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La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

(FPHAG) fruit de la seva voluntat històrica per millorar

el benestar i la qualitat de vida de la població sempre

s’ha caracteritzat per ser una institució propera,
oberta i compromesa socialment amb el seu
entorn en totes les seves dimensions: l’econòmica,

la social i la mediambiental.

Aquest compromís ha permès a la institució

dissenyar projectes i accions conjuntament amb els

seus col·lectius d’interès per proporcionar un benefici

directe a la societat sempre des de la transparència,

l’ètica i la veracitat, convertint-se l’Hospital en un

actor viu en l’àmbit públic de la comarca del Vallès

Oriental.



 

Ser un hospital sostenible i realitzar polítiques de protecció

mediambiental.

Promoure hàbits saludables i prevenir.

Col·laborar amb la societat, els usuaris i els professionals

donant suport i ajuda als col·lectius més desfavorits dels

àmbits locals, majoritàriament, però també als àmbits

nacionals i/o internacional.

Promoure i facilitar el suport social als professionals de

l’organització.

Gestió ètica, responsable i transparent.

Responsabilitat amb els clients i proveïdors.

Al gener de 2014 s’elaborà i es començà a implantar el

Programa Estratègic de Responsabilitat Social Corporativa
per als anys 2014-2019. El programa comprèn 6 eixos

estratègics d’actuació i els seus corresponents objectius

estratègics.

Eixos estratègics:

Compromesos amb
la qualitat, 
els professionals,
la societat i 
el medi ambient



Compromesos amb la

QUALITAT



La RSC és un dels elements

estratègics de la Fundació

que li aporta valor , pel que fa a

l ’activitat assistencial

del centre , la sostenibilitat , el

compromís amb el
desenvolupament social , i la

millora del medi ambient .

DR .  RAFAEL  LLEDÓ ,  DIRECTOR  GENERAL  DE  L 'HOSP ITAL

La FPHAG i la 
Responsabilitat Social Corporativa



"Fem l'hospital que vols"
L’Hospital General de Granollers ha iniciat un projecte d'Experiència Pacient
que té com a objectiu impulsar un canvi dins la institució a l’hora de

relacionar-se amb els usuaris i implicar els professionals en el funcionament

del centre, a través d’accions de cocreació. D’aquí sorgeix el lema “Més de
tots; fem junts l’hospital que vols”.

Per tal de donar a conèixer el projecte entre els professionals, s’informa de

manera presencial i a través de la participació en 50 reunions internes.

Pel que fa a la comunicació externa, a part de la campanya en mitjans de

comunicació i xarxes socials, s’organitza una Jornada de Portes Obertes, que

impacta en més de 2.000 pacients i familiars. Així mateix, l’Hospital participa

en la Fira de l’Ascensió, que té com a resultat 332 persones fotografiades a les

xarxes socials, amb el hashtag “Més de Tots”.

El projecte “Més de Tots” s’inicia per l’àrea Ambulatòria. D’aquesta manera,

successivament, s’anirà implementant per la resta d’àrees de l’hospital, al

llarg dels propers anys.
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Millora de la traçabilitat del bloc quirúrgic
S'ha posat en marxa el projecte d'informatització del circuit que fa
el pacient quirúrgic des que arriba a l'Hospital fins que surt de la
intervenció.

El funcionament del sistema contempla que totes les persones que

ingressen a l'Hospital porten un braçalet amb un codi de barres que

ajuda a situar-lo dins del procés quirúrgic. En el moment que el

pacient és cridat des del quiròfan, el portalliteres rep un avís a través

d'una aplicació mòbil per poder-lo anar a buscar. Una vegada es

troba en el transfer, mitjançat un lector de codi de barres o de la

tauleta situada a l'entrada, es registra al pacient dins de l'àrea

quirúrgica i així successivament per a cadascun dels procediments.

Aquest projecte permet ajudar als professionals en tot el procés de

traçabilitat dels pacients dins de l'àrea i té com a valor afegit la

informació en temps real que es dona als familiars i acompanyants

dels pacients que sabran en tot moment en quin punt es troben de

la intervenció.

Participem en la campanya Euromelanoma
La Unitat de Dermatologia de l’Hospital ha col·laborat per

quart any consecutiu amb la campanya Euromelanoma. És

una iniciativa a escala europea que té com a objectiu aportar
informació sobre la prevenció, el diagnòstic precoç i el
tractament del càncer de pell.

La campanya s’emmarca en la Setmana Europea de

Prevenció del Càncer de Pell (11-15 juny), que té com a

epicentre el 13 de juny, dia europeu dedicat a conscienciar

sobre aquesta important malaltia. Els càncers de pell són els

més prevalents, sobretot en països de l’àmbit mediterrani.



Ens sumem als Dia Mundial de la Higiene de Mans

L’Hospital es suma a la celebració del Dia Mundial de la Higiene de Mans amb

una taula informativa a l'entrada d'hospitalització amb l’objectiu de

sensibilitzar sobre aquesta pràctica, clau per una atenció sanitària segura  i de

qualitat cap als pacients. Renta't les mans, salva vides! era el lema de la

campanya de conscienciació d'aquest any que promou l'Organització Mundial

de la Salut.

En aquest marc es lliuren els premis del concurs de fotografia "Dia Mundial

Higiene Mans" organitzat per la Comissió d'Infeccions i obert a tots els

professionals de l’Hospital per promoure i sensibilitzar de la higiene de mans.

El jurat format per membres de la Comissió dona com a finalistes els següents

participants:

       

Salvador Sánchez (1e premi) - fotografia     
Ma Lluisa Martínez (2n premi)   

Marta Garcia (3r premi)

Sara Pardo (4t premi)



Seguretat de la informació
Quan s'intercanvien dades de salut entre diferents hospitals o centres

sanitaris, les dades poden quedar molt exposades a tercers. És per això que

les organitzacions estan adoptant solucions de seguretat cibernètica, una

problemàtica cada vegada més important en la carrera global per a la

competitivitat econòmica en què la digitalització de les economies s'ha

convertit en un factor clau.

En aquest context, i mostra de l’aposta que té l’Hospital de Granollers per la

recerca i la innovació, se li ha concedit la participació, juntament amb altres

empreses i institucions d’àmbit europeu, en dos projectes europeus d’alt

nivell: Curex i SecureHospitals, ambdós emmarcats en el programa marc

Horitzó 2020 de la Unió Europea, que concentra gran part de les activitats de

recerca i innovació per al període 2014-2020.



Compromesos amb els 
PROFESSIONALS



Dones
75.4%

Homes
24.6%

Personal assistencial
82.6%

Personal no assistencial
17.4%

En xifres

DISTRIBUCIÓ DE LA
PLANTILLA PER SEXE

DISTRIBUCIÓ PER EDAT DISTRIBUCIÓ DE LA
PLANTILLA PER CATEGORIA



La FPHAG i la
Responsabilitat Social
Corporativa

Signatura digital de contractes 
i noves aplicacions del Portal Professional

Durant l’any 2019 s’han engegat una sèrie d’iniciatives encaminades a

simplificar els tràmits amb la Direcció de Persones, avançant en l’ús de les

noves tecnologies i col·laborant amb el medi ambient reduint el volum de

paper generat. 

Per començar s'ha posat en marxa una nova versió del Portal
Professional que permet fer les peticions de gestió del temps de treball

(vacances, permisos, etc.) de forma digital des de qualsevol ordinador, per

finalment avançar un pas més incorporant l’accés des de qualsevol telèfon

mòbil mitjançant una app. 

Un altre canvi significatiu ha estat la implementació de la signatura
digital de contractes, que permet evitar la impressió de molts

documents, alhora que agilitzar aquest procés a l’habilitar la possibilitat de

poder signar documents laborals en qualsevol moment sense necessitat

de desplaçar-se a l’hospital.

Formació i desenvolupament
El 2019 s’han implantat noves eines que faciliten la detecció, el

reclutament i la gestió del talent dels professionals. S’han
incorporat plataformes de reclutament del talent en xarxa
així com l’ús d’eines d’avaluació del potencial que permeten

un major ajust dels perfils als llocs de treball i als equips. D’altra

banda, amb l’objectiu de vetllar per al desenvolupament i

benestar dels professionals, s’han realitzat tallers i formacions

que han proporcionat eines pel benestar i el creixement

personal. 

 

Aquest any s’ha fet una avaluació de 360° de tots els Caps de

Servei de la Direcció Mèdica, Caps d’Àrea d’Infermeria i Directius.

I, seguint amb l’aposta de fomentar el desenvolupament del

talent intern, un 70% de les posicions vacants de comandament

del 2019 s’han cobert amb la promoció interna de professionals

de l’hospital. D’altra banda, també hi ha hagut un increment de

noves incorporacions de facultatius. 

El departament de formació ha seguit apostant per introduir

metodologies d’aprenentatge innovadores, en les quals els

participants agafen un paper actiu en la seva formació. S’han

realitzat formacions utilitzant la gamificació i la simulació

docent.
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Projectes d'itineraris administratius
Després de tres anys de formació dirigida als administratius

de Direcció de Clients, l’any 2019 s'ha tancat l’itinerari

formatiu per a administratius de suport assistencial amb la

presentació dels projectes davant d’un tribunal constituït

per la Direcció, Unió Consorci Formació i Formació de

Direcció de Persones. 

 

L’itinerari es va iniciar el 2016 i fins al 2018 es van oferir

cursos que van treballar el desenvolupament de les
competències tècniques, dels valors i les capacitats
clau. L’Itinerari estava vinculat a UCF i la Universitat Central

de Catalunya.

L'han finalitzat 36 persones i 33 han presentat un projecte

de final d'itinerari amb propostes de gestió i millora

vinculades al seu lloc de treball. 

Pla d'Igualtat
Amb motiu del 8 de març, Dia de la Dona, l'Hospital es va adherir a la

campanya del Institut Català de les Dones (ICD) "Som aquí. Som 8 de

març".

Durant el mes de novembre el centre va acollir una exposició cedida

per l'ICD de "Grans dones" i es van fer dos tallers sobre com actuar

davant agressions físiques masclistes impartit per agents de la policia

local de Granollers experts en la matèria.



Promoció de la salut

Projecte “Un cor, el teu cor. Cuida’l”

Sota el lema “Un cor, el teu cor. Cuida’l”, i en el context dels exàmens de salut

què es van anar realitzant el 2019, s'han incorporat les dades per a la
valoració del risc cardiovascular (RCV), relatiu i absolut, estimat amb el

sistema SCORE en la seva versió per a les regions d’Europa de baix risc, així

com, la parametrització dels principals hàbits de salut, entesos com al

tabaquisme, l’adherència a dieta mediterrània, l’activitat física i el consum

d’alcohol, entre d’altres. 
 

Lliurament d’un premi per la Prevenció de Riscos Laborals 

MC Mutual ha reconegut la tasca realitzada per l'Hospital en relació amb el seu

compromís amb la seguretat i salut dels seus professionals. Aquest

reconeixement s'ha formalitzat a través del lliurament d’un Accèssit especial en

la XVIII edició dels Premis MC MUTUAL “Antonio Baró” a la Prevenció de Riscos

Laborals. 



Participem activament en la Setmana sense Fum 

Del 27 al 30 de maig, a l’entrada de l'edifici de Consultes Externes de l’Hospital, vam tenir

un estand amb materials informatius per ajudar a deixar de fumar. També vam sortir al

carrer per fer visible l’epidèmia del consum del tabac i la necessitat de fer un abordatge

global amb una taula informativa a la plaça de l’Església de Granollers on es va informar

els ciutadans sobre els efectes perjudicials de fumar i com deixar-ho. Es va valorar la seva

capacitat pulmonar i se'ls va obsequiar amb flors.

 

Revalidem el ‘nivell or’ de la Xarxa Internacional d’Hospitals Sense Fum

L'Hospital de Granollers i l’Hospital Clínic  hem revalidat el ‘nivell or’ de la Xarxa
Internacional d’Hospitals Sense Fum (GNTH, Global Network for Tobacco Free

Healthcare Services). L’entrega d’aquest guardó es va fer el 29 de maig a Varsòvia en el

marc del ‘Gold Forum event’, durant la 27a Conferència Internacional de la Xarxa

d’Hospitals Promotors de la Salut (HPH).

Aquesta és la màxima distinció atorgada internacionalment a aquells centres sanitaris

que han demostrat importants avenços en les polítiques de control del tabac i que

representen un exemple per a la resta d’organitzacions en la lluita contra el tabaquisme.



Formem part de les Empreses Promotores de Salut 

El 23 d’octubre es va lliurar a l'Hospital el diploma d’adhesió al projecte

Empreses Promotores de Salut, amb el nivell de membre, el qual forma part

del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP). Una

empresa promotora de salut és aquella que, a més de complir amb totes les

mesures de seguretat i de prevenció de riscos laborals, es preocupa pel
benestar dels seus treballadors, que són el seu principal actiu; dóna

suport de manera activa a la política de promoció de la salut en l’entorn

laboral i està compromesa amb la comunitat a la qual pertany i amb la

sostenibilitat.
 

Taula informativa sobre el càncer de còlon

Amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Còlon, l’1 d'abril l'equip de

l'Oficina Tècnica de Cribratge del Vallès Oriental va estar a l'entrada de

l'edifici de Consultes Externes amb una taula informant d'hàbits saludables,

explicant com funciona el programa de detecció precoç i donant resultats

de la seva evolució als usuaris de l’Hospital.

 



La infermera Olga Silva participa en el primer còmic educatiu d'ostomia

Sis infermeres catalanes han participat en el primer còmic educatiu sobre

ostomia, en el qual es representen algunes de les situacions més habituals a les

quals s'enfronten els pacients ostomitzats, que porten una bossa enganxada al

seu cos per a recollir la seva femta. Una de les participants en el còmic

"Humanitzant l'ostomia", emmarcat dins del projecte HumanizAcción, és

l'Olga Silva, infermera de l'àrea d'endoscòpia digestiva.

 

Concurs de fotografia 'Promou la lactància materna'

Coincidint amb la celebració de la Setmana Mundial de la Lactància Materna
al mes d’octubre, la Comissió de Lactància mixte de l’Hospital General de

Granollers i l'ICS Granollers va organitzar la desena edició del concurs de
fotografia obert a tots els professionals i usuaris del nostre centre per promoure i

sensibilitzar als futurs pares i mares sobre els beneficis de la lactància materna

(fotografia de la imatge guanyadora "Només tu i jo" de Noelia Peña).



Col·laborem en la jornada de salut de Les Franqueses del Vallès

Els dies 26 i 27 d'octubre, Les Franqueses va celebrar la 3a Jornada de Salut,
Alimentació i Exercici Físic a l’Espai Can Prat i l'Hospital va tornar a col·laborar

en la part científica del programa d'activitats i amb la presència d'alguns

professionals del centre com a ponents. Aquesta jornada pretenia acostar als

ciutadans coneixements útils i pràctics de la mà d'especialistes. 

 

Projecte per reduir l’impacte del soroll a l'UCI

Amb l’objectiu de reduir l’impacte del soroll i per tal de millorar el confort dels

usuaris a la Unitat de Cures Intensives, un equip multidisciplinari de medicina i

infermeria d’aquesta Unitat de l’Hospital, ha posat en marxa un projecte de
conscienciació per a professionals i usuaris. Aquesta iniciativa forma part del

projecte “Humanitzant les UCIs”, al que es va sumar l’hospital fa dos anys i mig, en

plantejar-se un canvi de model centrat en el pacient i la família.

Després d’un any mesurant els decibels amb un sonòmetre (un panell lluminós

que emula un semàfor, en forma d’orella), ubicat dins de l’UCI de l’Hospital, van

constatar que tenim uns nivells de soroll excessivament alts, pel que s'han aplicat

diferents tipus de mesura per reduir-lo.

 



Som equip

L’Hospital General de Granollers ha guanyat el Premi a
l'eficiència esportiva (millor puntuació respecte equips

participants) en la segona edició de l'olimpíada solidària

Barcelona Salut Games.

Els equips que han representat a la nostra institució van

aconseguir que el centre quedés en cinquena posició en

la classificació general, tercers i quarts en la gimcana

urbana, segons en bowling, tercers en futbol, i tercers i

cinquens classificats en pàdel.

La participació en els BCN Salut Games té una finalitat

solidària. En total, a les Olimpíades Solidàries s'han

recaptat 6.470 € que s'han destinat a 10 accions socials. 



Compromesos amb la  

SOCIETAT



Cessió d'un cotxe per atendre a domicili

Al febrer es va renovar, per un any més, la cessió del cotxe que la
Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya (UEAC) va lliurar a
l’Hospital General de Granollers l’any 2017. El vehicle s’utilitza per
facilitar els desplaçaments dels professionals que realitzen
assistència hospitalària als domicilis dels pacients.

L’hospitalització a domicili és un dispositiu que permet evitar l'ingrés
a l'hospital a pacients que pateixen un problema puntual, i fer la seva
hospitalització al seu domicili amb la visita i seguiment d’equips
especialitzats formats per professionals mèdics i d’infermeria.

Detecció precoç del VIH 

El 15 de març l’Hospital General de Granollers va signar un conveni
de col·laboració amb l'entitat sense ànim de lucre ActuaVallès per
tal de fomentar la detecció precoç del VIH per la població del
Vallès Oriental. El conveni signat estableix que ActuaVallès
realitzarà proves ràpides del VIH a les instal·lacions de
l'Hospital tots els dimarts de 15 a 19 hores de manera gratuïta i
confidencial.

L'execució de l'activitat es fa seguint els criteris i protocols
determinats pel Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya en el marc de Pla d'Acció enfront del VIH 2016-2020 pel
compliment dels objectius 90-90-90 fixats per UNAIDS.

Compromesos
amb l'Hospital

Qui ens ajuda?



Millorem el control de la diabetis

Roche Diabetes Care i l'Hospital han sumat esforços per a millorar el control de la
diabetis: han signat un Acord de Risc Compartit, per a proveir als nostres pacients
amb el mesurador continu de glucosa implantable Eversense XL (primer sensor
implantable que permet mesurar la glucosa de forma continuada durant sis
mesos).

També la consultoria Àgora ha volgut recaptar fons per al tractament de la
diabetis mellitus. Concretament, per a què l'Hospital aconseguís l'acreditació per
posar bombes d'insulina als apcients afectats per aquesta patologia. En aquest
sentit, han organitzat dues acciones:
- La venda de mocadors tubulars amb el lema de la campanya Els 21 seran Mitja
vida amb la participació de la Mitja Marató.

- Una experiència solidària i gastronòmica amb la col·laboració del Gremi
d'Hostaleria del Vallès Oriental.

Aliança amb Creu Roja a Granollers 

Per tal d’alleugerir l’experiència de patiment provocada per la
soledat en persones que es troben en situació de malaltia
avançada, l’Hospital i Creu Roja de Granollers van decidir
col·laborar dins del marc del projecte de voluntariat
“Soledat al final de la vida” a partir del mes d’abril. Amb

aquesta iniciativa es vol fomentar l’acompanyament de
persones voluntàries: la Fundació realitza la detecció de
beneficiaris del projecte que es troben en situació de soledat i
final de vida i els deriva a la coordinadora de la xarxa de
voluntariat de la Creu Roja.

Qui ens ajuda?



Tallers per a pacients amb càncer

L'Hospital General de Granollers i la Fundació Stanpa han signat
un conveni que ens permet posar en marxa el programa mundial
“Posa't maca, et sentiràs millor”, per ajudar a pacients amb

càncer a recuperar la seva imatge i la seva autoestima,

modificades pels efectes secundaris dels tractaments oncològics.

Aquest conveni s'ha produït gràcies a la implicació d'una
infermera quirúrgica de l'hospital, Fina Moral, que havia exercit
prèviament com a esteticista i, durant aquest període, va ser
voluntària del programa de la Fundació Stanpa. 

Música terapèutica

El projecte de musicoteràpia vol

millorar l'estat físic, emocional i de
qualitat  de vida de les persones que
pateixen alguna malatia.

El projecte es va iniciar a l’Hospital en
la Unitat de Cures Pal·liatives
realitzant sessions adreçades a
pacients i familiars, impartides per un
musicoterapeuta professional.
Posteriorment s’ha implantat a la
Unitat de Cures Intensives amb
l’objectiu principal de reduir l’estrès,
procurant un entorn més favorable i
familiar, una visió positiva i una
connexió del pacient amb la seva
realitat sonora. 

Aquest projecte es porta a terme
gràcies a un acord de col·laboració
amb l'Associació Art Solidari. 

Qui ens ajuda?



Rotary Club Granollers ens entrega la recaptació 
del seu sopar solidari 

El 17 de juny, el Rotary Club Granollers va lliurar el xec de 10.000 euros a
l'Hospital General de Granollers. El IV sopar solidari de “Somriures a
Taula”, organitzat per Rotary Club Granollers-Barcelona el 4 d'abril va
recaptar 10.000 euros. Ofert pel Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental
de forma altruista, va comptar amb la participació de 130 comensals al
restaurant Can Biel de Llinars del Vallès.

Els diners aconseguits es van destinar al projecte de prehabilitació
de l'Hospital, que té com a objectiu optimitzar l'estat físic del pacient

per fer front a una intervenció quirúrgica. Cercant la millora de la
reserva funcional del pacient mitjançant un programa d'entrenament
físic personalitzat i la promoció de l'activitat física. Aquest programa es
complementa amb el suport nutricional i psicològic per fer front a
l'estrès de l'operació.

Donació d'un mamògraf

El Servei de Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital ha incorporat
al seu equipament un nou mamògraf que permet realitzar
diagnòstics més precisos i proporcionar als pacients tractaments
més eficaços i menys agressius, reduint el nombre d’altres proves
complementàries. 

El mamògraf ha estat cofinançat pel Departament de Salut i la
Fundació Amancio Ortega, que l’any 2015 va posar en marxa un

programa de suport a la renovació de l’equipament tecnològic
dels hospitals públics, especialment en l’àrea de diagnòstic i
tractament radioteràpic del càncer.

Qui ens ajuda?



Un cotxe teledirigit per portar els infants a quiròfan

El març l’Hospital General de Granollers va rebre la donació d’un cotxe teledirigit que
porta als nens i nenes ingressats fins al bloc quirúrgic. Aquesta donació s’emmarca en
l’acció solidària endegada per l’Eric Garcia, un nen, actor i model, de tretze anys de
l’Ametlla del Vallès, que va estar venent durant el cap de setmana les seves joguines per
aconseguir els diners necessaris per a la compra del cotxe.

Cotxes elèctrics per als més petits

Sabadell Renting i Movento van donar posteriorment a l’Hospital dos petits vehicles

elèctrics per als pacients més joves. Els cotxes serveixen per evocar sentiments d’alegria en
els nens i nenes i animar-los durant la seva estada perquè, en general, se senten intimidats
en un entorn sanitari. Igualment, poden fer els desplaçaments a quiròfan o a fer-se proves
conduint els vehicles. A través del cotxe, els infants redueixen la por, l’ansietat i l’estrès,
fomentant la interacció i augmentant la seva tolerància a l’assistència sanitària. 

Cadira de rodes per al Centre Geriàtric

L'Ortopèdia Som - Ortopèdica Casa va fer una donació d'una cadira de rodes per als

usuaris i usuàries del Centre Geriàtric Adolfo Montañá.

Qui ens ajuda?



Voluntaris del BBVA fan campanya per l'Hospital

En el marc de la Granollers Cup, que es va realitzar del 27 al 30 de
juny, professionals del BBVA de Granollers van organitzar una

campanya de recaptació de fons venent nassos a la porta del Pavelló
Olímpic. Els diners recaptats van destinats al finançament del
projecte de Pallapupas que es va posar en marxa durant l'estiu del
2018 per fer més confortable les estades dels infants que es visiten o
ingressen al nostre hospital. 

Voluntaris de l'Hospital fan 15 anys

L'Associació de Voluntaris per l'Hospital enguany ha fet 15 anys. Els
voluntaris per l’Hospital són un grup de persones amb un bon
tarannà, il·lusió i entusiasme que ajuden als usuaris a millorar la seva
estada durant l'ingrés a través de l'acompanyament i l'ajuda. 

Exposició permanent al Servei d'Oncologia
 

La Fundació Oncovallès va donar a l'Hospital l’exposició fotogràfica

'Hope: 15 lliçons de vida' realitzada per la fotògrafa Georgia Porredon

perquè quedi de manera permanent a la sala d’espera del Servei
d’Oncologia. Aquest testimoni encoratjarà a moltes altres persones.
L'acte de lliurament i presentació de l’exposició va tenir lloc el 25 de
setembre.

Reunió del Consell Assessor del Pla Estratègic

El  18 de desembre vam celebrar la 8a reunió del Consell Assessor del
Pla Estratègic de l'Hospital General de Granollers. Enguany ens vam
centrar en la Responsabilitat Social.

Qui ens ajuda?



Urgències Pediàtriques estrena la seva cara més amable

La zona d’Urgències Pediàtriques ha estrenat nova decoració.

La sala d’espera i els boxes estan decorats amb diversos
dibuixos que tenen com a protagonistes a les mascotes del
Servei de Pediatria de l’Hospital, el Muc i l’Anna. Alumnes de
segon de batxillerat artístic de l'Institut Celestí Bellera de
Granollers han treballat diferents projectes per decorar l'àrea
d'urgències pediàtriques, els boxs i la sala d'espera. Durant la
col·locació dels vinils, els alumnes han acompanyat a l’empresa
retolista.

El Servei de Pediatria del nostre centre va iniciar el projecte
artístic amb l’Institut Celestí Bellera l’any 2018 amb el disseny i
creació de la mascota i el logotip del Servei. Aquesta és la
segona acció que realitzen amb l’objectiu de convertir aquest
espai en una zona més amable per als pacients més petits de
l’Hospital, oferint una millor atenció als infants i les seves
famílies, en un entorn agradable i còmode que ajudi a
disminuir l’angoixa que a vegades els suposa la malaltia i els
procediments que s’han de realitzar.

Qui ens ajuda?



Nadal a l'Hospital

Els residents del Centre Geriàtric, els pacients de la planta de
Pediatria i de l'Hospital de dia pediàtric han rebut diverses visites
coincidint amb el període de Nadal: la Mare i el Pare Noel -per
cortesia de la Farmàcia Viñamata de Granollers-, jugadors del Club
Frainkin BM Granollers i del club de futbol americà Fènix han
visitat els nens i nenes ingressats a l'Hospital i han repartit regals i
somriures a grans i petits. També membres de l’Associació de
Famílies de l'Escola Ferrer i Guàrdia de Granollers han fet una
donació amb l'objectiu d'incentivar la reutilització de joguines. 

Alumnes de 5è de primària de l'Escola SEK Catalunya han regalat
als nens i nenes ingressats caixes de mocadors que han fabricat
amb missatges motivacionals, han cantat nadales i fet trucs de
matemàgia. També l'empresa de Logística RodCamp i l’UE Sant
Fost CF han fet una donació al Servei de Pediatria. 

Qui ens ajuda?



Compromesos amb el 

MEDI
AMBIENT



Pla Ambiental de la FPHAG
La FPHAG, conscient de la importància de la preservació del medi

ambient i de les repercussions que les seves activitats poden tenir sobre

el medi ambient i sobre la salut, assumeix la responsabilitat de ser
una organització respectuosa amb el medi ambient des de la que
es desenvolupen o potencien entorns saludables, d’acord amb la

normativa existent aplicable en aquesta matèria.

La FPHAG s’ha compromès a disminuir els riscos i els impactes

ambientals de l’activitat sanitària, amb la monitorització i disminució
en l’ús de l’energia, prevenir la contaminació i promoure un
desenvolupament sostenible.

 

La responsabilitat d’implantar els objectius mediambientals és

competència del Departament de Manteniment i Infraestructura, i de

Serveis Generals, ambdós dependents de la Direcció Econòmica i

Serveis; i del Servei de Prevenció de Riscos laborals i Direcció de

Persones.
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Garantir que els objectius i les activitats es realitzen d’acord amb la legislació, la normativa i

altres requisits ambientals aplicables, per tal que tots els processos mediambientals clau que

la FPHAG realitza es gestionin adequadament i se’n faci un ús eficient dels recursos naturals,

les matèries primeres i l’energia.

Promoure i sensibilitzar en l’ús eficient amb l’aplicació de les mesures d’estalvi i de reutilització

que siguin possibles per a la disminució del dany mediambiental.

“La FPHAG s’ha compromès a disminuir els riscos i els impactes ambientals de l’activitat

sanitària, amb la monitorització i disminució en l’ús de l’energia, prevenir la contaminació i

promoure un desenvolupament sostenible.”

Avaluar els aspectes ambientals derivats de la activitat de l’organització per prevenir, eliminar

o minimitzar els seus efectes.

Establir les mesures necessàries per evitar accidents que puguin tenir repercussió significativa

en el medi ambient.

Fomentar la participació, implicació i el sentit de responsabilitat ambiental de totes les

persones que treballen en l’organització amb una comunicació i formació adequades.

Garantir que la prevenció ambiental s’integri en els mètodes i procediments de treball, tant de

l’activitat pròpia com dels nostres subministradors i contractistes.

Objectius del Pla Ambiental 



La nostra Farmàcia estalvia en bosses de plàstic
L'estalvi en bosses de plàstic que s'ha dut a terme al Servei de Farmàcia ha

estat una proposta del personal tècnic/auxiliar. Ells són els responsables de

la preparació diària de comandes de medicaments per als diferents àmbits

de l'hospital i de la dispensació de la medicació al pacient extern (MHDA).

En una de les reunions de l'equip van manifestar la seva preocupació per la

constant utilització de plàstic des de la Farmàcia i van suggerir la

possibilitat d'utilitzar contenidors reutilitzables pels estocs i bosses

biodegradables per entregar als pacients la seva mediació.

Reducció de residus al Laboratori 
L’activitat assistencial al Laboratori Clínic genera gran quantitat i diversitat

de residus. La bona classificació dels residus és indispensable per poder-ne

fer una eliminació adequada des del punt de vista ambiental, econòmic i de

seguretat i salut laboral. Al 2019 s’han començat a fer revisions mensuals

internes sobre l’eliminació dels residus del grup III, que són els que

necessiten mesures de prevenció durant la seva manipulació, recollida,

emmagatzematge, transport i eliminació tant dins del laboratori com a fora

del centre. Per iniciativa del personal tècnic del Laboratori Clínic, de forma

organitzada, s’han fet auditories.



Premi a la
millor memòria

d'RSC 2018

L’Hospital General de Granollers ha rebut el premi

Avedis Donabedian a la millor Memòria de

Responsabilitat Social Corporativa. Un premi que,

emmarcat en l’àrea d’informació social i

transparència, distingeix a aquelles institucions i/o

empreses que presentin una millor informació

sobre les accions i les estratègies dutes a terme en

l’àmbit de la responsabilitat social. 

 

Accedir a la notícia (web institucional)

https://www.fphag.org/comunicacio/noticies/224/lhospital-rep-el-premi-avedis-donabedian-a-la-millor-memoria-de-responsabilitat-social-corporativa
https://www.fphag.org/comunicacio/noticies/224/lhospital-rep-el-premi-avedis-donabedian-a-la-millor-memoria-de-responsabilitat-social-corporativa
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