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LA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA CORPORATIVA ens obliga a

reflexionar sobre els esdeveniments que s’han produït al

llarg de l’any. El 2011 ha estat novament un any difícil per

als ciutadans i ciutadanes del Vallès Oriental, que han vist

com pilars bàsics de l’Estat de benestar, com la sanitat, es

veien afectats per l’entorn de dificultat econòmica que

pateix el nostre país en els darrers anys.

Fa molt de temps que els centres sanitaris treballen per la

racionalització de procediments, per l’eficiència i l’eficàcia i

per la qualitat en l’atenció als usuaris. Aquest fet, conjunta-

ment amb l’esforç que els professionals de la salut han

hagut de fer, ha permès encarar l’impacte que han repre-

sentat les reduccions pressupostàries per seguir sent sos-

tenibles i continuar garantint una sanitat equitativa i de

qualitat.

La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers ha estat un

exemple d’aquest model de responsabilitat i compromís

envers la ciutadania. En la conjuntura econòmica en què

ens trobem, l’Hospital ha mantingut el nivell de qualitat

assistencial i dedicació de sempre amb una única prioritat,

el benestar dels usuaris. Dues condicions que han compor-

tat el reconeixement TOP 20 com un dels millors grans hos-

pitals generals de referència a tot l’Estat i el premi a l’ex-

cel·lència en qualitat hospitalària que atorga la Fundació

Avedis Donabedian.

D’altra banda, el 2011 ha esdevingut rellevant per a la insti-

tució ja que ha iniciat el seu camí com a hospital universita-

ri. La gran implicació, compromís i dedicació de tot l’Hospi-

tal en la docència i la formació refermen la solidesa i el reco-

neixement de la nostra Fundació, ja que l’educació és un

factor de transformació de la societat i que contribueix, en

aquest cas, a l’optimització del futur model sanitari. 

Un model sanitari que s’està adaptant a una nova realitat

social i que ha de planificar línies de futur assolibles i de

sostenibilitat. L’Hospital, com a centre referent de la comar-

ca, té un paper cabdal en aquesta ruta. Hem de saber mirar

al futur i adaptar-nos per seguir endavant. 

L’Hospital no és només un centre sanitari, és un punt neu-

ràlgic de la nostra societat i com a tal manté una estreta vin-

culació amb la ciutat i la comarca que es reforça any rere

any. Com a prova d’això, vull destacar la col·laboració de

diferents entitats de l’entorn  que han ajudat a aconseguir

millores estructurals i de confort en benefici del benestar

de la població. 

Per assolir els reptes que ens marquem disposem d’un gran

equip de professionals. Persones que han demostrat nova-

ment el seu compromís no només amb la institució sinó

també, i primordialment, amb els ciutadans i ciutadanes

del territori i que, malgrat les dificultats, han mantingut l’e-

levada qualitat dels seus serveis. En aquest sentit, vull

agrair en nom del Patronat la magnífica tasca que estan

duent a terme i l’esforç que han fet per mantenir l’equilibri

social i econòmic de la institució. Hem de seguir treballant

amb l’objectiu de proporcionar una adequada i eficient

assistència sanitària a tothom. El futur més immediat com-

porta un exercici de coresponsabilitat on tots hem de

sumar esforços.

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

Presentacions
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LA CONJUNTURA ECONÒMICA ha marcat el decurs del darrer

exercici. L’entorn de crisi en què ens trobem immersos ha

fet que l’any 2011 fos difícil per a la sanitat catalana. Aques-

ta situació ens ha obligat a encarar-lo amb el repte de man-

tenir la sostenibilitat econòmica i amb l’objectiu de poder

seguir oferint els nostres serveis amb la mateixa qualitat

però amb menys recursos.

L’any 2011, tot i les dificultats, té també lectures positives.

La professionalitat, el rigor i l’esforç de tots els professio-

nals de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers han

posat de manifest, una vegada més, el compromís amb la

institució i la població que atenem. Sota la premissa de la

coresponsabilitat, hem estat capaços de finalitzar l’any amb

els comptes equilibrats i mantenint els nivells de qualitat i

eficiència. Aquests valors ens permeten encarar els propers

anys en l’actual escenari, convençuts de la nostra capacitat

per adaptar-nos i seguir avançant.

En aquest camí apostem per la docència, per la recerca i la

innovació. El 2011 ha representat l’arribada dels primers

alumnes de la Universitat Internacional de Catalunya.

Aquest fet inicia una nova etapa com a hospital universitari

que ens omple d’orgull ja que reforça el nostre posiciona-

ment en el mapa sanitari català. També cal destacar les

aliances estratègiques que seguim facilitant, com la Xarxa

d’Innovació en Salut per Catalunya (XISCAT), que ens dóna

l’oportunitat de col·laborar amb altres hospitals i centres

sanitaris per trobar sinergies que ens permeten avançar

més ràpidament en el foment de la recerca i la innovació.

Així mateix, hem gaudit de diversos ponts establerts amb

entitats del nostre territori: Gran Centre, l’Obra Social “la

Caixa”, la Unió Empresarial Interterritorial - Cerclem, la Mitja

Marató de Granollers, la Mitja Marató de Montornès, Jazzo-

guina, OncoVallès i Voluntaris per l’Hospital, entre altres.

Aquestes col·laboracions, que agraïm, ens aproximen a la

nostra població i contribueixen al seu benestar.

En l’àmbit assistencial, caminem vers la millora continuada

i l’optimització dels nostres recursos. Hem fet un pas enda-

vant promovent noves línies assistencials mutuals i priva-

des. Una activitat complementària i contributiva a l’assis-

tència sanitària pública que caracteritza la nostra entitat. 

L’any 2011 també ha comportat el reconeixement públic de

notables professionals i serveis de la Fundació Privada Hos-

pital Asil de Granollers, la qual ha estat guardonada amb el

Premi Avedis Donabedian a l’excel·lència en qualitat hospi-

talària i ha aconseguit, un any més, el premi TOP 20 en la

categoria de Grans Hospitals Generals. Així mateix, hem

celebrat diferents activitats i jornades científiques o l’emo-

tiu agraïment que va rebre, per part dels seus pacients,

l’Hospital de Dia Mèdic amb motiu del desè aniversari.

Trobareu en aquesta memòria el conjunt de les diferents

accions que s’han desenvolupat a la Fundació Privada Hos-

pital Asil de Granollers al llarg del 2011. Afrontem el futur

més immediat amb cautela, però no mancats d’il·lusió,

apostant pel coneixement com a recurs generador de

noves fites i que ens permeti formular l’anàlisi necessària

per mantenir un sistema de salut sostenible, orientat al

pacient i de màxima qualitat. 

Finalment, vull destacar novament els valors dels nostres

professionals, el compromís, l’orientació al pacient i la

capacitat per treballar amb determinació i exigència en la

millora continuada del servei que presten a la població, fac-

tors que són essencials per a l’assoliment dels nous reptes

de present i de futur. 

Rafael Lledó
Director general



Arriben a l’Hospital els primers estudiants 
de grau en Medicina de la Universitat
Internacional de Catalunya

A PARTIR DEL MES DE FEBRER s’han incorporat a l’Hospital General de Granollers els

primers estudiants de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

per fer les pràctiques clíniques de les assignatures Aparell Cardiovascular, Aparell

Respiratori, Neurologia i Urgències. Durant l’any 2011 un total de 35 estudiants

han fet les pràctiques gràcies al conveni que l’Hospital i la UIC van signar l’any

2008, pel qual l’Hospital de Granollers passava a ser hospital universitari. 

El disseny de les estades clíniques i la selecció del professorat l’ha elaborat i

supervisat una comissió mixta formada per membres de l’Hospital i de la UIC.

D’altra banda, l’Hospital també ha adaptat les infraestructures i ha habilitat

diferents espais i aules en una de les ales de l’edifici històric. Els alumnes no

només faran formació a les aules, sinó que acompanyaran els facultatius a visi-

tar pacients, observaran com es porten a terme les exploracions, quines pro-

ves complementàries són necessàries en cada cas i com es fan els diagnòstics

i l’elecció dels tractaments. 

El Pla d’estudis de Medicina de la UIC respon a les directrius europees de

Bolonya i es fonamenta en la medicina centrada en el pacient, amb una bona

base en ciències bàsiques per tal que els alumnes adquireixin de forma pro-

gressiva capacitats instrumentals i transversals per a una bona pràctica clínica. 

Som hospital universitari
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L’aliança amb la Universitat Internacional de Catalunya suposa un gran repte, ja

que com a hospital universitari té la possibilitat d’incidir d’una manera molt

directa en la docència i en la formació clínica de futurs metges. A més, és un

al·licient per als professionals del centre, atès que els permet convertir-se en

professors associats i desenvolupar una carrera docent a la UIC, a més de

potenciar la investigació participant en nous projectes de recerca universitària.

Formació sanitària especialitzada

LA FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECIALITZADA a l’Hospital General de Granollers ha

viscut en els últims cinc anys un increment progressiu com a conseqüència de

l’acreditació de dues noves unitats docents i de l’ampliació de la capacitat de

cinc de les unitats docents existents. L’Hospital ha establert convenis de

col·laboració amb la Unitat Docent de Psiquiatria del centre Benito Menni, com

a unitat associada, i amb la de Cirurgia Pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí. Així

mateix, ha augmentat la capacitat de la Unitat Docent d’Infermeria Obstetrico-

ginecològica de la Unitat de Llevadores de Catalunya.

Tot això ha comportat un increment del 60% en el nombre de residents. L’any

2011, vint-i-un residents de l’Hospital han finalitzat la formació com a espe-

cialistes.

Formació de
postgrau

L’HOSPITAL DE GRANOLLERS, seguint

la línia estratègica institucional de

millora en les àrees de docència,

recerca i formació, ha potenciat

aliances amb diverses universitats

per tal de participar en la realització

de màsters i postgraus. Així, durant

el curs 2010-2011, ha participat en

formació de postgrau impartida per

les universitats de Barcelona, de les

Illes Balears, Internacional de Cata-

lunya i Autònoma de Barcelona, i

amb l’Escola Universitària Gimber-

nat. 

Especialitats acreditades
Anestesiologia i reanimació

Cirurgia general i de l’aparell digestiu

Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Farmàcia hospitalària

Geriatria

Infermeria obstetricoginecològica

Medicina intensiva

Medicina interna

Obstetrícia i ginecologia

Oftalmologia

Psiquiatria

Pediatria i àrees específiques

Radiodiagnòstic

Medicina de família i comunitària

Evolució del nombre 
de residents
2007 62

2008 72

2009 80

2010 92

2011 99
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Apostem per la qualitat

Suport d’Infermeria als malalts amb
cardiopatia isquèmica

A LA CONSULTA D’INFERMERIA de Cardiologia s’ha incorporat una infermera

gestora de casos, que dóna resposta de continuïtat als pacients amb malaltia

cardíaca crònica, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i que

puguin reduir els reingressos i visites a urgències. La infermera fa una valora-

ció integral del malalt, proporciona informació i suport emocional, intervé

davant la claudicació dels cuidadors i fa acompanyament als pacients i famí-

lies en la fase final de la malaltia.

L’equip d’Urologia de l’Hospital forma
especialistes de l’Hospital Joan XXIII

L’EQUIP D’UROLOGIA de l’Hospital General de Granollers ha convidat els uròlegs

de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona per iniciar-los en interven-

cions de prostatectomia radical laparoscòpica. Els professionals de l’Hospital

de Granollers han compartit el seu coneixement sobre aquesta tècnica amb

uròlegs de l’hospital tarragoní en intervencions realitzades tant a l’Hospital de

Granollers com al Joan XXIII.

Arran d’aquesta col·laboració, l’equip d’uròlegs especialitzats en cirurgia lapa-

roscòpica està estudiant la possibilitat d’iniciar tot un seguit de tutories a

altres uròlegs de Catalunya i de la resta d’Espanya en aquesta tècnica quirúr-

gica. D’aquesta manera es començarà un projecte d’intercanvi d’experiències

i coneixement sobre l’aplicació de noves tècniques en aquest àmbit. 

Reordenació del
servei d’Urgències
Centre

DES DEL SETEMBRE DE 2011, el servei

d’Urgències Centre atén els pacients

des de les 7.30 fins a les 20 hores, de

manera que l’atenció nocturna

queda centralitzada al servei d’Ur-

gències de l’Hospital. L’objectiu d’a-

questa mesura, que s’emmarca dins

del Pla d’ajustament, és optimitzar i

racionalitzar els recursos mantenint

la qualitat i resolució en l’atenció

urgent que requereix la població de

la comarca del Vallès Oriental. 

SMS per citar les
visites a consultes
externes

L’HOSPITAL General de Granollers a

posat en marxa un nou sistema de

comunicació a través del telèfon

mòbil amb els seus usuaris, que fins

ara rebien una carta per correu ordi-

nari o una trucada telefònica amb el

dia i l’hora de la visita o prova diag-

nòstica programada de consultes

externes. Aquesta iniciativa ha per-

mès optimitzar les agendes de pro-

gramació de les consultes externes,

disminuir la burocratització del sis-

tema de citacions, enfortir la gestió

dels recursos, aconseguir un estalvi

econòmic i agilitzar l’atenció dels

usuaris.
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Nou conveni de col·laboració 
amb Oncovallès

LA FUNDACIÓ HA SIGNAT un nou conveni de col·laboració amb Oncovallès Fun-

dació d’Ajuda Oncològica amb l’objectiu de continuar desenvolupant el Pro-

grama d’atenció psicosocial al malalt oncològic i la seva família, que té com a

finalitat intentar resoldre o pal·liar la desestructuració de la vida personal del

malalt un cop s’ha manifestat el càncer.

Renovació de la col·laboració 
amb Amics de l’Àfrica

ALTRES ACORDS DE COL·LABORACIÓ permeten millorar l’atenció a les persones

nouvingudes. És el cas del conveni amb l’Associació Amics de l’Àfrica, gràcies

al qual l’Hospital disposa, des de 2007, d’un servei de mediació intercultural

que facilita la comunicació amb les persones nouvingudes i la seva acollida a

l’Hospital mitjançant suport lingüístic i cultural.

Reconeixement a la qualitat del centre 
i els seus professionals

LA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS ha estat escollida entre

els millors centres de la categoria de Grans Hospitals Generals en l’última edi-

ció del Programa TOP 20, un estudi que en la convocatòria de 2011 ha avaluat

un total de 163 centres sanitaris de tot l’Estat espanyol. Des de l’any 2000, la

Fundació ha estat guardonada amb el premi TOP 20 en sis

ocasions. En un entorn de crisi com l’actual, aquest és un

reconeixement a l’esforç, el compromís i el rigor de tots

els professionals de la institució.

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

guardonat la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

amb el Premi a l’Excel·lència en Qualitat: Hospitals. Aquest guardó és un reco-

neixement als hospitals que desenvolupen programes de millora contínua de

la qualitat com a mitjà d’excel·lència a través dels resultats aconseguits en ter-

mes de millora de l’assistència i la satisfacció dels usuaris. 

També han estat reconeguts diferents serveis de la Fundació. Així, el Servei de

Diagnòstic per la Imatge ha estat guardonat amb el primer premi a la millor

comunicació oral durant la IV Jornada de Formació per a Tècnics de Radiolo-

gia. Per la seva part, el Servei de Pediatria ha rebut dos premis, en el marc de

la XVI Reunió de la Societat Espanyola d’Urgències de Pediatria i en la XVII Reu-

nió de la Societat Catalana de Pediatria. També la Unitat de Pneumologia ha

estat reconeguda i ha obtingut el segon premi a la millor comunicació oral en

el XVII Congrés Nacional de l’Associació Espanyola d’Endoscòpia Respiratòria i

Pneumologia Intervencionista i la XII International Meeting on Respiratory

Endoscopy.

Un altre reconeixement que cal destacar és el premi a l’Excel·lència Professio-

nal que el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ha atorgat al Dr. Joan Padrós

i Bou, del Servei de Medicina Interna, per la seva dedicació a la bioètica i l’im-

puls a la creació del Comitè d’Ètica Assistencial a la Fundació Privada Hospital

Asil de Granollers. 

X aniversari 
de l’Hospital 
de Dia Mèdic

L’OBERTURA DE L’HOSPITAL DE DIA

MÈDIC, ara fa deu anys, va permetre

que els pacients fessin els tracta-

ments sense haver d’ingressar i, per

tant, sense alterar excessivament la

seva rutina diària. Aquest procedi-

ment disminuïa els riscos associats a

un ingrés, com ara les infeccions

nosocomials. L’Hospital de Dia

Mèdic va fer un salt qualitatiu amb

l’obertura del dispositiu en els nous

espais de l’edifici de consultes

externes. Aquesta nova ocupació ha

millorat l’atenció dels malalts, uns

26 al dia.

Nou rècord de
trasplantament
d’òrgans

L’HOSPITAL General de Granollers ha

participat en el rècord de trasplanta-

ment d’òrgans que es va registrar

els dies 23 i 25 de novembre a l’Es-

tat espanyol. Dels 94 trasplanta-

ments d’òrgans, tres procedien de

l’Hospital, que aquest any ha acon-

seguit la donació de cinc pacients en

situació de mort encefàlica gràcies

al gest altruista dels pacients i les

seves famílies. 
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Apostem per la innovació

Presentació de la Xarxa d’Innovació en Salut
per Catalunya

LA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS és una de les deu institu-

cions que han constituït la Xarxa d’Innovació en Salut per Catalunya (XISCAT),

la primera xarxa d’hospitals i centres medicosanitaris de l’Estat espanyol dedi-

cada al foment de l’R+D+i, protecció i transferència dels resultats derivats.

L’objectiu de la XISCAT és compartir recursos, endegar projectes conjunts,

obtenir finançament i actuar com a agent de desenvolupament econòmic.

Aquesta xarxa estableix les bases de l’estratègia dels propers deu anys i supo-

sa el tret de sortida per a Catalunya i Espanya en l’alineament cap a una dinà-

mica de treball que segueix l’evolució d’Europa en l’horitzó 2013-2020, perío-

de en què la Comissió Europea concentrarà més esforços en innovació, espe-

cialment innovació en serveis i TIC i salut, entre altres.

La Xarxa d’Innovació en Salut ha rebut el reconeixement de Diario Médico, que

l’ha distingit amb el premi a la Millor Idea en Gestió en l’edició de 2011.

Presentació 
de l’Aula de Salut

S’HA PRESENTAT la novena edició del

cicle de conferències de l’Aula de la

Salut, un programa per apropar els

serveis sanitaris a la ciutadania de

Granollers i donar resposta a les

seves demandes sobre promoció

de la salut. L’Aula de la Salut és una

col·laboració de l’Hospital General

de Granollers, la xarxa de centres

d’Atenció Primària (ICS) i el Servei

de Salut Pública de l’Ajuntament de

Granollers i en la qual també partici-

pa la xarxa de centres cívics de la

ciutat.
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Implantació del sistema Gricode

DURANT L’ANY 2011 s’ha acabat d’implantar el sistema d’hemovigilància (Gri-

code) a totes les unitats i serveis, amb la qual cosa s’assegura tota la traçabili-

tat del producte sanguini al centre. El sistema Gricode controla l’extracció de

la mostra, l’entrada al banc de sang, la sortida d’aquest amb el lliurament dels

components i l’inici i el final de la transfusió. És un sistema portàtil i autònom

que pot ajudar a impulsar la cultura de la seguretat a l’entorn del pacient.

Projectes de recerca

L’ANY 2011 S’HA POSAT EN MARXA el Programa de formació comuna en recerca

(PFCR) amb la missió de dotar el personal assistencial dels diferents col·lectius

(mèdic, d’infermeria i residents) de les eines necessàries per dur a terme l’ac-

tivitat de recerca i innovació a la institució. 

Projectes de recerca avaluats
2010 2011

Tesis doctorals 0 5

Tesines/màsters 0 4

Projectes presentats a convocatòries competitives 0 6

Recerca clínica independent 0 1

Altres 3 0

Total 3 16

En matèria de recerca cal destacar la concessió d’una beca del Ministeri de

Sanitat i Política Social, per primera vegada des de 1991, destinada a l’estudi

multicèntric sobre la utilitat de la monitorització de nivells plasmàtics de colis-

tina i colistimetat sòdic en pacients amb infeccions per bacils gram negatius

multiresistents tractats amb colistina. Així mateix, l’Hospital ha col·laborat en

l’estudi multicèntric Hemorràgia cerebral per anticoagulants orals en la pre-

venció secundària d’ictus: valor predictiu de la leucoaraiosi i els microsagnats

detectats mitjançant ressonància magnètica, finançat pel Ministeri de Sanitat

- Institut de Salut Carles III, en la convocatòria FIS 2011. 

Les TIC, al servei dels pacients geriàtrics

L’HOSPITAL HA COMENÇAT a usar el PREVIRNEC, un programa de rehabilitació

cognitiva computada que utilitza les tecnologies de la informació i la comuni-

cació (TIC) en persones grans amb problemes cognitius, basant-se en la simu-

lació d’entorns i situacions reals creats a partir de la realitat virtual augmenta-

da. Les TIC milloren l’eficiència de la rehabilitació cognitiva personalitzant la

intervenció i augmentant el nombre de pacients que pot atendre el mateix

terapeuta. La intervenció s’ha realitzat en pacients de les unitats d’Hospital de

Dia Geriàtric i de la Residència.

Dr. Vallbona, vallesà
de l’any

EL DR. CARLES VALLBONA, membre

del Patronat de l’Hospital General de

Granollers, ha estat considerat la

personalitat més rellevant del Vallès

Oriental durant l’any 2010, segons

els lectors del diari El 9 Nou.

Jornades científiques
organitzades
VII Jornada de Salut “El potencial de les

tecnologies de la informació en la pràctica

assistencial”

XIX Jornada Catalana de Diagnòstic

Prenatal Ecogràfic de la Societat Catalana

d’Obstetrícia i Ginecologia

XXIV Congrés de la Societat Catalana de

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

VIII Jornada sobre Malaltia Vascular

Cerebral

II Jornada d’Actualització en Reproducció

Humana del Vallès Oriental
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Amb la gent gran

Centre Geriàtric i Residència 
Adolfo Montañá

EL CENTRE GERIÀTRIC té capacitat per a 52 persones en règim de residència

assistida. Disposa de 21 places concertades amb el Programa de suport a l’a-

colliment residencial (SAR) del Departament de Benestar i Família i de 31 pla-

ces de règim privat. L’índex d’ocupació, l’any 2011, ha estat del 99,75%.

Medalla
centenària

LA SRA. AGAPITA MARTÍNEZ

ZAPATA, resident del Centre

Geriàtric Adolfo Montañá,

ha rebut la medalla d’ar-

gent que atorga la Generali-

tat de Catalunya en home-

natge a les persones que

compleixen 100 anys.

Intervenció
educativa

EL PROGRAMA D’INTERVENCIÓ inclou

activitats estimulatives o terapèuti-

ques adaptades a les necessitats del

resident i adreçades al manteni-

ment de les capacitats funcionals i

cognitives:

• Cinefòrum

• Fisioteràpia

• Musicoteràpia

• Reminiscència

• Psicomotricitat

• Taller de memòria

• Taller de lectura

• Tallers ocupacionals

• Teràpia sensoriomotriu (labors,

manualitats)

També es fan activitats de lleure

perquè els usuaris passin el temps

lliure de manera agradable, al

mateix temps que es fomenten les

relacions socials:

• Intergeneracional

• Jocs de taula (bingo, cartes, dòmi-

no...)

• Grup de tertúlia

• Actuacions musicals

• Xerrades

• Passar el rosari

Els dissabte al matí, el servei religiós

ofereix missa als residents, usuaris i

famílies que ho desitgin.

El programa d’activitats inclou

també totes les festes i celebracions

realitzades al llarg de l’any i pretén

que la participació en aquestes sigui

generalitzada i extensible a les famí-

lies dels residents. 
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Hospital de Dia Sant Jordi

L’HOSPITAL DE DIA SANT JORDI és un equipament promogut per Catalunya

Caixa i gestionat per la Fundació Bertran de Seva, entitat vinculada a la Funda-

ció Privada Hospital Asil de Granollers.

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

de tota la comarca, totes elles amb un diagnòstic de deteriorament cognitiu o

demència. Dels 184 pacients, 108 són dones. La franja majoritària d’edat és de

més de 74 anys.

Activitat assistencial
Malalts atesos 184

Malalts nous el 31-12-2011 102

Malalts reingressats 1

Malalts donats d’alta 113

Distribució per diagnòstic
Alzheimer 47,82%

Demència frontal 1,09%

Demència mixta 2,72%

Demència vascular 4,89%

Deteriorament cognitiu 41,85%

No filiat 1,63%

Total 100,00%

Distribució per edat i sexe 
Edat Dona Home Total

Fins a 64 5,44% 3,80% 9,24%

Entre 65 i 74 13,59% 12,50% 26,09%

Més de 74 39,67% 25,00% 64,67%

Total 58,70% 41,30% 100,00%
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Dret de participació

DURANT L’ANY 2011 S’HAN CELEBRAT ELECCIONS SINDICALS amb la participació

de 900 professionals, un 56% de la plantilla amb dret a vot. D’altra banda, l’ac-

tual conjuntura ha comportat un augment de convocatòries de sessions

informatives per mantenir informada tota la plantilla i facilitar el diàleg entre

la Direcció i els professionals. 

Un altre fet destacable és la creació d’una bústia de propostes a la intranet.

Qualsevol professional hi podia adreçar les seves propostes encaminades a

incrementar els ingressos i reduir la despesa. Durant els dos mesos que ha estat

operativa s’hi han rebut 84 propostes provinents de 68 professionals de la Fun-

dació. S’ha creat un grup de treball per a l’eficiència i l’estalvi, encarregat d’ava-

luar i prioritzar les propostes rebudes i establir un pla d’accions de millora.

Distribució per grups professionals (persones físiques)
Llicenciats/ades assistencials, residents i professionals de guàrdia 318

Diplomats/ades assistencials 516

Tècnics/tècniques auxiliars assistencials 337

Tècnics/tècniques espec. assistencials 64

Llicenciats/ades paraassistencials 2

Diplomats/ades paraassistencials 10

Administratius/ives 157

Manuals i oficis 18

Sense titulació 152

Directius/ives 9

Total 1.583

Formació

DURANT L’ANY 2011 han participat en

el Pla de formació de l’Hospital un

total de 1.395 professionals, 577 en

formació externa i 797 en formació

interna, amb 21 participacions exter-

nes. S’han organitzat 53 accions for-

matives i s’han concedit 13 permisos

individuals de formació.

Cal destacar el programa Qualifica’t,

un conveni de col·laboració que la

Fundació ha signat el 2011 amb el

Departament d’Ensenyament de la

Generalitat i l’Ajuntament de Grano-

llers, i que permet validar l’experièn-

cia laboral i impulsar el reconeixe-

ment de la qualificació professional

de les persones que no disposen de

la titulació oficial acreditativa de la

seva professió.

Treball social

LA UNITAT DE TREBALL SOCIAL I EDU-

CACIÓ SOCIAL ha atès 2.500 persones

durant l’any 2011. La mitjana d’edat

de la població atesa és de 76 anys.

Com a diagnòstic social principal

destaca el procés de malaltia cròni-

ca, que té relació amb la dificultat de

retorn al domicili arran d’una

dependència elevada. També s’ha

produït un increment de demandes

amb caràcter precoç en els casos de

situacions de risc obstètric.

La Unitat coordina el servei de

mediació cultural i des del mes de

setembre ha assumit la coordinació

del voluntariat.

Les persones 
són la clau
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Distribució dels professionals per sexe
Dones 76,56%

Homes 23,44%

Piràmide d’edats (el 31 de desembre de 2011)

Servei d’Acompanyament Religiós

UN ANY MÉS, el Servei d’Acompanyament Religiós ha treballat amb l’objectiu

d’acompanyar les persones que passen per una situació de patiment a causa

de la malaltia pròpia o d’un familiar. I ho ha fet atenent i donant suport al

malalt i a la seva família, reforçant la pròpia identitat i consolidant l’Equip Pas-

toral.

Inserció laboral de persones 
amb discapacitat psíquica

L’HOSPITAL DE GRANOLLERS ha signat un acord amb la Fundació APADIS amb

l’objectiu de promoure l’accés al món laboral de persones amb discapacitat

psíquica i física associades. Aquesta iniciativa, pionera al Vallès Oriental, pre-

veu realitzar pràctiques tutelades al centre i la reserva de llocs de treball per a

aquest col·lectiu. 

La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers vol reforçar el seu compromís

social afavorint les col·laboracions amb entitats que promouen la integració

de persones amb discapacitat o que tenen dificultats d’inserció laboral. 

Cooperació solidària 

L’HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS, a través de la Direcció d’Infermeria, ha

col·laborat en dos projectes d’ajuda al Tercer Món. En el primer, que duu a

terme l’Hospital Plató de Barcelona, l’Hospital de Granollers hi ha participat

enviant material sanitari per a la construcció d’un bloc quirúrgic a l’Hospital

Youssou N’Mbargane Diop de Rufisque (Senegal).

El segon projecte de col·laboració ha consistit a lliurar medicaments i material

sanitari a l’Associació per a la Interculturalitat i el Desenvolupament dels Paï-

sos Empobrits (Àfricat), amb motiu del cinquè viatge de cooperació d’aques-

ta associació al Senegal.

Promoció d’hàbits
saludables

AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL SENSE

TABAC, el dia 31 de maig l’Hospital

va organitzar una sèrie d’activitats

orientades tant a professionals com

a usuaris. A més de fer cooximetries

i espirometries per mesurar els

nivells de monòxid de carboni a l’ai-

re espirat i per valorar la funció pul-

monar, se’ls va informar dels pro-

grames que ofereix l’Hospital: Pro-

grama d’ajuda al treballador fuma-

dor i Programa d’ajuda al malalt

ingressat. També es va emetre un

vídeo on han col·laborat professio-

nals de l’Hospital adherits al progra-

ma de cessació tabàquica, que expli-

quen la seva experiència personal. 

D’altra banda, cal destacar que el

Departament de Salut i l’Institut

Català d’Oncologia han atorgat l’a-

creditació de Menció d’Or a la Fun-

dació, en reconeixement a la pro-

moció de polítiques actives per al

control del tabaquisme en l’àmbit

hospitalari.

Reconeixement 
als treballadors més
veterans

COM CADA ANY, l’Hospital General de

Granollers ha celebrat l’acte d’ho-

menatge als professionals que es

jubilen i als que fa 25 anys que tre-

ballen a la institució. Enguany, són

onze les persones que celebren els

25 anys com a professionals del

centre i tretze les que fan el comiat

per la jubilació.
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Solidaris amb l’Hospital

Unió Empresarial Intersectorial - CERCLEM

ELS ASSOCIATS DE CERCLEM han lliurat l’import de la campanya solidària, 3.600

euros, per a l’adquisició d’equipaments per a la planta de Pediatria, per tal que

els infants ingressats i les seves famílies tinguin una estada més còmoda. 

Minimarató de Montornès 

ELS ORGANITZADORS DE LA MINIMARATÓ DE MONTORNÈS 2010 han fet efectiva la

donació per valor de 2.100 euros que han aconseguit gràcies al conjunt d’ac-

cions promogudes sota el lema “Tots hi participem, tots hi guanyem”, que

anirà destinada íntegrament a la planta de Pediatria.

Jazzoguina 

S’HA CELEBRAT LA SISENA EDICIÓ DEL JAZZOGUINA, un concert solidari, iniciativa de

l’escola de música Combo, que té com a finalitat que cap infant es quedi sense

joguina per Nadal. En aquesta edició, la Vajezz Big Band i l’escola de circ, dansa

i teatre Llançadora s’han unit per introduir el públic en el món del circ. Les jogui-

nes que ha aportat el públic s’han destinat a la planta de Pediatria de l’Hospital.

Gran Centre 

L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS GRAN

CENTRE i “la Caixa” han recaptat

24.400 euros de la campanya “Pinta-

rem somriures als infants de l’Hospi-

tal”. Les dues entitats han donat el 5%

dels beneficis de les vendes de la

campanya de Nadal per a la remode-

lació de la unitat d’hospitalització de

Pediatria de l’Hospital.



Donació de llibres i art 

PLATAFORMA EDITORIAL va fer, el passat mes de desembre, una donació altruis-

ta de 1.700 llibres en reconeixement a la tasca que fan tots els professionals de

la institució. Entre els llibres es troben

títols com Sueños de India, Siga ese taxi

o El usurpador del imperio. 

Per la seva part, la il·lustradora Elena

Frauca, de Granollers, ha fet donació

d’un dels seus quadres, que s’ha pen-

jat al passadís de la tercera planta de

Pediatria de l’Hospital, on restarà en

exposició permanent.

Esport, cultura i tradició

L’Hospital, amb la Mitja Marató

PER SISÈ ANY CONSECUTIU, l’Hospital ha estat present a la Mitja Marató de Gra-

nollers amb un punt d’atenció mèdica, on han participat com a voluntaris tres

metges, dues diplomades en inferme-

ria, un auxiliar d’infermeria i una admi-

nistrativa que han cobert les incidèn-

cies mèdiques en el punt d’arribada de

la cursa. La Mitja Marató es va conver-

tir, fa dos anys, en la primera competi-

ció de l’Estat que té una classificació

especial per a atletes diabètics.

Aquests atletes han tingut el suport de

l’equip de voluntaris, que els ha fet controls mèdics durant la cursa (a la sorti-

da, als quilòmetres 5, 10 i 15 i a l’arribada). D’altra banda, 20 professionals de

l’Hospital han pres part com a corredors a la Mitja Marató.

Segon concurs de fotografia per promoure
la lactància materna

PER SEGON ANY CONSECUTIU, la Comissió de Lactància de l’Hospital de Grano-

llers, amb la col·laboració de l’empresa PLAY, SA, ha organitzat un concurs de

fotografia obert a tots els usuaris i professionals de l’Hospital, amb l’objectiu

de promoure i sensibilitzar els futurs pares i mares sobre els beneficis de la

lactància materna. En total s’han presentat 32 fotografies al concurs, que han

estat exposades al vestíbul de l’edifici de consultes externes.

Tornen 
‘Els Pastorets’

FIDELS A LA SEVA CITA ANUAL, els pro-

fessionals de l’Hospital de Granollers

han representat Els Pastorets, de Josep

M. Folch i Torres, a la sala d’actes del

Centre Geriàtric Adolfo Montañá.
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Sisè aniversari dels
voluntaris de
l’Hospital

L’ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS PER L’HOS-

PITAL va néixer l’any 1995. Va

començar amb deu persones i

actualment té 55 voluntaris que

col·laboren de forma altruista amb

la institució i que suposen un plus

en l’excel·lència de l’assistència

sanitària. Per vetllar pel millor des-

envolupament de la seva tasca,

l’Hospital els ofereix tot un seguit

d’accions formatives que els apor-

ten els recursos necessaris en

comunicació, relacions interperso-

nals, gestió de les emocions, etc.

Aquest grup de voluntaris fa la seva

tasca sense interferir en la dels pro-

fessionals sanitaris i sempre respec-

tant la voluntat de ser ajudats dels

pacients. Entre els projectes que

duen a terme hi ha l’acompanya-

ment a la gent gran de la Residència

el suport als malalts que es troben a

la unitat de cures pal·liatives i als de

convalescència. També col·laboren

amb els més petits ingressats a la

planta de Pediatria organitzant acti-

vitats lúdiques en els espais de

Cibercaixa. Igualment, des de fa uns

mesos s’ha iniciat un nou projecte

de suport als malalts i els seus fami-

liars a la sala d’observació d’Urgèn-

cies que ha tingut molt bona accep-

tació.
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Àrea ambulatòria

Especialitats mèdiques

• Medicina interna
• Cardiologia
• Pneumologia
- Trastorns respiratoris del son
- Malaltia pulmonar obstructiva crònica
- CPAP
- Oxigenoteràpia domiciliària
- Pulsioximetria domiciliària
• Endocrinologia (UDEN)
• Nefrologia
• Dermatologia
• Malalties infeccioses
• VIH
• Aparell digestiu
• Reumatologia
• Al·lergologia
• Risc vascular
• Medicina toràcica
• Neurologia
• Neuropsicologia
• Oncologia mèdica
• Oncohematologia
• Hematologia clínica
• Geriatria
• Unitat d’ictus
• Medicina física i rehabilitació

Ginecologia i obstetrícia

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

Especialitats quirúrgiques

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

Anestesiologia

• Preoperatori
• Clínica del dolor

Pediatria i especialitats
pediàtriques

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

Infermeria

• Estomateràpia
• Cures d’infermeria

Atenció sociosanitària

• Psicogeriatria
• Avaluació integral ambulatòria
• Processos d’avaluació en geriatria
• Processos d’avaluació en cures pal·liatives
• Processos d’avaluació en trastorns
cognitius
• Consulta d’avaluació i seguiment

Gabinets d’exploració 

• Aparell digestiu
- Endoscòpia digestiva alta i baixa
- CREP
• Pneumologia 
- Broncoscòpia
- Proves funcionals respiratòries
• Cardiologia
- Holter
- Proves d’esforç
- Ecocardiografia
- Ecocardiografia transesofàgica
• Ginecologia i obstetrícia
- Histeroscòpia
- Ecografia
- Control de benestar fetal
• Reumatologia
• ORL
- Audiometria
- Impedanciometria
- Potencials automàtics i d’estat estable
- Potencials evocats auditius de tronc
cerebral

• Oftalmologia
- Làser
- Optometria
• Cirurgia vascular
- Doppler
• Al·lergologia
- Prick test

Alternatives a
l’hospitalització
• Hospital de dia medicoquirúrgic
• Hospital de dia geriàtric
• Hospital de dia psicogeriàtric 
(Hospital de Dia Sant Jordi)
• Unitat de diagnòstic ràpid
• Hospital de dia oncohematològic
• Àrea de tècniques especials
• Unitat de cirurgia sense ingrés
• Cirurgia menor ambulatòria
- Cirurgia general
- Cirurgia pediàtrica
- Cirurgia oral i maxil·lofacial
- Endocrinologia
- Urologia
- Hematologia
- Ginecologia
- Oftalmologia

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

Hospitalització a
l’àrea sociosanitària
• Convalescència
• Cures pal·liatives
• Mitjana estada polivalent

Cartera de serveis
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Hospitalització
d’aguts
• Cirurgia general i especialitats
quirúrgiques
- Unitat de curta estada
• Psiquiatria d’aguts
• Medicina interna i especialitats mèdiques
• Cirurgia ortopèdica i traumatologia
• Pediatria
• Neonatologia
• Unitat de cures intensives
• Obstetrícia i ginecologia
• Geriatria
• UFFISS geriàtrica
• UFISS de cures pal·liatives

Serveis centrals
• Anestesiologia i reanimació
- Quiròfan
- Unitat de recuperació postanestèsica
(URPA)
- Analgèsia i anestèsia obstètriques
- Unitat de cirurgia sense ingrés (UCSI)
- Consultes externes de preoperatori
- Reanimació cardiopulmonar i del
politraumàtic

• Diagnòstic per la imatge
- Radiologia convencional
- Radiologia contrastada
- Ecografia
- TC
- RMN
- Telecomandament convencional
- Telecomandament digital
- Mamografia
• Anatomia patològica
- Biòpsies
· Mostres petites i mitjanes
· Peces quirúrgiques (estudi pronòstic
i estadiatge patològic)

- Citologies
· Generals
· Citologies per punció-aspiració amb
agulla fina (PAAF)
· Cribratge del càncer de cèrvix
- Immunohistoquímica
· Marcadors (anticossos mono o
policlonals) diagnòstics
· Marcadors pronòstics
· Marcadors de sensibilització a
quimioteràpics

- Autòpsies
- Biòpsies intraoperatòries
- Gangli sentinella

• Farmàcia
- Farmàcia hospitalària
- Farmàcia hospitalària ambulatòria
- Farmacotècnia
• Laboratori clínic
- Banc de sang
- Microbiologia
- Hematologia i hemoteràpia
- Bioquímica clínica
• Unitat de medicina física i rehabilitació
• Treball social

Programes
especials
• Programa de cribratge del càncer de
mama del Vallès Oriental
• Unitat de diabetis, endocrinologia i
nutrició del Vallès Oriental

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

Línies no
assistencials
• Servei religiós
• Atenció a l’usuari
• Admissions
• Gabinet de comunicació
• Alberg de transeünts
• Voluntariat
• Prevenció de riscos laborals
• Formació contínua
• Recerca i innovació
• Docència de pregrau
• Docència de grau
• Docència de postgrau
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Recursos
Personal 1.583

Llits d’aguts 295

Llits sociosanitaris 40

Llits de psiquiatria (Benito Menni) 30

Quiròfans 6

Sales de parts 3

Sales de consulta externa 76

Gabinets d’exploració 21

Sales de rehabilitació/fisioteràpia 2

Places d’hospital de dia (tractaments) 34

Places d’hospital de dia geriàtric 30

Places de cirurgia major ambulatòria 10

Places a l’Hospital de Dia Sant Jordi 40

Places de residència per a gent gran 52

Resultats econòmics
2009 2010 2011

Ingressos 109.544 113.801 102.095

Despeses 109.209 112.024 100.971

Resultat d’explotació 335 1.777 1.124

Resultat financer -565 -555 -661

Resultat extraordinari 239 -951 -326

Resultat del període 9 271 137

En milers d’euros.

Resum d’inversions
2009 2010 2011

Obres i equipament de nous serveis 678 1.670 335

Equipament i aparells assistencials 2.865 200 74

Instrumental i utillatge assistencial 816 239 114

Maquinària i aparells no assistencials 216 20 7

Equipament informàtic 440 149 285

Mobiliari en general 30 42 30

Total 5.045 2.320 845

En milers d’euros.

Evolució de l’activitat diària de l’Hospital
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Altes 57 59 59 59 60 55

Consultes externes 827 861 938 870 968 1.017

Urgències 374 374 357 360 329 314

Parts 6 6 6 6 6 5

Intervencions quirúrgiques 54 59 62 57 56 45

Mitjana dels 365 dies de l’any.

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

Hospitalització
Altes hospitalàries 19.997

Altes convencionals 16.988

Altes CMA 3.009

Estada mitjana (dies) 4,63

Parts 1.906

Activitat quirúrgica programada
Convencional CMA Índex de substitució Total

Cardiologia 70 29 29,3% 99

Cirurgia general 768 618 44,6% 1.386

Cirurgia maxil·lofacial 36 12 25,0% 48

Cirurgia pediàtrica 52 177 77,3% 229

Cirurgia vascular 122 177 59,2% 299

Clínica del dolor 3 53 94,6% 56

Ginecologia 344 195 33,9% 539

Oftalmologia 17 860 98,1% 877

Otorinolaringologia 210 212 50,2% 422

Traumatologia 823 591 41,8% 1.414

Urologia 321 85 20,9% 406

Total 2.766 3.009 52,1% 5.775

Activitat quirúrgica urgent
Cirurgia general 534

Cirurgia vascular 8

Cirurgia pediàtrica -

Cirurgia maxil·lofacial -

Urologia 16

Oftalmologia 11

Otorinolaringologia 6

Cirurgia ortopèdica i traumatologia 678

Ginecologia i obstetrícia (excepte cesàries) 48

Cesàries 316

Anestesiologia -

Cardiologia 53

Aparell digestiu -

UCI -

Clínica del dolor 3

Altres 2

Total 1.675

Tècniques especials
Endoscòpies digestives 3.877

Colangiografia retrògada endoscòpica pancreàtica 140

Cardiologia 121

Hematologia 152

Total 4.290

Cirurgia menor ambulatòria
Cirurgia general 1.488

Cirurgia maxil·lofacial 1.228

Urologia 854

Oftalmologia 152

Ginecologia 89

Endocrinologia 1.387

Dermatologia 1.050

Hematologia 108

Total 6.356

Anestèsia
Actes anestèsics en cirurgia programada 5.523

Actes anestèsics en cirurgia urgent 1.309

Actes anestèsics en àrea obstètrica 1.906

Actes anestèsics ATE 585

Activitat ambulatòria 8.228

Activitat clínica del dolor

Hospitalització 63

Àrea ambulatòria 2.176
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Consultes externes
Primeres visites 81.906

Visites successives 171.013

Relació successives/primeres 2,09

Mitjana diària de visites 1.016

Unitat de Diagnòstic Ràpid
Primeres visites 817

Visites successives 1.165

Relació successives/primeres 1,43

Hospital de dia
Tractaments d’oncologia mèdica 6.200

Tractaments d’oncohematologia 903

Tractaments d’hospital de dia mèdic 5.701

Altres tractaments 2.200

Urgències
Ateses 115.070

Ingressades 9.587

Traslladades 1.069

Mitjana diària d’urgències 315

Unitat de Cures Intensives
Altes 593

Estada mitjana 5,55

Diagnòstic per la imatge
Radiologia convencional 99.190

Radiologia convencional contrastada 827

Ecografies 12.651

TC 10.594

Mamografies 12.218

Radiologia intervencionista 630

Ressonància magnètica nuclear 11.746

Total 147.856

Laboratori clínic
Determinacions d’hematologia 133.145

Determinacions de bioquímica 671.299

Determinacions de microbiologia 30.858

Determinacions d’urgències 400.153

Banc de sang 9.980

Anatomia patològica
Citologies 4.241

Citologies planning 20.120

Biòpsies 13.457

Necròpsies 29

Tècniques immunohistoquímiques 5.374

Tècniques histoquímiques 224

Molecular 33

Banc de sang
Concentrats d’hematies 3.916

Concentrats de plaquetes 110

Unitats de plasma fresc 406

Pacients transfosos 960

Farmàcia
Dispensació en farmàcia interna 872.427

Dispensació en farmàcia externa 12.858

Preparació de citostàtics 8.786

Preparació de nutricions parenterals 3.385

Fórmules elaborades 2.571

Medicina Física i Rehabilitació
Interconsultes de pacients hospitalitzats 2.512

Tests clínics de deglució 188

Sessions de fisioteràpia 15.126

Sessions de logopèdia 485

Indicadors assistencials de qualitat
Mortalitat observada (hospitalització d’aguts) 417 (2,32%)

Reingressos globals 16,87%

Readmissions abans de 30 dies 5,72%

Taxa de cesàries 21,39%

Urgències ingressades 10.943 (9,55%)

Taxa de prevalença d’infecció nosocomial 6,45%
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Activitat per serveis i especialitats
Visites de consultes externes

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

Medicina interna 1.596 1.740 9.145 5,26 10.885

Cardiologia 643 29 2.514 5.554 2,21 8.068

Pneumologia 365 1.232 3.080 2,50 4.312

Endocrinologia 7 1.726 9.576 5,55 11.302

Aparell digestiu 5 2.528 3.587 1,42 6.115

Oncologia 146 895 8.045 8,99 8.940

Reumatologia 1 1.163 5.822 5,01 6.985

Neurologia 258 1.948 5.701 2,93 7.649

Nefrologia 0 557 1.996 3,58 2.553

Dermatologia 0 3.864 1.896 0,49 5.760

Al·lergologia 0 1.618 3.864 2,39 5.482

Hematologia 0 1.180 15.407 13,06 16.587

Pediatria i especialitats 1.644 3.924 6.727 1,71 10.651

Geriatria 1.246 930 326 0,35 1.256

Cirurgia general 1.645 618 4.738 7.238 1,53 11.976

Cirurgia vascular 212 177 1.296 1.939 1,50 3.235

Cirurgia pediàtrica 49 177 994 650 0,65 1.644

Cirurgia maxil·lofacial 38 12 1.540 1.462 0,95 3.002

Urologia 448 85 3.934 8.915 2,27 12.849

Oftalmologia 19 860 10.677 17.128 1,60 27.805

Otorinolaringologia 193 212 5.073 4.296 0,85 9.369

Cirurgia ortopèdica i traumatologia 1.676 591 15.060 34.410 2,28 49.470

Ginecologia i obstetrícia 2.483 195 3.596 6.079 1,69 9.675

Clinica del dolor 9 53 698 1.422 2,04 2.120

Cures d’infermeria 987 4.470 4,53 5.457

Medicina física i rehabilitació 119 181 1,52 300

Principals grups relacionats amb el diagnòstic

GRD d’hospitalització convencional

GRD Diagnòstic Nombre 

373 Part vaginal sense diagnòstic complicat 985

629 Nounat normal > 2,5kg, sense intervencions significatives 620

541 Pneumònia simple i altres trastorns respiratoris excepte bronquitis, asma amb cc majors 555

372 Part vaginal amb diagnòstic complicat 473

544 Insuficiència cardíaca crònica i arítmia amb complicacions majors 261

371 Cesària sense cc 243

127 Parada cardíaca i xoc 237

087 Edema pulmonar i insuficiència respiratòria 231

GRD de cirurgia major ambulatòria

GRD Diagnòstic Nombre 

039 Intervencions sobre el cristal·lí, amb o sense vitrectomia 617

162 Intervencions per hèrnia inguinal i femoral, edat > = 18 sense cc 238

119 Lligadura i extracció venosa 173

867 Excisió local i retirada de fixació interna excepte maluc/fèmur sense cc 158

006 Alliberament del túnel carpià 129

042 Intervencions intraoculars excepte retina, iris i cristal·lí 117

270 Altres cirurgies de la pell, teixit subcutani i mama, sense cc 105

359 Intervencions d’úter i annexos, per carcinoma in situ i malalties no malignes, sense cc 100



24 Fundació Privada Hospital Asil de Granollers · Memòria 2011

Convalescència
Pacients atesos 586

Estades 12.419

Cures pal·liatives
Pacients atesos 274

Estades 4.102

Hospital de dia geriàtric
Pacients atesos 240

Estades 7.171

UFISS
Pacients atesos de geriatria 617

Pacients atesos de cures pal·liatives 179

Equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA)
Processos avaluats 305

Geriatria i cures pal·liatives 75

Trastorns cognitius 260

Activitat assistencial de l’àrea sociosanitària

Activitat de la residència per a gent gran

Serveis generals

Activitat diària de compres i magatzem
Departaments atesos 88

Paquets servits 266

Caixes rebudes  119

Punt de distribució 88

Activitat de manteniment
Lampisteria interna

Intervencions en treballs correctius 2.361,50

Intervencions en treballs preventius 1.729,50

Lampisteria externa

Intervencions en treballs correctius 5.123,69

Intervencions en treballs predictius 1.869,00

Intervencions en treballs preventius 1.568,42

Intervencions en treballs diversos 125,00

Electromedicina

Intervencions en treballs correctius 2.252,00

Intervencions en treballs preventius 364,00

Fusteria

Interna 1.128,80

Externa 1.839,00

Treballs de paleta

Intervencions 7.114,87

Climatització

Intervencions en treballs correctius 2.597,10

Intervencions en treballs preventius 3.735,75

Formació 48,00

En hores.

Recollida de materials
Residus generals 598,88 Tm

Residus sanitaris i biològics 253,68 Tm

Paper i cartró 69,82 Tm

Residus alimentaris (olis) 760 l

Altres residus 66,30 Tm

Runa 54,83 Tm

Ferralla 2,97 Tm

Jardins 8,50 Tm

Hoteleria
Roba rentada 759,63 Tm

Àpats servits a pacients (pensions completes) 122.045

Places 52

Estades 18.903

Índex d’ocupació 99,75%
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