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Un any més, l’edició de la memòria de la Fundació Hospital
Asil de Granollers ens permet fer balanç de la feina feta. Els
darrers anys han estat un període decisiu per al futur de l’a-
tenció de la salut de les ciutadanes i els ciutadans del nostre
territori. Un període en el qual s’han marcat les línies prin-
cipals del que han de ser els serveis sanitaris i sociosanitaris
del futur al Vallès Oriental.

L’any 2006 s’han consolidat projectes ja iniciats anterior-
ment i s’ha avançat en la definició dels nous equipaments
que han de satisfer les necessitats de salut de la població. Des
de la ciutat hem treballat conjuntament amb el Departament
de Salut en el desenvolupament d’aquests projectes. Una
tasca que vam ratificar amb la signatura del conveni de
col·laboració entre el Departament de Salut i l’Ajuntament
per a la millora de la xarxa sanitària de Granollers, ara fa un
any.

S’ha avançat en l’ampliació de l’Hospital, que podrà posar-
se en servei durant el 2008. Les obres de reforma i amplia-
ció de l’Hospital han marcat l’any. No és fàcil fer una inter-
venció arquitectònica de gran envergadura mantenint l’acti-
vitat assistencial a ple rendiment. Per això hem d’agrair molt
especialment la paciència i la complicitat dels professionals i
dels usuaris del nostre centre.

També hem treballat per definir el futur de l’antiga Policlí-
nica. El centre del carrer Girona es convertirà en un hospi-
tal lleuger de proximitat, complementari de l’Hospital de
Granollers, que oferirà, després de la remodelació, serveis
d’hospitalització de curta estada, quiròfans per a cirurgia
menor ambulatòria, consultes d’especialitats i serveis de
suport diagnòstic, a més d’un potent servei d’urgències.

Igualment, s’ha treballat per a l’adequació dels serveis socio-
sanitaris i de salut mental a les necessitats dels ciutadans i les
ciutadanes, com també per a la millora dels centres d’aten-
ció primària. Un treball que hem fet conjuntament amb les
administracions públiques i les entitats sanitàries del territo-
ri, des del convenciment que la salut és un pilar fonamental
de la qualitat de vida de les persones.

Compromesos amb la ciutadania, som conscients que cal
acostar la presa de decisions al territori. La constitució dels
governs territorials de salut és fonamental per continuar
avançant en aquest àmbit. Uns governs territorials que par-
teixen de la col·laboració entre l’Administració de la Gene-
ralitat i les administracions locals, amb la finalitat de millo-
rar l’atenció prestada a la ciutadania i a la comunitat.

I ho hem fet treballant en xarxa amb administracions públi-
ques i amb entitats sanitàries i sociosanitàries, amb acords de
col·laboració entre institucions, afavorint les iniciatives de

millora de l’atenció dels usuaris del sistema públic, especial-
ment pel que fa a l’accessibilitat, el manteniment de la con-
tinuïtat assistencial i la reducció dels temps d’espera.

Hem apostat per enfortir els àmbits assistencials, de recerca
i de docència de l’Hospital de Granollers, una entitat que és
el pal de paller de tot el desplegament de serveis sanitaris
del territori i que, com a hospital de referència del Vallès
Oriental, ha de continuar potenciant aquest paper capdavan-
ter en els serveis de salut de la comarca.

Un hospital que ha estat reconegut repetidament per dife-
rents entitats de l’Estat com un centre de gran qualitat i que
té en l’equip humà el seu millor actiu.

Un centre amb un clar compromís amb la formació i la
docència, àmbits que també es potencien des de la ciutat.
Granollers s’ha definit com a ciutat educadora, amb una
clara vocació per la innovació i l’aprenentatge continu. Per-
què l’educació és un factor de transformació de la societat.

Un hospital que històricament ha estat estretament vinculat
a la ciutat i a la comarca i que vol reforçar aquests vincles. La
feina feta des de l’Observatori de la Salut Dr. Carles Vallbo-
na per acostar la Fundació al teixit social, empresarial i asso-
ciatiu n’és un bon exemple.

En definitiva, un seguit de realitats i de projectes que ens
permet mirar cap al futur amb optimisme.

Josep Mayoral
Alcalde de Granollers i president del Patronat

Presentacions
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L’any 2006 ha vist la consolidació de tres grans projectes: les
obres de reforma i ampliació relacionades amb el nou edifi-
ci per a l’atenció ambulatòria, la fi del Pla de viabilitat i la
integració dels professionals i de l’activitat provinent de la
Policlínica del Vallès.

L’obra per al nou edifici d’atenció ambulatòria es troba a l’e-
quador. Ja són tangibles alguns dels serveis reformats, alhora
que s’albira l’estructura que suportarà el nou edifici. La pro-
gressió de l’obra ocasiona problemes diversos, problemes
volguts, que ens ajuden a preparar l’Hospital per al futur. Les
molèsties derivades estan posant a prova la temprança dels
professionals que conformem la Fundació Hospital Asil de
Granollers i la paciència dels usuaris que ens fan confiança.
Remarquem ambdues virtuts amb la il·lusió que el camí
emprès millorarà les condicions de l’atenció prestada.

L’any 2006 assenyala la fi del Pla de viabilitat, que va comen-
çar l’any 2003. L’esforç de moltes persones ens permet pre-
sentar uns resultats que generen confiança en el nostre sector.

L’acollida dels professionals que s’han incorporat a la nostra
organització s’ha completat i el temps ajudarà a confondre la
procedència de cadascú per fer del nostre grup un bloc
cohesionat que caracteritzi un hospital de referència. Men-
trestant, hem adequat l’estructura per adaptar-nos a la crei-
xent demanda de serveis sanitaris. La nova planta d’hospita-
lització i el sisè quiròfan, ja a ple rendiment, han permès
assimilar de la millor manera l’activitat sobrevinguda i inci-
dir positivament en la llista d’espera per a procediments qui-
rúrgics en garantia, que s’ha reduït significativament amb
relació a l’any anterior.

Enguany també hem posat en marxa nous serveis: hem ende-
gat la teleradiologia per atendre el diagnòstic radiològic
urgent i evitar així el desplaçament d’un bon nombre d’usua-
ris fora de la nostra comarca; la logopèdia, en el context d’una
aliança feta amb empreses especialitzades en el sector de la
rehabilitació, o el programa de laparoscòpia avançada.També
hem celebrat deu anys de la Unitat de Diagnòstic Ràpid, de
referència en el nostre àmbit i caracteritzada per uns resultats
excel·lents en l’assistència al malalt en termes d’eficiència i
d’accessibilitat, entre altres dimensions de qualitat.

D’altra banda, hem posat l’accent en la qualitat dels nostres
serveis i de l’atenció: el desplegament de les trajectòries clí-
niques o el cribratge nutricional a l’ingrés són algunes de les
accions de millora introduïdes l’any 2006.

Així mateix, el coneixement, veritable força en organitza-
cions sanitàries com la nostra, s’ha fet present de manera
vigorosa a través d’un creixement intensiu de les hores de
formació, de la creació del Comitè d’Ètica d’Investigació
Clínica o dels magnífics resultats obtinguts en la darrera
auditoria docent.

En l’àmbit de recursos humans, s’ha impulsat un programa
d’acollida als nous professionals, s’ha elaborat un nou pla de
prevenció de la incapacitat laboral i s’han afegit noves mesu-
res de conciliació de l’activitat professional i la vida personal
a les ja existents.

Amb la complicitat del Departament de Salut, hem conti-
nuat teixint la xarxa que ens uneix a la comunitat a través de
l’Observatori de la Salut Dr. Carles Vallbona (OSVA), que
contribueix a millorar el benestar dels ciutadans i ciutadanes
mitjançant diversos programes d’ordre social i sanitari.

Igualment, hem continuat augmentant el nombre d’aliances
amb els agents del nostre entorn, a fi de fer aflorar sinergies
que facilitin l’estímul professional i la millora dels serveis
prestats. Els programes duts a terme en cooperació amb
l’Institut Català de la Salut i els hospitals veïns en són un bon
exemple.

Anem per bon camí. No en va, l’Hospital ha estat reconegut
per segon any consecutiu entre els millors de l’Estat en el
certamen TOP 20, i l’especialitat de cardiologia ha estat dis-
tingida entre les millors d’Espanya. També vam rebre el
Premi a l’excel·lència en qualitat de l’atenció sociosanitària
per part de la Fundació Avedis Donabedian i el Premi a la
qualitat en l’atenció al pacient per a la Unitat de VIH en la
primera edició dels premis Best in Class.

Tothom té una part en aquests reconeixements, a la vegada
que tots tenim la responsabilitat de mantenir l’Hospital en
l’alt nivell assolit.

Així mateix, la Congregació de les Germanes Carmelites de
la Caritat-Vedruna va ser guardonada amb la medalla de la
Ciutat per l’Ajuntament de Granollers, i el Dr. Carles Vall-
bona va rebre el premi Alford, als Estats Units, en reconei-
xement a la seva trajectòria personal i professional, i va ser
distingit amb la categoria d’Homenot de la Sanitat, per part
de la Fundació Avedis Donabedian.

Mirant cap al futur, comencem a trobar la resposta a les
necessitats del nostre entorn.Amb la confiança del Departa-
ment de Salut, preveiem dotar-nos de les estructures i línies
d’activitat adequades per respondre a la demanda sorgida al
nostre entorn, definides en el Pla assistencial 2007-2012.

Aquest escrit recull alguns dels fets produïts l’any 2006, dels
quals trobareu detall a la memòria. Ens n’hem de sentir satis-
fets, tot i que la nostra feina passa per la millora continuada,
per prestar un servei cada cop millor. Procurarem donar-hi
resposta, entre tots, tant en el futur con en el present.

Rafael Lledó
Director general
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Hospital de referència del Vallès Oriental
El creixement demogràfic de la comarca del Vallès Oriental en els darrers anys
ha estat i continua sent dels més alts de Catalunya, i els equipaments per a l’a-
tenció sanitària no han crescut de manera harmònica.

L’Administració ha donat suport a l’aposta de futur de l’Hospital General de
Granollers amb una subvenció de 20 milions d’euros per a les obres d’ampliació
i reforma del centre. Es preveu que la primera fase de l’ampliació (nou edifici
d’atenció ambulatòria) s’acabi el 2008. La segona fase preveu la reforma i
ampliació de l’àrea quirúrgica i hospitalització.

Paral·lelament, el Departament de Salut ha establert la previsió d’equipaments
d’atenció especialitzada del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental (sec-
tor central), que preveu un creixement dels equipaments del centre amb un
increment de llits destinats preferentment a altes convencionals d’alta comple-
xitat.

El dimensionament de futur de l’Hospital serà de 370 llits d’aguts, 12 quiròfans,
hospital de dia, consultes d’especialitats i gabinets per a proves, serveis de suport
diagnòstic i servei d’urgències hospitalari.

Com a complement de l’Hospital, l’edifici de l’antiga Policlínica serà un hospi-
tal lleuger d’alta capacitat resolutiva i de funcionament àgil. Els equipaments
previstos són entre 50 i 80 llits de curta estada, quatre quiròfans de cirurgia
major ambulatòria, cirurgia menor ambulatòria, ingressos de curta estada, con-
sultes d’especialitats i gabinets d’exploracions, serveis de suport diagnòstic i un
servei d’urgències.

Pel que fa a l’atenció sociosanitària, es preveu un increment de 15 llits de mitja-
na estada de convalescència i 75 llits sociosanitaris de llarga estada.

El futur de l’Hospital és, doncs, un hospital multicentre en xarxa, referència de
la comarca, que integri les línies d’atenció a malalts aguts, atenció sociosanità-
ria, salut mental, amb serveis ambulatoris potents, urgències resolutives i amb
forta coordinació amb l’atenció primària. Un centre que també reforçarà el seu
paper com a referent pel que fa a la docència i la recerca.

L’inici d’una nova etapa

L’any 2006 ha finalitzat el segui-
ment del Pla de viabilitat que,
gràcies a l’esforç dels professio-
nals de la Fundació Hospital Asil
de Granollers, ha donat un resul-
tat prou satisfactori. En aquest
període s’ha incrementat nota-
blement l’activitat, ha augmentat
la complexitat dels casos atesos i
s’han desplegat nous serveis, tot
rebaixant la llista d’espera qui-
rúrgica. S’ha integrat l’activitat i
s’ha acollit l’equip de professio-
nals de l’antiga Policlínica. S’han
estès les aliances amb els proveï-
dors de l’entorn, s’ha endegat el
Comitè d’Ètica d’Investigació
Clínica, s’han multiplicat les
hores de formació, i s’ha passat
l’auditoria docent amb una valo-
ració excel·lent. Mentrestant,
l’Hospital ha estat reconegut
entre els millors hospitals de
l’Estat per segon any consecutiu.
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La Fundació en xifres
Recursos
Personal 1.420
Llits d’aguts 295
Llits sociosanitaris 40
Llits de psiquiatria (Benito Menni) 30
Quiròfans 6
Sales de parts 3
Sales de consulta externa 32
Gabinets d’exploració 13
Sala de rehabilitació/fisioteràpia 1
Places d’hospital de dia (tractaments) 9
Places d’hospital de dia geriàtric 30
Places de cirurgia major ambulatòria 8
Places a l’Hospital de Dia Sant Jordi  40
Places de residència per a gent gran 52

Resum d’inversions
Obres i equipament 
de nous serveis 725
Equipament
i aparells assistencials 414
Instrumental i utillatge
assistencial 557
Maquinària i aparells
no assistencials 121
Equipament informàtic 12
Mobiliari en general 70
En milers d’euros.

Resultats econòmics
Ingressos 81.635
Despeses 80.534
Resultat d’explotació 1.101
Resultat financer -808
Resultat extraordinari -226
Resultat del període 67
En milers d’euros.

L’activitat de l’Hospital en un dia
(mitjana dels 365 dies de l’any)

Altes 57
Consultes externes 827
Urgències 374
Parts 6
Intervencions quirúrgiques 54

Professionals
Llicenciats assistencials 283
Tècnics assistencials 434
Auxiliars assistencials 381
Manuals i oficis 17
Administratius 153
No qualificats 146
Directius 6
Total 1.420

Govern Territorial de Salut
L’any 2006 es va signar la constitució del Govern Territorial de Salut del
Vallès Central, que agrupa una vintena de municipis que tenen com a cen-
tre de referència l’Hospital General de Granollers. Al Vallès Oriental s’han

constituït tres governs territorials de salut (GTS): el
Vallès Oriental (sector central), al vol-

tant de l’Hospital de Granollers, amb
una població de prop de
230.000 habitants; el Baix
Vallès, al voltant de l’Hospi-

tal de Mollet, amb una
població de 95.000 habi-

tants, i el Baix Montseny, al
voltant de l’Hospital de Sant Celo-

ni, amb 45.000 habitants.

Els GTS els formen la Generalitat i les corpora-
cions locals per promoure la col·laboració i integració

de serveis, facilitar la continuïtat assistencial, la integració dels
serveis de protecció i promoció de la salut, la coordinació amb els serveis
socials i comunitaris, la priorització de la salut pública i l’adaptació a les
necessitats territorials.

Granollers

Vallès Oriental
(sector central)

Baix Montseny

Baix Vallès

Sant Celoni

Mollet
del Vallès
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Nou Servei de Teleradiologia
Al començament de l’any va entrar en funcionament el Servei de Teleradio-
logia en col·laboració amb UDIAT Centre de Diagnòstic. Amb la posada en
marxa d’aquest servei es dóna resposta a l’atenció radiològica urgent en
tomografia computada (TC) durant les franges horàries on no hi ha especia-
lista en radiologia de presència física, és a dir, les nits i els caps de setmana.

La posada en marxa d’aquest servei s’emmarca en el conveni de col·laboració
que van signar al mes de novembre de 2004 la Fundació Hospital Asil de Gra-
nollers, el Consorci Hospitalari de Vic, la Corporació Sanitària Parc Taulí i
UDIAT Centre de Diagnòstic, que preveu la col·laboració d’aquests centres
tant en l’àmbit assistencial com en l’econòmic.

Incorporació a l’Anella Científica
Per tal de tirar endavant aquest projecte de teleradiologia i d’altres que es
puguin desenvolupar en el futur, la Fundació Hospital Asil de Granollers s’ha
incorporat a l’Anella Científica, la xarxa de comunicacions d’alta velocitat de
la Fundació per a la Recerca i la Innovació, que connecta universitats i centres
d’investigació a Catalunya.

Aquesta connexió a l’Anella permet homogeneïtzar i centralitzar les diferents
connexions externes del centre i evitar el desplaçament de pacients i profes-
sionals, alhora que es millora la qualitat assistencial. Igualment, permet des-
envolupar projectes formatius i de cooperació amb altres centres sanitaris,
com ara la creació de tot un sistema de teleradiologia que permeti la trans-
missió d’imatges de radiologia entre l’Hospital i Parc Taulí.

FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS MEMÒRIA 2006
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365 dies de millores

Dins l’àmbit assistencial, s’han dut a
terme un seguit d’accions encamina-
des a millorar la manera de treballar,
amb l’objectiu d’oferir més bon ser-
vei a la ciutadania.Això s’ha fet millo-
rant la nostra capacitat de resolució i
coordinació com també introduint
canvis organitzatius que ens han de
permetre ser més resolutius.

També s’han posat en marxa nous ser-
veis i equipaments, alhora que d’al-
tres s’han consolidat plenament.
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Nova línia assistencial de logopèdia
S’ha posat en funcionament la Unitat de Logopèdia, que forma part d’una
UTE (unitat temporal d’empreses) integrada per la Fundació Bertran de Seva
per a la Gestió de Serveis Sanitaris i Socials i el Centro de Rehabilitación del
Vallès i Fisioteràpia SA.Aquesta UTE proporciona serveis de logopèdia, reha-
bilitació ambulatòria i rehabilitació domiciliària al CatSalut en l’àmbit terri-
torial del Vallès Oriental.

La Unitat es va crear amb l’objectiu de donar resposta a un servei no present
a la nostra comarca, que fins ara requeria el desplaçament dels pacients a cen-
tres d’altres comarques. Així doncs, es fa el diagnòstic al mateix Hospital
General de Granollers, i el tractament de logopèdia es pot fer a les
instal·lacions de l’Hospital de Dia Sant Jordi, o en tres centres més perifèrics,
a Caldes de Montbui, la Garriga i Montornès del Vallès.

En els primers 10 mesos d’activitat de la Unitat de Logopèdia, i tenint en
compte que el desenvolupament ha estat progressiu, cal destacar que s’han
realitzat 529 primeres visites i 144 visites de control. D’aquestes, s’han con-
siderat tributàries de logopèdia 429 persones. En aquest moment hi ha unes
200 persones fent rehabilitació amb les logopedes i ja s’han donat més de 90
altes un cop finalitzat el tractament.

Càncer de mama: la detecció precoç i les noves
tècniques quirúrgiques milloren la qualitat de vida
de les dones afectades
El Programa de detecció precoç del càncer de mama es va iniciar al final de
2002. Coordinat des de l’Hospital General de Granollers, dóna servei a tota
la comarca. Des de 2002 s’han fet més de 40.000 mamografies a dones de la
comarca d’entre 50 i 64 anys i s’han diagnosticat 169 casos de càncer.

L’any 2006 s’ha acabat la segona ronda de cribratge i les dades indiquen que
de les prop de 29.000 dones citades per fer-se una mamografia, n’han respost
el 85%, que es considera una participació molt elevada. En aquesta segona
ronda s’han detectat 84 càncers de mama asimptomàtics, el que suposa una
taxa de detecció de 5,1 per cada mil dones cribrades.

Poder detectar el càncer en estadis molt precoços, a més de reduir la morta-
litat provocada per aquesta malaltia, fa possible l’aplicació de tractaments més
conservadors, com ara la tumorectomia (extirpació del tumor) en lloc de la
mastectomia (extirpació de la mama).Aquest tractament s’ha pogut practicar
a tres de cada quatre dones diagnosticades de càncer de mama.

Una de les tècniques que s’han introduït també aquest any en la intervenció
quirúrgica de càncer de mama ha estat el que s’anomena “gangli sentinella”,
que evita en la majoria dels casos el buidament axil·lar i, per tant, també ajuda
a disminuir les molèsties i les possibles seqüeles que provoca aquesta inter-
venció en el braç de la dona. La tècnica del gangli sentinella s’ha realitzat en
el 60% de les intervencions.

A més, des d’aquest any 2006, en els casos en què estigui indicada la mastec-
tomia, l’Hospital ofereix l’opció de reconstrucció mamària gràcies a la incor-
poració d’un cirurgià plàstic.

Consultories amb
l’atenció primària
El programa de sessions de consulto-
ria entre especialistes de l’hospital i
professionals de l’atenció primària es
troba plenament consolidat, amb 8
especialitats que hi participen: Neu-
rologia, Unitat de Diabetis, Endocri-
nologia i Nutrició (UDEN), Geria-
tria, Otorinolaringologia, Urologia,
Salut Mental, Reumatologia i Unitat
del Dolor.

21 professionals de l’Hospital estan
implicats en les consultories amb 10
àrees bàsiques del nostre entorn. Al
llarg de l’any, s’han fet un total de 638
sessions de consultoria (l’any 2004
se’n van fer 393 i l’any 2005, 420).

L’any 2006 s’ha fet una nova enques-
ta de satisfacció, contestada per 75
professionals de l’atenció primària.

Les consultories han estat un factor
clau en la millora de la coordinació
entre nivells assistencials i han permès
reduir les llistes d’espera de consultes
externes per a primeres visites.

Enquesta de satisfacció
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Millores a Cardiologia
La Unitat de Cardiologia ha estat reco-
neguda com a TOP 20 de l’especialitat
dins la categoria d’hospitals generals i
docents amb cardiologia mèdica.

Durant l’any 2006 s’ha posat en marxa
la Consulta d’Accés Ràpid de Cardiolo-
gia, que atén aquells malalts que han de
ser visitats sense demora, però que no
requereixen un ingrés hospitalari per
fer el diagnòstic. També cal destacar la
posada en funcionament d’una consulta
específica d’insuficiència cardíaca, per
tal de millorar l’assistència als malalts
afectats per aquesta patologia.

Pel que fa a la col·laboració amb altres
centres, cal destacar el conveni de
col·laboració amb l’Hospital Clínic de
Barcelona en l’àmbit de l’assistència, la
recerca i la docència, que permet als
malalts de la comarca que han de ser
tractats amb cirurgia cardíaca poder
fer-se les visites prèvies i les de control
a l’Hospital de Granollers, encara que
la intervenció es faci a Barcelona.

Així mateix, l’Hospital General de Gra-
nollers també té acords de col·laboració
en l’àmbit de la cardiologia amb l’Hos-
pital de Sant Celoni i amb l’Hospital de
Mollet, en el marc de les aliances estra-
tègiques que mantenen els centres.

Desenvolupament del programa de cirurgia
laparoscòpica avançada
Dins el programa de cirurgia laparoscòpica avançada que està desenvolu-
pant el Servei de Cirurgia General i Especialitats de l’Hospital, en el decurs
de l’any 2006 s’han continuat ampliant les intervencions quirúrgiques rea-
litzades a través d’aquest procediment.

La cirurgia laparoscòpica ha demostrat ser un gran avenç en la cirurgia
mínimament invasiva i comporta importants avantatges per als malalts per
la reducció del dolor postoperatori i de l’hemorràgia, i perquè permet una
recuperació més ràpida, com també una reducció de l’estada hospitalària.

Cirurgia de còlon
La tècnica de cirurgia de còlon per laparoscòpia, que s’ha començat a prac-
ticar aquest any, s’ha desenvolupat amb la col·laboració dels hospitals de
Mollet, de Mataró i de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Els cirurgians de la Unitat de Cirurgia de Còlon i Recte han fet les prime-
res 50 intervencions per aquest procediment amb èxit.

Urologia
La implantació d’aquesta tècnica es troba encara en una fase inicial en l’es-
pecialitat d’urologia a causa, entre d’altres motius, de l’alta complexitat de
les intervencions més freqüents, que són les prostatectomies radicals per
càncer de pròstata i les nefrectomies per càncer de ronyó.

Tot i amb això, des de l’inici del programa de laparoscòpia urològica avan-
çada a l’Hospital General de Granollers ja s’han fet uns 70 procediments
laparoscòpics urològics de tot tipus.

Això ha permès la presentació de diverses comunicacions sobre tècnica qui-
rúrgica en congressos de l’especialitat d’àmbit nacional, on s’ha aconseguit
un reconeixement en la realització de tècniques laparoscòpiques avançades
per part de la comunitat científica.

Millores en les tècniques quirúrgiques
Dins l’àmbit de les tècniques quirúrgiques, cal destacar també la introduc-
ció de la histeroscòpia quirúrgica ambulatòria.
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Pla assistencial 
2007-2010
Durant 2006 s’ha començat a treba-
llar en el Pla assistencial de la Funda-
ció Hospital Asil de Granollers. El
Pla, en el qual han participat tots els
serveis, preveu un conjunt d’accions
assistencials en el nou context de
l’Hospital com a centre de referència
territorial en un entorn de finança-
ment capitatiu.

El Pla assistencial és un instrument de
gestió assistencial de les direccions,
àrees i serveis, i serveix com a guió
per a la presa de decisions directives i
com a instrument d’ajuda en la prio-
rització de noves accions, inversions i
estructura. És, a més, una eina d’aju-
da per a la negociació amb el CatSalut
i per a la presa de decisions vinculades
a d’altres proveïdors.

Deu anys d’Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR): 
un model organitzatiu de gestió coordinada
La Unitat de Diagnòstic Ràpid ha complert 10 anys de funcionament. La seva
creació, l’any 1996, va ser fruit d’una iniciativa de diversos professionals del
servei de Medicina Interna i la Direcció del centre per tal d’agilitzar l’estudi
diagnòstic de malalts amb patologies greus, sense necessitat d’ingrés hospita-
lari. Durant aquests anys ha comptat amb la implicació dels serveis centrals
hospitalaris, de diverses unitats funcionals i de la col·laboració de determina-
des especialitats, fet que ha permès millorar l’eficiència en el maneig i en la
valoració diagnòstica i terapèutica de determinades patologies.

L’Hospital ha estat pioner en la creació d’una unitat d’aquestes característi-
ques i ha esdevingut la referència per molts altres hospitals a l’hora de posar
en marxa les seves pròpies unitats de diagnòstic.

Fins a l’actualitat, la UDR ha sobrepassat la xifra de 7.500 malalts visitats, la
majoria procedents d’urgències i d’atenció primària. Per grups diagnòstics, la
patologia digestiva, les neoplàsies i el grup de patologia infecciosa han estat
els més freqüents. El 15% dels pacients atesos a la UDR han estat diagnosti-
cats de càncer. En aquest sentit, l’Hospital, mitjançant la UDR, estableix un
circuit preferent de derivació des d’atenció primària per a pacients amb sos-
pita de càncer, tal com assenyala el Pla director d’oncologia de Catalunya
2006-2010. Així mateix, la creació de la infermera gestora de casos permet
l’accessibilitat al circuit d’exploracions preferents generades en altres unitats
de procés davant la confirmació d’un càncer.

És evident l’aportació d’aquestes unitats dintre del sistema sanitari actual, pel
que fa al diagnòstic de càncer i d’altres malalties potencialment greus que no
es poden demorar, així com la repercussió que té el seu funcionament sobre
la gestió i altres serveis hospitalaris.

El Pla de millora del bloc quirúrgic incideix en l’organització dels recursos quirúrgics per adaptar-los a
les necessitats dels pacients i dels professionals, tot augmentant-ne l’eficiència.
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Millores a Urgències
Durant el període d’activació del Pla integral d’urgències de Catalunya
(PIUC) s’han dut a terme actuacions de reforç que han permès disposar de
més llits, més dispositius de transport sanitari i un augment d’equips assis-
tencials.A més, l’Hospital de Granollers ha millorat el servei de l’Àrea d’Ur-
gències amb la posada en marxa d’un nou sistema de triatge, la renovació d’e-
quipaments (lliteres, equipaments i aparells assistencials, instrumental) i
l’ampliació d’espais.

Així mateix, s’han establert les visites regulars de metges especialistes a
Urgències.Aquestes consultes s’han implantat a les àrees de Neurologia, Car-
diologia i Geriatria. Els especialistes fan consultories a malalts d’Urgències,
d’acord amb el metge d’Urgències responsable del malalt.Amb això es millo-
ra la capacitat resolutiva d’urgències i s’eviten ingressos innecessaris.

Compres i magatzem
Les noves instal·lacions del magatzem general de l’Hospital disposen d’una
superfície total de 540 metres quadrats, amb 92 metres lineals de prestatge-
ries de gran volum i 1.069 prestatgeries tipus picking. Tot el magatzem està
codificat amb codi de barres. Aquest sistema permet un millor control dels
estocs, ja que és possible efectuar un inventari rotatiu periòdic i un recomp-
te de mercaderies emmagatzemades de sis a set vegades cada any.

Els canvis en el sistema d’ubicació i extracció han suposat una millora subs-
tancial pel que fa al temps de preparació de comandes, que ara es pot fer de
manera més ràpida i efectiva, i han permès una reducció dels estocs a 21 dies
de mitjana mensual. Actualment hi ha més de 9.000 referències actives esto-
cades i 1.620 enregistrades sense estoc, però efectives.

Millores en l’àmbit 
de la infermeria
Després de fer una anàlisi de la situa-
ció i amb la finalitat de continuar
avançant en la millora contínua de la
qualitat, des de la Direcció d’Infer-
meria s’ha impulsat un canvi en la
metodologia de treball: les trajectò-
ries clíniques.

Treballar per trajectòries clíniques
vol dir planificar de manera estandar-
ditzada i seqüenciada les accions que
es faran al malalt des del seu ingrés
fins a l’alta, consensuada per l’equip
interdisciplinari i que intervindrà en
el procés. Per tal de posar en marxa
aquesta metodologia de treball s’ha
fet un programa de formació en què
han participat prop de 50 diplomades
d’infermeria de diferents unitats.

Durant l’any s’ha treballat en la tra-
jectòria clínica de l’ictus isquèmic i
l’ictus hemorràgic, que s’ha posat en
marxa com a prova pilot al principi de
2007. També s’ha començat a prepa-
rar la trajectòria clínica de la icterícia
neonatal, i es troben en projecte la de
la pròtesi de genoll i la intervenció de
neoplàsia de còlon.

També s’han fet canvis en el model
organitzatiu que han de permetre
proporcionar una millor atenció a la
ciutadania. Entre d’altres, cal desta-
car l’impuls que s’ha donat a les con-
sultes d’infermeria, conjuntament
amb la Direcció Mèdica (UDEN,
Oncologia, Cardiologia, Aparell Res-
piratori i, com a prova pilot, Reuma-
tologia). Així mateix, s’ha definit el
perfil de la infermera referent, el per-
fil de la infermera de qualitat i el per-
fil de la infermera gestora de casos.
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Acords i col·laboracions
Col·laboració en l’àmbit de la reproducció assistida
La Fundació Hospital Asil de Granollers i Fecunmed-Centre de Reproducció
Assistida del Vallès, SL han signat un conveni de col·laboració en l’àmbit de la
reproducció assistida. En l’ordre assistencial, l’acord estableix una vinculació
preferent entre els dos centres per a aquelles parelles amb problemes d’in-
fertilitat o esterilitat que hagin de sotmetre’s a tècniques específiques que no
es puguin prestar en algun d’ells. Pel que fa a l’àmbit docent, destaca la pos-
sibilitat que els residents de l’Hospital puguin fer formació en reproducció
assistida al centre Fecunmed.

Algunes de les línies de treball que cal destacar són la preservació de la ferti-
litat en persones que han de fer tractament per malalties oncològiques, el
suport del Laboratori de l’Hospital en la realització d’algunes tècniques, l’or-
ganització de jornades científiques sobre reproducció assistida i la formació
continuada dels professionals.

Treball d’equip amb les entitats sanitàries de la comarca
S’ha continuat treballant conjuntament amb els proveïdors de salut de la
comarca per tal de millorar l’assistència a la població. Les actuacions més
rellevants han estat:

• Instauració d’un circuit de TAC urgents oberts a l’Hospital de Sant Celoni i
a l’Hospital de Mollet.

• Col·laboració amb l’Hospital de Sant Celoni en l’àmbit de l’hematologia.
• Descentralització del control de Sintrom als ABS de Sant Celoni i la Garriga.

Col·laboració amb Granollers i VO contra el càncer
Al començament d’any es va inaugurar la sala d’espera d’Oncologia, que ha
estat reformada, equipada i decorada amb la col·laboració de Granollers i VO
contra el càncer. S’hi han instal·lat uns panells de separació per proporcionar
més intimitat a les persones que en fan ús.A més, per fer més agradable l’esta-
da, la pintora Lourdes Vázquez ha decorat els panells amb pintura mural.
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Excel·lència en la qualitat 
de l’assistència sociosanitària
La Fundació Avedis Donabedian (FAD) ha atorgat a la Fundació Hospital
Asil de Granollers el Premi a l’Excel·lència en Qualitat en Atenció Socio-
sanitària. L’atenció a la gent gran ha estat un dels objectius de l’Hospital des
de la seva fundació i una de les línies que s’han mantingut i que es conti-
nuaran reforçant. El premi és el reconeixement a la gran tasca assistencial
de tots els professionals que treballen a les àrees de Geriatria i Sociosanità-
ria i, alhora, un estímul per continuar treballant en aquest àmbit.

Els premis a la qualitat assistencial, que es lliuren des de 1991, reconeixen
les persones i institucions que han contribuït a la millora de la qualitat assis-
tencial en l’àmbit nacional i internacional.

TOP 20 per partida doble
Per segon any consecutiu, l’Hospital General de Granollers ha
estat reconegut com un dels tres millors del seu grup (hospitals
generals de model laboral) de tot l’Estat espanyol, juntament

amb el Consorci Sanitari del Maresme – Hospital de Mataró i l’Hospital de
la Ribera (Alzira).

El programa TOP 20 avalua una sèrie d’indicadors de qualitat i eficiència, i
guardona els hospitals amb millors resultats. A més, cada any valora una
especialitat –enguany l’àrea de cardiologia.També en aquest àmbit, l’Hos-
pital ha estat destacat entre els cinc millors de l’Estat en l’apartat d’hospi-
tals generals i docents amb cardiologia mèdica.

Apostem per la qualitat

Indicadors assistencials
de qualitat
Mortalitat observada 
(hospitalització d’aguts) 1,86%
Reingressos global 17,02%
Readmissions a 30 dies 5,02%
Taxa de cesàries 22,93%
Urgències ingressades 9,14%
Taxa de prevalença 
d’infecció nosocomial 9,31%
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Protocol de prevenció de caigudes i nafres
Dins del Pla de qualitat, en el context de millora contínua de la qualitat assis-
tencial, s’ha establert una estratègia de prevenció i sensibilització, tant per als
professionals assistencials com per a la pròpia població. Així, s’ha elaborat un
protocol de prevenció de caigudes, que inclou l’avaluació del risc de caigudes
i un full de registre. També s’ha elaborat en el cas de l’avaluació de risc de
nafres i el seu seguiment.

Així mateix, la Fundació Hospital Asil de Granollers, en l’àmbit d’atenció
comunitària, ha participat en l’elaboració d’un tríptic informatiu sobre “Pre-
venció de caigudes en la gent gran”, enviat per correu postal a totes les per-
sones més grans de 75 anys de Granollers i distribuït en centres sanitaris,
sociosanitaris i casals de gent gran de la ciutat.

Protocol de cribratge nutricional 
a l’ingrés a l’Hospital
Al final de 2005, la Comissió de Nutrició de l’Hospital va dissenyar un pro-
tocol d’actuació que considerés la utilització de mètodes de cribratge de mal-
nutrició a l’ingrés a l’Hospital amb la finalitat d’incloure l’atenció nutricional
en l’abordatge terapèutic del pacient.

El procés d’implementació s’està desenvolupant en diverses fases, en què
s’inclouen sessions clíniques específiques amb els diferents professionals que
intervenen en el procés assistencial, assignant a cadascun responsabilitats
determinades. Així mateix, a fi d’assegurar el compliment correcte, s’ha rea-
litzat una primera verificació del procés en la primera fase implantada.

Sessions clíniques
generals
Durant l’any 2005 s’han organitzat
un total de 33 sessions clíniques gene-
rals. El programa de sessions clíni-
ques, coordinat pel cap d’estudis de la
Fundació Hospital Asil de Granollers,
té una programació trimestral que
inclou sessions de periodicitat setma-
nal d’una hora de durada.

Les sessions clíniques presenten
temes que són d’interès general per
als professionals de l’Hospital. Es
presenten casos clínics, resultats de
treballs de recerca, tesis doctorals o
altres temes que puguin ser rellevants
per al col·lectiu a qui s’adrecen. Els
ponents són professionals de l’Hospi-
tal en la seva majoria, però també
s’inclouen sessions a càrrec de perso-
nes d’altres àmbits.

S’han concedit tres diplomes d’Excel·lència en reconeixement a la trajectòria professional durant el
període de formació com a metges especialistes a Àlex Almuedo (Medicina interna), i Marta Girvent i
Anna M. Pereda (Ginecologia i obstetrícia).
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Docència
La Fundació Hospital Asil de Granollers està acreditada per formar metges
especialistes pel sistema MIR des de l’any 1983. Actualment té acreditades
9 especialitats mèdiques, a més de farmàcia hospitalària i infermeria obste-
tricoginecològica (llevadores).

• Anestesiologia i reanimació
• Cirurgia general i de l’aparell digestiu
• Cirurgia ortopèdica i traumatològica
• Farmàcia hospitalària
• Geriatria
• Medicina familiar i comunitària
• Medicina interna
• Obstetrícia i ginecologia
• Pediatria i àrees específiques
• Radiodiagnòstic
• Infermeria obstetricoginecològica

Aquest any 2006 s’ha sol·licitat la documentació per a l’ampliació de places
de metges en formació en cinc especialitats i també en la sol·licitud d’acre-
ditació docent de dues especialitats noves.

Aquest vessant docent es complementa amb altres activitats formatives:
formació pràctica de pregrau d’estudis universitaris de ciències de la salut i
d’altres especialitats, i pràctiques de cicles formatius de grau mitjà i supe-
rior, entre d’altres.

Participants en docència de pregrau
Llicenciatura en Medicina 43
Diplomatura en Infermeria 48
Altres llicenciatures 
i diplomatures 49
Farmàcia 32
Psicologia 5
Dietètica i nutrició 2
Logopèdia 2
Fisioteràpia 8
Formació professional 
branca sanitària 80

Participants en docència de postgrau
Programa MIR 44
Programa FIR 4
Programa LLIR 3
Postgrau d’Infermeria 23
Altres postgraus 2
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Auditoria docent
El mes d’octubre de 2006 la Direcció General de l’Agència de Qualitat del
Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat i Consum va fer una audi-
toria docent al centre.

Les àrees avaluades van ser les següents:

• Drets dels malalts i aspectes ètics
• Funcions d’assistència als malalts
• Serveis de suport al diagnòstic i tractament
• Continuïtat i coordinació assistencial
• Equip directiu i organització general
• Gestió i millora contínua de la qualitat assistencial
• Gestió de la informació
• Planificació i organització de la formació sanitària especialitzada
• Avaluació i qualitat de la formació sanitària especialitzada
• Formació continuada i competència professional del personal sanitari
• Conclusions de l’enquesta de satisfacció als residents

L’auditoria va donar una puntuació de 757 punts sobre 1.000, una valoració
que es considera molt satisfactòria, sense perdre de vista les oportunitats de
millora que van sorgir de la pròpia avaluació.

A l’enquesta de satisfacció dels residents que es va fer, aquests van valorar
com a molt satisfactoris aspectes com l’antelació amb què coneixen el pro-
grama de sessions clíniques, bibliogràfiques, seminaris i altres activitats
docents específiques del seu servei, així com l’accés a llibres i revistes i el
nombre d’hores setmanals dedicades a les activitats docents.

Premi de recerca
A mitjan 2006 es va lliurar el II
Premi OSVA al millor projecte
de recerca per a especialistes en
formació, que atorguen l’Ob-
servatori de la Salut Dr. Carles
Vallbona i l’Acadèmia de Cièn-
cies Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i Balears.Aquest premi té com a objectiu estimular la formació i la
recerca en l’àmbit clínic en els metges, farmacèutics, biòlegs, psicòlegs i
altres titulats superiors en període de formació que exerceixin la seva espe-
cialitat en un centre de salut o hospital del Vallès Oriental.

Es valora l’originalitat del projecte, el seu impacte en la pràctica assistencial, en
la prevenció o la millora de la salut, així com la seva viabilitat. El premi consis-
teix en una dotació econòmica en forma d’inscripció a cursos de formació.

En aquesta edició s’han presentat un total de 6 treballs i el jurat va concedir
el premi ex aequo a dos d’ells: “Rol de l’ecografia axil·lar en el maneig del càn-
cer de mama segons la tècnica del gangli sentinella”, de Santiago Medrano i
Lara Berrocal, metges residents del Servei de Diagnòstic per la Imatge de
l’Hospital General de Granollers, i “Prevalença de la síndrome de l’ovari poli-
quístic en dones ateses en atenció primària”, de Fina Romanyà i Israel Casa-
rejos, metges residents de Medicina de família i comunitària de l’ABS de la
Garriga.

Nous metges
especialistes i llevadores
Com cada any, s’han lliurat els diplo-
mes als nous especialistes que han
acabat el seu període de formació al
centre i, alhora, s’ha donat la benvin-
guda a la nova promoció que s’ha
incorporat enguany per començar la
seva etapa de formació postgraduada.

Han rebut els diplomes un total de 15
especialistes: tres infermeres de l’es-
pecialitat Obstetricoginecològica (lle-
vadores), set metges de les especiali-
tats d’Anestesiologia i reanimació,
Geriatria, Medicina interna, Obste-
trícia i ginecologia, Pediatria i Cirur-
gia ortopèdica i traumatologia.També
han acabat el període de formació
cinc especialistes en Medicina fami-
liar i comunitària, que han fet una
part de la formació a l’Hospital i l’al-
tra a l’atenció primària.
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Biblioteca mèdica
A causa de les obres d’ampliació i reforma de l’Hospital, la biblioteca mèdi-
ca i també la biblioteca al malalt s’han traslladat a una nova ubicació, a la
planta baixa entre els edificis B i C. El nou emplaçament, més lluminós i
confortable, també és més accessible. A més, s’ha habilitat un espai per
poder exposar pòsters de jornades i congressos que han elaborat els pro-
fessionals del centre.

D’altra banda, s’ha activat l’apartat de Biblioteca a la intranet, a través del
qual es pot accedir a consultes i sol·licitud de serveis, com també l’enllaç
amb les bases de dades.

Pel que fa a noves subscripcions, cal destacar l’accés gratuït a la Web of
Knowledge, un servei públic per a tots els investigadors del sistema espa-
nyol de ciència i tecnologia. El producte és un conjunt de bases de dades
entre les quals destaca la consulta del factor d’impacte de les revistes a tra-
vés de la base de dades Journal Citation Reports.

Com a proposta de subscripció per a l’any 2007, al llarg dels tres darrers
mesos de l’any s’ha tingut accés en període de proves a la guia de referèn-
cia clínica UpToDate.

Cal destacar l’augment considerable d’usuaris que s’han adreçat al servei de
biblioteca al llarg de l’any, i que ha estat de 1.906 visitants presencials, 661
consultes per e-mail, 134 consultes per telèfon i 16 peticions per correu
intern.A través del SOD (Servei d’Obtenció de Documents) s’han sol·lici-
tat un total de 1.400 articles, mentre que la biblioteca ha facilitat a altres
centres un total de 428 articles.

Activitat científica
S’han publicat un total de 34 articles,
12 dels quals són originals en publica-
cions amb factor d’impacte (10 en
revistes internacionals amb un factor
d’impacte total de 21,578 i 24 en revis-
tes nacionals amb un factor d’impacte
total de 3,06). El factor d’impacte total
de les publicacions ha estat de 25,259
(considerant el factor d’impacte d’arti-
cles originals, revisions, editorials i car-
tes, i excloent-ne els abstracts a les
comunicacions i congressos).

A la pàgina web de la Fundació
(www.fhag.es) es pot consultar el recull
d’activitats científiques i docents.
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Publicacions
Segona edició de la guia 
“Urgencias y VIH”
El llibre va adreçat a professionals no
especialistes en VIH i ha comptat amb la
participació de més de quaranta autors,
professionals de diversos serveis de
l’Hospital, d’altres centres sanitaris i de
l’atenció primària.

Aquesta obra té un caràcter eminent-
ment pràctic i s’ha editat en format de
butxaca perquè sigui de consulta fàcil.
Està distribuïda en 18 capítols i compta
amb nombrosos quadres i gràfics, que
en faciliten la consulta.

“Guia clínica de la pancreatitits aguda”
Es tracta d’una guia elaborada per un
equip multidisciplinari de professionals
de l’Hospital. Els autors han efectuat
una revisió de la literatura científica i
una anàlisi de l’evidència fins a arribar a
un document consensuat.

“Guia clínica del maneig agut 
de la malaltia vascular cerebral”
Aquesta guia ha estat editada per la Uni-
tat de Neurologia, amb la col·laboració
d’un equip de professionals de diverses
àrees de l’Hospital. La guia descriu tots
els aspectes relacionats amb el tracta-
ment de la fase aguda de la malaltia vas-
cular cerebral, tant de la malaltia isquè-
mica com de l’hemorràgica. Té com a
objectiu consensuar, de manera multi-
disciplinària, les mesures terapèutiques
referides al tractament antitrombòtic i
protocol·litzar el maneig diagnòstic
davant una malaltia que ha de ser consi-
derada com a una urgència mèdica i que
requereix atenció hospitalària immedia-
ta per tal de prevenir les complicacions
fatals i evitar les recurrències.

Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC)
El mes d’octubre, la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departa-
ment de Salut va acreditar el Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC)
de la Fundació Hospital Asil de Granollers.

El CEIC és un organisme independent format per professionals sanitaris i
persones no vinculades amb la medicina –fet que permet tenir diferents
punts de vista– que vetlla per la protecció i els interessos dels pacients que
han d’entrar en un assaig clínic.

L’aplicació de principis ètics al camp de la recerca segueix quatre postulats
bàsics: no-maleficència, justícia, autonomia i respecte per les persones, i
beneficència. El CEIC ha de vetllar perquè aquests principis bioètics es
compleixin, és a dir, ha de procurar que hi hagi un benefici per al pacient,
però que aquest sempre estigui protegit i informat.

Fins ara l’Hospital General de Granollers era tutelat per l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, que ha provat 11 assaigs clínics presen-
tats per investigadors de l’Hospital General de Granollers. La constitució
del CEIC propi és una oportunitat per enfortir la recerca, així com un
impuls cap a una clara millora de serveis i una més gran motivació dels pro-
fessionals.

Memòria 2006  26/7/07  17:33  Página 17



18

L’equip humà,
el nostre actiu més sòlid

Pla director de recursos humans
El Pla, vigent durant 2005 i 2006, té com a objectiu dotar la Fundació Hospital
Asil de Granollers dels millors professionals, retenint-ne el talent, promovent
la millora del coneixement i fent efectiva l’avaluació de les competències, per
tal de donar un servei excel·lent i aconseguir un alt nivell de rendiment, a par-
tir de tres línies estratègiques:

• Millora de coneixements i competències (increment de l’oferta formativa).
• Millora de l’oferta laboral, de condicions de treball i nivell d’especialització

(contractació de facultatius especialistes i estabilització de personal que
cobreix diversos torns).

• Política de contractació i promoció professional, per tal de desenvolupar una
nova política de contractació de personal que redueixi l’índex de temporalitat
i que ajudi a la integració del professional a la Fundació.

Piràmide d’edats
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Formació continuada
L’any 2006 ha quedat consolidat el Pla de formació iniciat l’any passat, que
s’integra en l’estratègia de gestió de recursos humans i que ha comptat amb
1.823 participants.

Al llarg de l’any s’han organitzat 48 accions formatives, el 86% del Pla de
formació grupal programat. D’altra banda, s’ha apostat per tres línies estra-
tègiques de formació: competències dels comandaments, amb 30 partici-
pants en el curs d’habilitats de comandament, gestió de clients –dirigida a
les competències de la funció administrativa–, amb 145 participants en cur-
sos de català, informàtica i atenció al client.

A més, s’ha fet formació en lectura vertical, una tècnica que afavoreix la
millora de les aptituds personals, el treball en equip i les relacions inter-
personals. La Fundació és pionera en l’aplicació en l’àmbit de la salut d’a-
questa tècnica que, aplicada al món de l’empresa, aporta guanys substan-
cials en el seu funcionament intern.

Accions formatives
2005 2006 Diferència

Accions formatives organitzades 32 48 16 (50%)
Hores de docència del Pla grupal 7.200 18.695 11.495 (160%)

Satisfacció de l’alumne
2005 2006 Diferència

Satisfacció de l’alumne (mitjana) 8,5 8,6 0,1
Acció formativa més valorada 9,6 9,8 0,2
Acció formativa menys valorada 6,0 6,0 0,0

Valoració global del Pla de formació
Feta pels coordinadors de les accions formatives 9,3
Feta pels docents 8,4
Feta pels alumnes 8,6

L’Hospital ha signat un conveni de col·laboració 
amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.
El Conveni té com a objectiu incrementar l’adequació
lingüística del personal de la Fundació a través de
l’organització de cursos de català.
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Acollida de nous professionals
El Pla d’acollida és un instrument que facilita a la persona que s’incorpora a la
institució l’ajuda necessària per poder desenvolupar la seva tasca de manera
ràpida, amable i eficient.També contribueix a minimitzar la tensió i l’esforç que
suposa per a qualsevol persona la incorporació a una nova organització.

L’any 2006 s’ha fet l’acollida de 127 nous professionals, que han rebut tota la
documentació necessària (incloent-hi un dossier de prevenció) per al seu nou
lloc de treball.

Avaluació de riscos laborals
Durant l’any 2006 s’ha dut a terme la reavaluació de riscos laborals de tots els
llocs de treball de la Fundació, a excepció de les àrees de Farmàcia i Laborato-
ri, que s’han de reubicar durant el 2007.

D’altra banda, s’han fet diverses mesures d’higiene industrial per avaluar la pre-
sència de substàncies en els àmbits d’esterilització, anatomia patològica i endos-
còpies.

Gestió de la incapacitat temporal
Per tal d’interpretar i corregir la tendència de l’absentisme per incapacitat tem-
poral per contingències comunes, s’han dut a terme mesures que han permès
l’elaboració d’un nou Pla de prevenció de la incapacitat laboral (IT) dels treba-
lladors i un nou Procediment de gestió de la incapacitat temporal.

Entre les accions previstes cal destacar:

• Estudi dels requeriments de salut de cada lloc de treball.
• Anàlisi dels factors de les baixes.
• Prevenció primària: prevenir riscos socials, reforçar la prevenció de malalties

professionals, tenir en compte l’evolució demogràfica i la seva incidència en
els riscos, analitzar riscos emergents.

• Presentació del Pla de prevenció i gestió de la IT.

20
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Compromís amb la promoció de l’accés 
al món laboral de persones amb discapacitat
psíquica i física associada
En el marc del conveni signat entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i
l’associació APADIS el mes de setembre de 2005, ha finalitzat la primera pro-
moció del curs de formació, orientació i inserció laboral per a persones amb
discapacitats. El curs estava inclòs dins el projecte que l’associació APADIS ha
dut a terme per inserir en el món laboral ordinari persones amb discapacitats.

La Fundació Hospital Asil de Granollers, com a empresa amb responsabilitat
social corporativa i reforçant el seu compromís social, ha col·laborat amb
APADIS facilitant la realització de 360 hores de pràctica a cada una de les set
persones que ha realitzat el seu aprenentatge a la Fundació. Les pràctiques
s’han realitzat a la Direcció de Recursos Humans i a les àrees d’Hostaleria i
neteja, Magatzem i Arxiu d’històries clíniques, durant els mesos de desembre
de 2005 i gener, febrer i març de 2006.

La festa dels treballadors
Un any més s’ha celebrat l’acte d’homenatge als professionals de l’Hospital
que en el decurs de l’any 2006 ha fet 25 anys que treballen al centre, i de
comiat de les persones que s’han jubilat durant aquest any. Enguany, han estat
19 les persones que han celebrat els seus 25 anys a la institució i dues les que
han fet el comiat per jubilació.

Conciliació de l’activitat
professional 
i la vida personal
La Fundació Hospital Asil de Grano-
llers amplia les mesures adreçades a
fer efectiva la conciliació de l’activitat
professional amb la vida personal i
familiar dels treballadors amb la
implantació d’una tercera mesura de
conciliació: la suspensió del contracte
de treball per risc durant l’embaràs
de la dona treballadora.

Aquesta mesura consisteix en la inter-
rupció temporal de la prestació labo-
ral sense trencar el vincle contractual
entre empresa i treballador, motivada
pel risc que determinats treballs
representen durant l’embaràs de la
dona treballadora. Per a la treballado-
ra gestant té l’avantatge que cobrarà
el 100% de la seva retribució fixa
durant tot el període i que no haurà
de justificar davant l’empresa la con-
tinuïtat de la situació d’absència.

Aquesta mesura complementa les
altres dues mesures de conciliació
que es van implementar l’any 2005:

• Reducció horària de la treballadora
embarassada a partir del sisè mes de
gestació, mantenint íntegrament la
seva retribució fixa.

• Permís retribuït per als treballadors
que es trobin en procés d’adopció,
durant el temps que durin les ges-
tions legals de l’adopció.
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Reclamacions
Reclamacions escrites 796
Reclamacions orals 385
Total 1.181
Total d’activitat 
assistencial* 533.332
* Altes, visites ambulatòries i visites a urgències.

Índex de reclamacions

Reclamacions escrites segons motiu
Assistencial 148
Tracte 80
Informació 22
Organització i tràmits 435
Hostaleria i confort 56
Documentació 55
Total 796

Programa d’atenció al client
Durant l’any 2006 s’han rebut 49 escrits d’agraïment, bona part dels quals
provenen dels serveis prestats pels equips de cures pal·liatives i d’urgències.

Pel que fa a les reclamacions, se n’han rebut 1.181, dues per cada 1.000 assis-
tències realitzades.

De les enquestes de satisfacció específiques realitzades, cal destacar que, en
conjunt, l’opinió general sobre l’atenció prestada per l’Hospital és bona en el
80% dels casos.

A la Unitat de Cures Intensives, el grau de satisfacció global amb l’estada a la
Unitat s’ha traduït en una puntuació mitjana de 8,5 sobre 10, mentre que a la
Unitat de Convalescència el grau de satisfacció global de l’atenció rebuda
queda reflectit amb una puntuació mitjana de 8,4, i en cap cas per sota de 5,
i la Unitat de Cures Pal·liatives ha obtingut una puntuació mitjana de 9,3.

Compromesos
amb el servei a les persones

Nombre de
reclamacions 1.181

= = 0,002 
Activitat 533.332
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Programes educatius d’infermeria
L’equip d’Infermeria promou activitats educatives i de promoció de la salut a
diversos col·lectius de la ciutat. Enguany s’han fet xerrades dirigides a un
grup d’alumnes de primària de l’escola Granularius, a un grup de dones
immigrants i a estudiants d’auxiliar d’infermeria i alumnes de 4t d’ESO de
l’Escola Municipal del Treball.

Millora de la mobilitat i de l’accessibilitat
En el darrer trimestre de 2006 s’ha realitzat la fase de diagnòstic del Pla de
desplaçaments i millora de la mobilitat i de l’accessibilitat a l’Hospital Gene-
ral de Granollers, que forma part d’un estudi encarregat pel Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i el
Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Granollers i de la Fundació Hospital Asil de Granollers.
D’aquest estudi en sortirà un pla per a la millora de les condicions de mobi-
litat i accessibilitat al centre.

La Unitat de VIH,
guardonada amb un
premi a la qualitat en
l’atenció al pacient
La Unitat de VIH de l’Hospital de
Granollers ha estat reconeguda amb
un premi a la qualitat en l’atenció al
pacient en la primera edició dels pre-
mis Best in Class, convocats per Gaceta
Médica, una publicació especialitzada
del sector sanitari, en col·laboració
amb Medical Practice Group, empre-
sa consultora de serveis sanitaris. A
més, l’Hospital també ha estat reco-
negut entre els quatre millors hospi-
tals en l’especialitat de malalties
infeccioses.

La metodologia de qualificació es basa
en l’índex d’atenció al pacient, un sis-
tema de puntuació que valora l’es-
tructura de l’hospital o el servei, els
processos atesos, la seva evolució i la
coordinació del centre amb la resta
d’estructures assistencials.
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Treball social
Els professionals de treball social atenen els pacients de l’Hospital, dels cen-
tres sociosanitaris i de la Residència, a més de donar suport a les seves famí-
lies. L’any 2006 s’ha incrementat l’activitat en un 24% respecte a l’any ante-
rior i s’han atès 1.800 casos, dels quals més de 1.000 corresponen a pacients
de l’Hospital.

Casos segons tipus de demanda
Informació sobre recursos geriàtrics 460 25,55%
Suport d’Atenció Domiciliària 353 19,62%
Derivació a Convalescència 182 10,11%
Derivació a Residència 105 5,83%
TS informació i orientació filiar 98 5,44%
Valoracions llarga estada 72 4,00%
Problemes d’ubicació postalta 70 3,89%
Informació per sol·licitud material ortopèdic 65 3,61%
Residència Adolfo Montaña Riera 60 3,33%
CE Treball Social 56 3,11%
Gestions 55 3,06%
Derivacions a pal·liatius 46 2,56%
Control de compliment de tractament 40 2,22%
Toxicomanies 24 1,33%
Préstec de material ortopèdic 23 1,28%
Altres 91 5,06%
Total 1.800 100,00%

Medalla de la ciutat 
a la Congregació 
de les Germanes
Carmelites 
L’Ajuntament de Granollers ha con-
cedit la medalla de la ciutat a la Con-
gregació de les Germanes Carmelites
de la Caritat-Vedruna, com a reconei-
xement a la seva feina i al seu com-
promís amb la ciutat.

Memòria 2006  26/7/07  17:33  Página 24



L’atenció sociosanitària ha estat un dels objectius de la Fundació Hospital Asil
de Granollers des del seu inici i una de les línies que ha mantingut al llarg de
la seva història i que la Fundació vol continuar reforçant.

El premi a l’excel·lència en la qualitat a l’assistència sociosanitària atorgat per
la Fundació Avedis Donabedian representa un reconeixement a la tasca que
duen a terme tots els professionals amb l’objectiu que els malalts i les famí-
lies que són atesos a l’Àrea Sociosanitària rebin la millor atenció.

L’Àrea Sociosanitària de la Fundació Hospital Asil de Granollers ha anat des-
envolupant any rere any nous serveis. Actualment, compta amb un Hospital
de Dia Geriàtric, Hospital de Dia per a persones amb demències o deteriora-
ment cognitiu, Unitat de Convalescència, Unitat de Cures Pal·liatives, UFISS
de Geriatria i de Cures Pal·liatives, així com d’equips d’Avaluació Integral
Ambulatòria (AIA) de demències, geriatria i cures pal·liatives.

L’equip de professionals de l’Àrea Sociosanitària treballa amb un model d’a-
tenció integral, és a dir, que dóna resposta a les necessitats de la persona
malalta, promou la seva independència, la seva adaptació i afavoreix la rein-
serció familiar i social.

L’atenció
a la gent gran
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Per celebrar el 22è aniversari, del 23 al 27 d’octubre es va fer la setmana Fes-te gran, amb un concert de
la Coral de l’Alegria, entre molts altres actes festius.
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Centre Geriàtric 
Adolfo Montañá
La residència del Centre Geriàtric Adolfo Montañá desenvolupa durant l’any
un programa d’activitats que té com a objectiu fonamental l’estimulació glo-
bal dels 52 residents, centrant-se en les àrees funcional, cognitiva, motora i
emocional.També es desenvolupen activitats que permeten la integració a la
comunitat i es potencien les habilitats personals instaurades al llarg dels anys
per tal de mantenir la persona amb el millor grau d’autonomia possible.

Durant tot l’any les places han estat totes ocupades (ocupació 99,84%).

El centre disposa de 21 places concertades amb el Programa de suport a
l’acolliment residencial del Departament d’Acció Cívica i Ciutadania i 31 pla-
ces privades.

Intervenció socioeducativa
Les diferents activitats que es desenvolupen tenen com a objectiu mantenir les
capacitats cognitives; mantenir i millorar les activitats bàsiques de la vida dià-
ria; estimular les habilitats manuals i la capacitat relacional; promoure la tole-
rància en el grup, la socialització i la comunicació; fomentar la participació;
millorar l’autoestima; activar el contacte amb les famílies, i millorar la quali-
tat de vida promovent el confort i el benestar.

A més, des de la residència s’edita la revista Fes-te gran, que dóna a conèixer
activitats, costums i tradicions de la gent gran, explicats en primera persona.

Nivell de dependència
Conèixer el nivell de dependència funcional, tant física com cognitiva, és
fonamental per a les activitats que pot desenvolupar la persona i també per
determinar quins recursos necessitarà per part del personal d’Infermeria.

Per determinar el nivell de dependència s’utilitzen els instruments recoma-
nats pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. Són l’índex de Barthel,
l’escala de Pfeiffer i l’escala per a les activitats instrumentals de la vida diària.

L’avaluació de la dependència es realitza en el moment de l’ingrés, dues vega-
des més a l’any (abril i octubre) i quan l’equip ho considera necessari.

El 44% dels residents tenen un nivell de dependència alta, un 21% mitjana i
el 35% tenen un nivell de dependència baixa.

Activitats socioculturals
Les activitats socioculturals s’han
incrementat respecte a l’any anterior.
De les 175 activitats realitzades cal
destacar:

• Celebració del Dia Mundial de la
Gent Gran, el 2 d’octubre.

• Celebració amb famílies, amb l’ac-
tuació de la Coral de l’Alegria, l’11
d’octubre.

• Intercanvi intergeneracional, el dia
19 de desembre.

• Presentació de la primera revista
dels residents.

Altres activitats que es fan al llarg de
l’any són:

• Ludoteca
• Coral
• Festes populars
• Jocs de taula
• Bingo
• Cinema
• Visites d’escolars
• Sortides del servei religiós
• Celebracions d’aniversaris i sants

La implicació dels residents en la posada en marxa
i seguiment de les noves activitats ha estat cabdal
com a element per aconseguir una participació
més elevada en les diverses activitats.
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L’opinió de les famílies
Des del mes de maig fins al mes de novembre s’han realitzat les reunions dels
familiars de cada resident amb l’equip professional. La finalitat d’aquesta reunió
és informar sobre l’estat de salut del resident, del funcionament i possibles can-
vis d’organització de la residència, a més de recollir les opinions, queixes o sug-
geriments dels familiars.

Pel que fa a l’enquesta d’opinió i satisfacció que es va passar a les famílies, la
valoració global del tracte dels professionals és molt bona en el 31% de les res-
postes, i bona en el 65 % dels casos. Quant a la valoració global del centre, el
77% dels qui responen dóna una puntuació entre 8 i 10 i el 19%, una puntua-
ció de 7.
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Hospital de Dia Sant Jordi
L’Hospital de Dia Sant Jordi és un equipament promogut per la Fundació
Viure i Conviure i gestionat per la Fundació Bertran de Seva, entitat vincu-
lada a la Fundació Hospital Asil de Granollers. Els objectius de les accions que
es duen a terme són facilitar la integració i l’adaptació; promoure la màxima
autonomia en les activitats de la vida diària i el manteniment de les funcions
cognitives; afavorir la motivació i la participació, i restablir capacitats.

Des del mes de juny de 2006, l’Hospital de Dia Sant Jordi de Granollers
disposa de 10 places més cada dia, de manera que pot atendre 80 malalts la
setmana, ja que els malalts es distribueixen en dos grups.Això significa que
20 persones més poden ser ateses en aquest centre assistencial.

A més, des de mitjan d’any les famílies dels malalts que acudeixen al cen-
tre poden disposar, si ho desitgen, d’un servei de transport que recull el
malalt al seu domicili al matí i el torna a la tarda. Aquest servei està sub-
vencionat en part per la Fundació Viure i Conviure de l’Obra Social de
Caixa Catalunya.

Plenament consolidat, l’Hospital de Dia ha atès, durant l’any 2006, 135
persones, totes elles amb un diagnòstic de deteriorament cognitiu o
demència. Dels 135 pacients, 84 són dones. La franja majoritària d’edat
dels pacients és d’entre 75 i 84 anys, i hi ha 17 persones de més de 85 anys.

Activitat assistencial
Malalts prevalents l’1.1.2006 52
Malalts nous 83
Malalts reingressats 17
Malalts prevalents el 31.12.2006 77
Malalts donats d’alta 75

Deteriorament cognitiu a l’ingrés
Normal 14
Lleu 46
Moderat 47
Moderat-avançat 12
Segons escala MEC.

Distribució segons diagnòstic
Demència d’Alzheimer 52 38,5%
Demència vascular 19 14,1%
Demència mixta 26 19,3%
Demència frontal 9 6,7%
Demència
per cossos de Lewy 1 0,7%
Deterioraments 
cognitius diversos 6 4,4%
Altres 22 16,3%
Total 135 100%

Destí dels pacients donats d’alta
Domicili amb suport informal 54
Domicili amb suport formal 2
Hospital d’aguts 8
Centre residencial –
Centre de dia 10
Centre sociosanitari 1
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Durant l’any 2006 s’han fet dues edicions dels cursos psicoeducatius, en els
quals han participat 22 famílies. Els objectius d’aquestes sessions, que por-
ten a terme diversos professionals del centre, són la formació, la informa-
ció, el suport emocional i compartir experiències entre els assistents.

Entre els actes que s’han organitzat l’any 2006 cal destacar el següents:

• Celebració del Dia Mundial de l’Alzheimer, el 21 de setembre.
• Trobada intergeneracional, amb l’escola de primària de Cardedeu, el mes

d’octubre.
• Participació a la Marató de TV3 “Dolor Crònic”, el dia 17 de desembre.
• Sorteig de la panera de Nadal i cantada de nadales, el dia 20 de desembre.

D’altra banda, els professionals del centre han dut a terme una notable acti-
vitat científica i docent, participant en congressos i jornades, com ara les XI
Jornades de Psicogeriatria o el II Congrés Nacional d’Alzheimer.
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En marxa les obres d’ampliació 
i reforma de l’Hospital
El març de 2006 van començar les obres a la zona adossada a l’aparcament
públic per fer-hi l’edifici industrial. Igualment, es va iniciar la reforma dels
soterranis, que guanyen llum natural gràcies a la construcció d’un pati anglès
i l’obertura de finestres. A més, els materials emprats per als envans deixen
passar la claror, amb l’objectiu de fer més confortable el treball en aquesta
zona.

El segon soterrani disposa ja de totes les instal·lacions, amb els vestidors per
al personal, llenceria, magatzem general i arxiu d’històries clíniques. Al pri-
mer soterrani s’han posat en marxa la cuina i el menjador laboral, i es treba-
lla en el nou laboratori i la farmàcia.

La construcció del nou edifici d’atenció ambulatòria significarà una important
ampliació de la superfície de l’actual Hospital. En total, 13.000 m2 de nova
construcció: 5.000 m2 de reforma dels soterranis 1 i 2, i 1.000 m2 més que
ocuparà la galeria de serveis i instal·lacions. Sumant la superfície actual a la
nova construcció, l’Hospital del futur disposarà d’uns 50.000 m2 al servei dels
ciutadans.

El nou edifici es construirà darrere de l’edifici històric però respectarà l’en-
torn visual. La distribució de l’edifici serà a la planta baixa: vestíbul, hospital
de dia mèdic i oncohematològic; primera planta: consultoris i Unitat de
Cirurgia Sense Ingrés; segona i tercera planta: consultoris.

L’hospital del futur

El mes de novembre la consellera de
Salut, Marina Geli, el director del
Servei Català de la Salut, Carles
Manté, i el president del Patronat de
la Fundació Privada Francesc Ribas,
Josep Mayoral, van signar un conveni
de col·laboració per impulsar la rea-
lització de les inversions per a la pri-
mera fase de l’ampliació i reforma de
l’Hospital General de Granollers.

Les inversions previstes estan valora-
des en 24 milions d’euros. La Funda-
ció Privada Francesc Ribas aportarà 4
milions d’euros i el Departament de
Salut, a través del CatSalut, atorgarà
una subvenció de 20 milions d’euros.
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Les tres fases del projecte d’ampliació i reforma
La primera fase, que és la que s’està duent a terme actualment, inclou l’am-
pliació i reforma dels soterranis, i la construcció del nou edifici d’atenció
ambulatòria i de l’edifici industrial. Es preveu que les obres estiguin enllesti-
des a l’estiu de 2008.

En una segona fase, es reformaran i ampliaran el bloc quirúrgic, urgències i
radiologia. Amb el creixement lateral dels quiròfans a l’alçada del primer pis
des de la zona d’urgències fins a l’edifici industrial es crearà un porxo d’accés
a la zona de descàrrega de mercaderies que abasteixen la cuina i el magatzem.

La darrera fase consistirà en la rehabilitació de l’edifici històric.

Inversió prevista
• 24 milions d’euros (primera fase).

Finançament
• Subvenció del Departament de Salut de 20 milions d’euros.

Superfície
• 13.000 m2 de nova construcció.
• 5.000 m2 de remodelació de soterranis.
• 1.000 m2 de galeria de serveis.

Nous equipaments
Les noves instal·lacions de la cuina i el
menjador laboral ocupen una superfí-
cie de 780 metres quadrats.A la cuina
treballen 36 persones, que cada dia
elaboren i serveixen més de mil àpats.
Per donar suport a tasques de distri-
bució, s’han incorporat tres persones
amb discapacitat psíquica, en virtut
de l’acord signat l’any 2005 amb la
Fundació APADIS per a la inserció
laboral de persones discapacitades.

La cuina dóna servei a malalts ingres-
sats a l’Hospital i al Centre Geriàtric,
a la Residència, a l’Hospital de Dia
Geriàtric i a l’Hospital de Dia Sant
Jordi, a més dels àpats que se servei-
xen als professionals al menjador
laboral, que té una capacitat de 120
places.

El Centre Geriàtric i l’Hospital de
Dia Sant Jordi compten amb
instal·lacions pròpies per acabar la
preparació i cocció dels menús que se
serveixen en aquests edificis.

Pel que fa a les noves instal·lacions,
els espais i els circuits s’han dissenyat
per tal de preservar la seguretat en la
cadena de productes i la higiene, deli-
mitant els espais d’entrada de pro-
ductes frescos, de preparació, de coc-
ció i de distribució.

A més, els carros de distribució dels
menús a les àrees d’hospitalització
incorporen un sistema de conservació
de fred i calor que permet que
tothom rebi els aliments a la tempe-
ratura adequada.
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La Fundació Hospital Asil de Granollers promou formació i activitats de pro-
moció de la salut a través de l’Observatori de la Salut Dr. Carles Vallbona
(OSVA). Els projectes de l’OSVA compten amb el suport del Departament
de Salut.

Des que es va posar en marxa, l’Observatori de la Salut Dr. Carles Vallbona
ha anat fent camí amb el suport de la institució, l’impuls de professionals de
diferents àmbits de l’Hospital i també amb la col·laboració d’empreses, insti-
tucions i entitats que s’han sumat a les iniciatives de l’OSVA.

S’han establert quatre línies de treball principals:

La primera línia comprèn els projectes de promoció de la salut i educació
sanitària, que inclou formació en educació sanitària a empreses, entitats i ins-
titucions. Els programes s’adapten a les necessitats i a les demandes dels
col·lectius o empreses que els sol·liciten. S’ha prioritzat la formació destina-
da a millorar els hàbits alimentaris, però també s’ofereix suport vital, primers
auxilis, o altres temes que puguin ser d’interès.

Dins aquest àmbit també s’ha engegat un projecte de recerca. Es tracta de
l’estudi AVALL, que té com a objectiu millorar els hàbits saludables –relatius
a l’alimentació i a l’exercici físic– de la població infantil de Granollers. El
projecte s’ha dissenyat en forma d’assaig clínic per poder avaluar l’impacte de
les intervencions educatives en nens i nenes de primer i segon de primària.

En l’estudi AVALL participen també l’Atenció Primària de l’ICS, l’Ajunta-
ment de Granollers, i compta amb el suport del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

També s’està treballant en projectes de salut pública, com per exemple una
acció per fomentar l’exercici físic.

Des de l’àrea de projectes socials, s’organitzen activitats lúdiques i culturals.
També s’estableixen col·laboracions amb entitats de la ciutat, amb la partici-
pació del voluntariat.

La darrera línia de treball és la que s’encarrega de l’obtenció i gestió dels
patrocinis i del seguiment econòmic dels projectes i de l’OSVA en general.

Observatori de la Salut
Dr. Carles Vallbona

El Dr. Carles Vallbona, Homenot de la Sanitat.

La presentació del projecte OSVA a entitats i empreses va comptar amb la participació de Carme Ruscalleda.
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Reconeixement a la trajectòria professional
El doctor Carles Vallbona, membre del Patronat de la Fundació, ha estat reco-
negut Homenot de la Sanitat, un premi que s’atorga com a reconeixement a
les persones que contribueixen a la millora de la qualitat assistencial.

El Dr.Vallbona també ha rebut un reconeixement als Estat Units, on des de fa
molts anys viu i treballa. Es tracta del premi Alford, que reconeix la seva pro-
fessionalitat i el seu humanisme en l’exercici de la carrera de medicina.

Voluntaris per l’Hospital
Voluntaris per l’Hospital va començar la seva activitat fa aproximadament un
any fent tasques de voluntariat en diverses àrees de l’Hospital. Actualment hi
ha vint-i-sis voluntaris fent acompanyament a la Residència, la Unitat de
Cures Pal·liatives, Convalescència i Pediatria.

A més de Voluntaris per l’Hospital, hi ha altres entitats que també col·laboren
amb programes de voluntariat al centre:

• Bibliosalut, en col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers.
• Programa d’acompanyament a la Residència, en col·laboració amb l’Escola

Pia de Granollers.
• Programa d’informació i suport a malalts amb càncer, en col·laboració amb

la Fundació Oncovallès.
• Programa de suport psicològic a malalts de càncer i els seus familiars, en

col·laboració amb l’Associació Espanyola contra el Càncer.
• El Somni dels Nens.
• ONG Associació Mèdica per la Infància.

Aula de la Salut
L’Aula de la Salut, un projecte que va
néixer l’any 2003 amb l’objectiu d’a-
propar els serveis sanitaris i els seus
professionals a la ciutadania, ha cele-
brat enguany la seva quarta edició,
amb la xerrada inaugural “La salut,
molt més que l’absència de malaltia”, a
càrrec d’Àngela Pallarés, doctora en
Antropologia Social i màster en Antro-
pologia de la Medicina. Els temes que
s’han tractat en aquesta edició, a la
qual han assistit prop de 400 partici-
pants, són l’alcohol, la depressió, el
mal d’esquena, les al·lèrgies, l’alimen-
tació saludable, la sexualitat i les malal-
ties neurodegeneratives.

L’Aula de la Salut és una col·laboració
de la Fundació Hospital Asil de Gra-
nollers, la xarxa de centres d’Atenció
Primària (ICS) i el Servei de Salut
Pública de l’Ajuntament de Grano-
llers.

Concert solidari 
contra la sida
L’Associació Voluntaris per l’Hospital
va organitzar un concert solidari del
cantant Miqui Puig que, acompanyat
pel seu Conjunto eléctrico, va pre-
sentar el seu nou treball MIOPE. La
recaptació va ser donada a l’Hospital
General de Gra-
nollers per aju-
dar la investi-
gació sobre la
sida.
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II Jornada de Salut: les llistes d’espera 
en el sistema de salut
Aquesta Jornada, que organitza la Fundació Hospital Asil de Granollers a tra-
vés de l’Observatori de la Salut Dr. Carles Vallbona, és un espai per al debat
d’aquells temes més actuals i més rellevants de l’àmbit de la sanitat. El tema
d’aquesta edició va ser el de les llistes d’espera, i va comptar amb la participa-
ció de destacats professionals que van fer aportacions molt rellevants i van con-
tribuir a enriquir el debat, juntament amb la participació del públic assistent.

L’organització de la Jornada de Salut s’emmarca en la voluntat de l’Hospital
de Granollers de contribuir al debat social en els temes que li són afins, com
la salut i el benestar dels ciutadans.

Educació per a la salut a la comarca
MC Mutual i la Fundació Hospital Asil de Granollers han signat un conveni de
col·laboració per fomentar l’adopció d’estils de vida saludables que compor-
ten una utilització més racional i econòmica dels serveis sanitaris.

L’acord també preveu el foment d’activitats concretes per promoure la for-
mació de professionals i la investigació científica en l’àmbit de la salut i l’e-
ducació sanitària, així com l’organització d’esdeveniments en aquest marc i la
seva divulgació.
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Primera Jornada 
de Bioètica
La Fundació, a través de l’Observato-
ri de la Salut Dr. Carles Vallbona, jun-
tament amb l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i l’Associació Cultural de
Granollers, han organitzat la I Jorna-
da de Bioètica, que va tractar sobre la
mort digna.

Aquesta Jornada vol ser una invitació
al debat entorn de temes de tanta
rellevància i alhora tan d’actualitat
com és el dret que té tota persona de
ser respectada amb els propis valors
en tots els àmbits de la seva vida, però
especialment en el de la salut.També
pretén contribuir a sensibilitzar els
ciutadans sobre la seva responsabilitat
en decisions relatives a la seva salut,
una responsabilitat que, a la vegada, fa
possible una relació amb més transpa-
rència i confiança entre pacients i
professionals sanitaris.

En el decurs de la Jornada, el Dr. Joan
Padrós va rebre l’insígnia d’or de
l’OSVA per la seva contribució al des-
envolupament de la bioètica i el seu
paper de pioner en aquesta disciplina,
tant a l’Hospital General de Grano-
llers com a la comarca del Vallès
Oriental.
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Esport solidari
Els professionals de l’Hospital han demostrat la seva implicació en activitats
esportives populars i hi participen com a corredors i també donant suport assis-
tencial als esportistes.

L’Hospital General de Granollers ha col·laborat un any més amb la Mitja Mara-
tó de Granollers amb un punt d’atenció mèdica a l’arribada de la cursa.

D’altra banda, un grup de professionals també van participar com a voluntaris
prestant atenció sanitària als participants de la Granollers Cup, un torneig inter-
nacional de handbol on participen equips de nois i noies de diferents països.

Actes culturals per Sant Jordi
La memòria dels sentits, un recull de 26 poemes, amb pròleg i il·lustracions de
Pilarín Bayés, és el cinquè llibre de poemes fets per treballadors de l’Hospital
de Granollers que es publica coincidint amb la diada de Sant Jordi. El primer va
ser T’estimo (1998), després van venir Nou Llunes (1999), Paisatges interiors
(2003) i Persones (2004). Un any més s’ha fet el recital poeticomusical a partir
dels poemes del llibre, a càrrec de treballadors de l’Hospital.
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Bibliosalut, cinc anys curant amb la lectura
Els voluntaris del Bibliosalut, servei de lectura per als malalts i acompanyants de
l’Hospital, han visitat durant aquests anys un total de 25.300 malalts, i s’han dei-
xat més de 10.600 documents. Bibliosalut compta amb un miler de volums de
novel·la, poesia, llibre infantil i revistes. Els voluntaris visiten tres cops per set-
mana les plantes de l’Hospital i ofereixen conversa i lectura als pacients.

Els Pastorets a l’Hospital
Com cada any, treballadors i treballadores de l’Hospital de Granollers han
posat en escena Els Pastorets de Josep M. Folch i Torres, que enguany ha comp-
tat amb la participació del Dr. Carles Vallbona.

Setmana Mundial 
de la Lactància Materna
Amb motiu de la celebració de la Set-
mana Mundial de la Lactància Mater-
na, que promou l’OMS arreu del
món, l’equip de professionals de la
Unitat Maternoinfantil de l’Hospital
ha organitzat una taula informativa
per divulgar la feina que es fa des del
centre per impulsar i promoure l’a-
lletament matern.

L’Hospital General de Granollers està
acreditat com a Hospital Amic dels
Nens per l’UNICEF des de l’any
1999, en reconeixement a la tasca del
centre per la promoció de l’alleta-
ment matern com una peça fonamen-
tal en el benestar maternoinfantil i
com a primer benefactor de la salut
dels infants.

L’Hospital és un dels cinc centres de
Catalunya que té aquest reconeixe-
ment.

Joguines solidàries
Enguany dues entitats de la comarca han organitzat activitats lúdiques per fer
una donació de joguines destinades a sala de jocs de Pediatria de l’Hospital.
D’una banda, l’escola bressol La iaia Maria, de Sant Celoni, va organitzar una
desfilada de models amb els infants, i, de l’altra, la Jove Big Band de l’Escola
Combo de Granollers va impulsar el projecte solidari Jazzoguina, jazz per
joguines.

D’altra banda, els Reis d’Orient han visitat la Fundació Hospital Asil de Gra-
nollers per rebre les cartes dels nens, visitar els malalts ingressats i portar els
regals a la gent gran de la Residència.
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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

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
• Otorinolaringologia
• Oftalmologia
• Urologia
• Cirurgia ortopèdica i

traumatologia
• Unitat funcional d’accidents
• 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

Infermeria
• Suport nutricional
• Estomateràpia
• Cures d’infermeria

Atenció sociosanitària
• Psicogeriatria
• Avaluació integral ambulatòria

- Processos d’avaluació en
geriatria

- Processos d’avaluació en cures
pal·liatives

- Processos d’avaluació en
trastorns cognitius

- Consulta d’avaluació i
seguiment

Gabinets d’exploració
• Aparell digestiu

- Endoscòpia digestiva alta i
baixa

- CREP
• Pneumologia

- Broncoscòpia
- Proves funcionals respiratòries

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

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

• Reumatologia
• ORL

- Audiometria
- Impedanciometria
- Potencials automàtics i d’estat

estable
- Potencials evocats auditius de

tronc cerebral
• Oftalmologia

- Làser
- Optometria

• Cirurgia vascular
- Doppler

• Al·lergologia
- Prick-test

Cartera de serveis
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Alternatives 
a l’hospitalització

• Hospital de dia medicoquirúrgic
• Hospital de dia geriàtric
• Hospital de dia psicogeriàtric

(Hospital de Dia Sant Jordi)
• Programa d’atenció a les

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

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

Urgències

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

Hospitalització 
àrea sociosanitària

• Convalescència
• Cures pal·liatives
• Estada mitjana polivalent

Hospitalització d’aguts

• Cirurgia general i especialitats
quirúrgiques

- Unitat de curta estada 
• Psiquiatria d’aguts
• Medicina interna i especialitats

mèdiques
• Cirurgia ortopèdica i

traumatologia
• Pediatria 
• Neonatologia
• Unitat de cures intensives
• Obstetrícia i ginecologia
• Geriatria
• UFISS geriàtrica
• UFISS de cures pal·liatives

Serveis centrals

• Anestesiologia i reanimació
- Quiròfan
- Unitat de recuperació

postanestèsica (URPA)
- Analgoanestèsia obstètrica
- Hospitalització pre 

i postoperatòria
- Unitat de cirurgia sense ingrés

(UCSI)
- Consultes externes de

preoperatori
- Reanimació cardiopulmonar i

del politraumàtic

• Diagnòstic per la imatge
- Radiologia convencional
- Radiologia contrastada
- Ecografia
- TAC
- RMN
- Telecomandament convencional
- Telecomandament digital
- Mamografia
- Teleradiologia

• 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
- Programa de nutrició artificial

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

• Fisioteràpia
• Logopèdia
• Treball social
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Programes especials

• Programa de cribratge del càncer
de mama del Vallès Oriental

• Unitat de diabetis, endocrinologia
i nutrició del Vallès Oriental

• Programa de cribratge de la
retinopatia diabètica

Residència social

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

Línies no assistencials

• Servei religiós
• Atenció al client
• Admissions
• Alberg de transeünts
• Voluntariat
• Atenció a la punxada accidental
• Prevenció de riscos laborals
• Formació contínua
• Recerca
• Docència de pregrau
• Docència de postgrau
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Hospitalització
Altes hospitalàries 20.969  

Altes convencionals 16.610
Altes CMA 4.359

Estada mitjana (dies) 5,0 
Altes d’hospitalització a domicili 245  
Parts 2.285  

Activitat quirúrgica
Activitat quirúrgica programada

Convencional CMA Total
Cirurgia general 1.090 942 2.032
Cirurgia vascular 206 436 642
Cirurgia pediàtrica 17 157 174
Cirurgia maxil·lofacial 34 12 46
Urologia 308 85 393
Otorinolaringologia 184 262 446
Oftalmologia 3 1.574 1.577
Ginecologia 350 147 497
Cirurgia ortopèdica 
i traumatologia 1.299 744 2.043
Total 3.491 4.359 7.850

Substitució global de l’Hospital 20,8%
Substitució CMA/cirurgia programada 55,5%

Activitat quirúrgica urgent
Cirurgia general 520
Cirurgia vascular 9
Urologia 25
Otorinolaringologia 5
Ginecologia i obstetrícia 540
Cirurgia ortopèdica i traumatologia 707
Altres 128
Total 1.934

Cirurgia menor ambulatòria 4.335

Tècniques especials
Hematologia 40
Cardiologia 128
Endoscòpies 780
CREP 129
Total 1.077

Anestèsia
Actes anestèsics en cirurgia programada 7.850
Actes anestèsics en cirurgia urgent 1.934
Actes anestèsics en àrea obstètrica 2.585
Altres actes anestèsics 685  
Activitat clínica del dolor

Hospitalització 330
Àrea ambulatòria 1.632 

Consultes externes
Primeres visites 63.779
Visites successives 142.176
Relació successives/primeres 2,2
Mitjana diària de visites 827

Unitat de diagnòstic ràpid
Primeres visites 808
Visites successives 1.472
Relació successives/primeres 1,8

Hospital de dia
Tractaments d’oncologia mèdica 6.228
Tractaments d’oncohematologia 541
Tractaments d’hospital de dia mèdic 1.625
Altres tractaments 5.054

Urgències 
Ateses 136.468 —
Ingressades 12.475 9,1%
Traslladades 577  0,4%
Mitjana diària d’urgències 374  —

Unitat de cures intensives 
Altes 515
Estada mitjana 6,0
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Activitat assistencial de l’àrea d’aguts

Resum d’activitat
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Diagnòstic per la imatge
Radiologia convencional 103.245  
Ecografies 23.044  
TAC 10.336  
Mamografies 12.215  
Radiologia intervencionista 1.508  
Ressonància magnètica 4.681  

Laboratori
Determinacions d’hematologia 179.206  
Determinacions de bioquímica 618.332  
Determinacions de microbiologia 26.574 
Determinacions d’urgències 386.010
Banc de sang 31.212

Anatomia patològica
Citologies 22.291
Biòpsies 9.637 
Necròpsies 37

Banc de sang
Concentrats d’hematies 3.292
Concentrats de plaquetes 93
Unitats de plasma fresc 408 
Pacients transfosos 1.290

Farmàcia
Dispensació en farmàcia interna 813.659
Dispensació en farmàcia externa 9.137
Preparació de citostàtics 6.331
Preparació de nutricions parenterals 3.070
Fórmules elaborades 1.708
Intervencions terapèutiques en malalts ingressats 1.595

Activitat per serveis i especialitats
Visites de consultes externes

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

Medicina interna 2.319 – 8.065 1.475 6.590 4,5
Cardiologia 611 – 2.252 314 1.938 6,1
Pneumologia 366 – 716 165 551 3,3
Endocrinologia – – 11.579 2.151 9.428 4,4
Aparell digestiu 11 – 1.517 224 1.293 5,8
Oncologia 147 – 3.252 652 2.600 4,0
Reumatologia – – 6.782 1.338 5.444 4,0
Neurologia 112 – 6.439 1.728 4.711 2,7
Trastorns respiratoris i del son – – 3.539 961 2.578 2,7
Nefrologia – – 1.812 407 1.405 3,5
Dermatologia – – 445 256 189 0,7
Al·lergologia – – 2.830 611 2.219 3,6
Hematologia – – 19.815 1.069 18.746 17,5
Pediatria i especialitats 1.921 – 7.814 2.494 5.320 2,1
Geriatria 668 – 6.559 1.572 4.987 3,1
Cirurgia general 1.958 933 13.785 4.904 8.881 1,8
Cirurgia vascular 285 435 4.465 1.203 3.262 2,7
Cirurgia pediàtrica 15 154 2.016 1.320 696 0,5
Cirurgia maxil·lofacial 35 12 2.577 1.363 1.214 0,9
Urologia 401 97 13.961 3.082 10.879 3,5
Oftalmologia 2 1.570 25.222 10.725 14.497 1,4
Otorinolaringologia 182 261 11.298 6.504 4.794 0,7
Cirurgia ortopèdica i traumatologia 2.220 727 29.346 4.953 24.393 4,9
Ginecologia i obstetrícia 2.764 152 11.732 5.014 6.718 1,3
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Principals grups relacionats amb el diagnòstic
GRD mèdics
GRD Diagnòstic Nombre
373 Part vaginal sense diagnòstic complicat 1.711
087 Edema pulmonar i insuficiència respiratòria 780
127 Fallada cardíaca i xoc 494
243 Patologia mèdica de columna vertebral 428
089 Pneumònia simple i pleuritis, edat igual o superior a 18 anys, amb cc 322

GRD quirúrgics
GRD Diagnòstic Nombre
039 Intervencions de cristal·lí amb o sense vitrectomia 1.434
209 Intervencions articulars majors/reinserció d’extremitat inferior 644
119 Lligadura i extracció venosa 510
162 Intervencions per hèrnies inguinal i femoral, edat igual o superior a 18 anys, sense cc 457
371 Cesària, sense cc 397

GRD de cirurgia major ambulatòria
GRD Diagnòstic Nombre
039 Intervencions de cristal·lí amb o sense vitrectomia 1.432
119 Lligadura i extracció venosa 436
162 Intervencions per hèrnies inguinal i femoral, edat igual o superior a 18 anys, sense cc 338
006 Alliberament del canal carpià 206
267 Intervencions perianals i pilonidals 157

cc: complicacions i comorbiditat
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Convalescència
Pacients atesos 409
Estades 13.707

Cures pal·liatives
Pacients atesos 261
Estades 3.738

Hospital de dia geriàtric
Pacients atesos 352 
Estades 6.523

UFISS
Pacients atesos de geriatria 556
Pacients atesos de cures pal·liatives 74  

Equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA)
Processos avaluats

Geriatria i cures pal·liatives 166
Trastorns cognitius 130
Visites de seguiment 500

Places 52
Estades 18.952
Índex d’ocupació 100%

Activitat assistencial 
de l’àrea sociosanitària

Serveis generals

Activitat de la residència
per a gent gran

Activitat diària de compres i magatzem
Departaments atesos 88
Paquets servits 161
Caixes rebudes 173
Punts de distribució 79
Línies de consum diari 785

Activitat de manteniment
Intervencions en treballs de reparació 8.054
Intervencions en treballs preventius 3.993
Hores invertides en modificacions i millores 1.333

Recollida de materials
Residus generals 528.380 kg
Residus sanitaris i biològics 261.895 l
Paper i cartró 61.147 kg
Cartutxos d’impressora 220 kg
Bateries i piles 90 kg
Residus alimentaris 2.100 l
Fluorescents 310 kg
Runa i residus de fusta 91.080 kg

Hostaleria
Roba rentada 767.744 kg
Àpats servits a pacients 129.269
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