària i quirúrgica
L’Hospital General de Granollers és l’hospital de referència per a tot el Vallès
Oriental i està integrat en la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de
Catalunya. L’àmplia cartera de serveis assistencials dóna cobertura a un
total de 295 llits d’hospitalització d’aguts i 40 d’atenció sociosanitària.
La llarga experiència dels nostres professionals en tècniques quirúrgiques
fa que, pensant sempre en el benestar del pacient, apliquem les tècniques
endoscòpiques i les menys invasives en els processos que ho permeten, als
sis quiròfans i les tres sales de parts de què disposem. Tenim dos dispositius
d’urgències oberts les 24 hores del dia tots els dies de l’any, així com una unitat de cures
intensives amb capacitat per a deu llits i l’única unitat de cures intensives neonatal
de la comarca.

Atenció ambulatòria
El novembre del 2009 va entrar en funcionament un nou edifici d’atenció
ambulatòria on es concentren les consultes externes, la cirurgia menor, els
hospitals de dia i les alternatives a l’hospitalització. Aquest nou equipament
de 13.000 m2 es distribueix en quatre plantes i disposa de 76 consultoris,
21 gabinets d’exploració, 38 places mèdiques d’hospital de dia i 2 quiròfans de cirurgia menor.
La nova instal·lació combina equipaments tecnològics moderns amb un disseny espaiós,
accessible i lluminós pensant en el confort dels usuaris i els professionals.

Atenció sociosanitària i de salut mental
El Centre Geriàtric Adolfo Montañá és una residència per a gent gran de
52 places situada darrere l’Hospital. Funciona com a centre mixt, amb una
part de places finançades com a centre col·laborador de l’Institut Català
d’Assistència Sanitària i Serveis Socials (ICASS).
L’Hospital de Dia Sant Jordi és un centre per al tractament de malalts amb
demències i altres trastorns cognitius. És fruit de la col·laboració amb la Fundació Viure i
Conviure de Caixa Catalunya i el gestiona la Fundació Bertran de Seva. Disposa de 40 places i
atén unes 150 persones, una tercera part de les quals pateixen la malaltia d’Alzheimer.

Farmàcia i laboratori de referència europea
La FARMÀCIA de l’Hospital General de Granollers, amb una superfície de més
de 500 m2, és actualment una de les farmàcies més modernes i innovadores de
tot l’Estat, pensada per a les persones (user and costumer center approach),
i ofereix serveis farmacèutics segurs i d’alta qualitat. La nova instal·lació
disposa de tecnologia de dispensació totalment automatitzada de
rotació vertical i horitzontal, un modern laboratori de farmacotècnia i
una àrea d’atenció ambulatòria que millora la privacitat dels pacients.
El NOU LABORATORI, de 760 m2, disposa dels últims avenços tècnics en
equipaments d’anàlisis automatitzades que garanteixen l’obtenció de
resultats en menys temps, amb una qualitat millor i la màxima seguretat.
L’activitat del servei es distribueix en diferents seccions: bioquímica,
hematologia, microbiologia, banc de sang i urgències.

Hospital universitari
L’Hospital General de Granollers ha signat un conveni de col·laboració
amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) que posa de
manifest la voluntat de treballar plegats per tal d’impartir el grau
de Medicina.
Per a l’Hospital General de Granollers aquest acord suposa un salt
qualitatiu important, que li permet dinamitzar la docència i la
formació clínica, i potenciar la investigació en nous projectes de
recerca universitària.
La VESSANT DOCENT de l’Hospital és un punt molt important en la vida de la institució, tant pel
que fa a la formació de postgrau com a la de pregrau. Des del 1983 s’hi formen metges
especialistes (MIR) i actualment hi ha acreditades 11 especialitats mèdiques, a més de farmàcia
hospitalària i llevadores. En total, prop de 400 estudiants de pregrau, grau i postgrau es formen
cada any a l’Hospital General de Granollers.
L’Hospital General de Granollers va crear l’any 2007 la UNITAT DE RECERCA amb l’objectiu
de promocionar la recerca mitjançant l’estímul i el suport de l’activitat científica dels
metges i investigadors de la institució. D’entre els objectius de la Unitat també
destaca el de facilitar els contractes d’assaigs clínics, impartir formació en temes
de recerca i de transferència de tecnologia als professionals i establir vincles de
col·laboració i acords amb altres entitats en aquest àmbit.
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Professionals

Metges i altres llicenciats
assistencials 19,7%

Diplomats en Infermeria
i altres diplomats 32,7%

Auxiliars assistencials 26,4%

1.618 professionals

Altres professionals paraassistencials
i de suport 21,2%
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