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LA MEMÒRIA 2014 de la Fundació Privada Hospital Asil de
Granollers ens permet posar novament en valor la profes-
sionalitat de totes les persones que la componen. Malgrat
les dificultats dels darrers anys, la Fundació segueix mante-
nint la qualitat i l’eficiència gràcies en bona part al compro-
mís i la coresponsabilitat dels seus professionals. Aquests
valors, basats en la voluntat, la implicació, la motivació i el
treball en equip, ens permeten garantir el manteniment del
model sanitari català i complir el seu principal objectiu: pres-
tar una assistència sanitària integral basada en models d’ex-
cel·lència i satisfacció per a la ciutadania.

Aquesta vocació clara de servei a la comunitat i de compro-
mís amb el progrés de la societat es reflecteix en l’avenç
digital i el desenvolupament de les tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació que ha experimentat la Fundació,
que s’ha adaptat a les noves maneres de relacionar-se amb
les persones d’una forma més propera i establint el diàleg
amb els ciutadans. Han estat mostra d’això la creació de l’a-
plicació mòbil Hospital Granollers, de la qual hem estat pio-
ners a l’Estat, o el desenvolupament de les xarxes socials.

L’Hospital sempre s’ha caracteritzat per la seva empenta i
per la voluntat decidida d’acostar-se a la ciutadania amb
diferents projectes que traslladen la salut a peu de carrer i
que posen un èmfasi especial en el vessant de la prevenció
com a eina de gran efectivitat. A més a més, algunes d’a-
questes iniciatives serveixen per projectar la ciutat de Gra-
nollers arreu del món, com per exemple el projecte europeu
We Love Eating, que s’ha desenvolupat al llarg d’aquest any.
La nostra ciutat té passió per la salut pública i per l’educació
més enllà dels centres sanitaris i les escoles, pel treball en
xarxa i per la proximitat, des de la qual som capaços de
generar històries intenses.

Aquest acostament a la ciutadania es tradueix en una retro-
alimentació en què s’estenen llaços de cooperació de mane-
res molt diverses. Les sinergies que es desenvolupen entre
l’Hospital i la ciutadania es veuen reflectides en accions
altruistes o aportacions desinteressades per part d’entitats i
de persones que ajuden a millorar la qualitat dels serveis i,
per tant, contribueixen al benestar dels malalts i de les famí-
lies que els acompanyen. Per aquest motiu el 2014 hem vol-
gut fer un petit acte de reconeixement i agraïment a aques-
tes persones.

Continuem amb una clara vocació per l’educació, la forma-
ció, la docència i la recerca, pilars bàsics per a la institució,
amb la participació en projectes internacionals com a motor
que ens permet avançar i que situa la Fundació com un refe-
rent d’excel·lència en els sectors sanitari i assistencial.

Aquest 2014 hem encarat amb decisió els nous reptes que
se’ns presenten i hem impulsat nous projectes de futur. Ens
trobem en una etapa de molts canvis, en la qual hem d’a-
doptar les millors pràctiques. Tenim l’oportunitat de trans-
formar el sistema per respondre a les necessitats dels valle-
sans i les vallesanes. El futur ja és aquí i l’hem de continuar
construint entre tots.

Josep Mayoral

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

Presentacions
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L’ANY 2014 s’ha desenvolupat en el marc del Pla estratègic
vigent fins a 2017. Un primer balanç d’aquest pla ens permet
ser positius i mirar cap al futur amb optimisme, conscients
que la nostra feina no s’acaba mai i dels nous reptes que,
sens dubte, una institució com la nostra haurà d’encarar.

És temps de desenvolupar i impulsar projectes i de cons-
truir noves fórmules que ens ajudin a estar més a prop dels
nostres pacients. En aquest sentit, les noves tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC) han tingut un paper
destacat al llarg d’aquest any i ens han permès presentar
l’aplicació mòbil Hospital Granollers, una eina innovadora
que fa un pas endavant en la proximitat amb els pacients i
que és un exemple d’adaptació a l’evolució de la nostra
societat, que es troba immersa ineludiblement en les noves
tecnologies i que busca serveis més directes, personalitzats
i accessibles des d’un dispositiu mòbil. 

Les TIC en l’àmbit de la salut contribueixen activament als
processos assistencials i permeten que els pacients facin un
seguiment de la seva salut. També són una eina clau en la
sostenibilitat del sistema de salut. Conscients d’això, des de
l’Hospital treballem en pro de la innovació per poder ser
més accessibles i interactuar amb els usuaris mitjançant
una comunicació més eficient i instantània que ens perme-
ti millorar la qualitat de l’assistència. El resultat s’ha traduït
en la instal·lació d’unes pantalles al servei d’urgències on
s’informa dels temps d’espera per a cada especialitat. A
més, aquesta acció comunicativa es presenta de manera
multicanal a través de la pàgina web i l’app Hospital Grano-
llers.

En l’àmbit assistencial cal remarcar que els serveis centrals
de la institució, Anatomia patològica, Farmàcia i Laboratori
clínic, han assolit la certificació ISO 9001:2008, atorgada per
l’empresa APPlus, una fita que ens permet augmentar la
satisfacció dels nostres professionals i optimitzar la gestió
dels recursos, com també afavorir el desenvolupament
dels serveis que oferim i millorar-ne la imatge.

En l’àmbit quirúrgic hem reformat l’Àrea de Tècniques
Especials (ATE) posant en marxa dos nous quiròfans per a
cirurgia major, cosa que ens permet ser més eficients i
donar una millor resposta a l’atenció quirúrgica programa-
da. Aquesta actuació ha permès satisfer els objectius d’ac-
cessibilitat explicitats pel CatSalut.

La nostra institució continua creixent a través de noves
aliances estratègiques amb altres centres. Així, enguany
hem signat dos importants acords de col·laboració, l’un

amb l’Hospital Clínic de Barcelona, per ordenar el terciaris-
me oncològic, i l’altre amb l’Hospital de Sant Celoni, per
potenciar conjuntament els nostres serveis i compartir
recursos i coneixements. Així mateix, mantenim i reforcem
les aliances amb múltiples agents socials, culturals i espor-
tius del nostre entorn.

Continuem apostant per la gestió del coneixement: la
docència, la recerca i la innovació. El 2014 hem celebrat la
desena edició de la Jornada de Salut, que es va crear amb
l’objectiu de fomentar el debat sobre aspectes rellevants en
l’àmbit sanitari entre els professionals de la salut i que
segueix consolidant-se any rere any. En aquesta ocasió s’ha
portat a terme amb la participació activa del Consell Con-
sultiu de Pacients de Catalunya i el Programa Pacient Expert
a fi de posar en relleu el protagonisme que ha d’adquirir el
pacient en la seva malaltia i el paper proactiu dels diferents
agents de salut per facilitar aquesta participació com a
tema central. 

En aquesta línia de coresponsabilitat dels pacients envers la
pròpia salut, l’Hospital ha liderat el vessant científic del pro-
jecteu europeu We Love Eating, una iniciativa de promoció
de la salut a través de l’alimentació i l’activitat física adreça-
da a la població en general i amb una incidència especial en
els infants, les dones embarassades i les persones grans.
Aquest projecte s’està duent a terme a Granollers amb la
participació de l’Institut Català de la Salut, l’Ajuntament de
la ciutat i l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Per acabar, volem referir-nos als pactes signats amb els
representants del conjunt de treballadors de la FPHAG
aquests anys. El compromís, la complicitat i la defensa res-
ponsable dels interessos comuns han contribuït decisiva-
ment a superar els anys d’ajustament pressupostari i a
mantenir un bon clima laboral i uns alts nivells de qualitat.

Aquestes fortaleses haurien d’impulsar l’inici d’una nova
etapa de confiança, il·lusionant i esperançada que revertei-
xi positivament en la satisfacció dels professionals i en la
salut dels pacients del nostre entorn.

Rafael Lledó

Director general
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L’Hospital General de Granollers crea una
app per millorar la informació als usuaris

Hospital Granollers és la nova aplicació gratuïta per a telèfons mòbils de l’Hos-
pital General de Granollers, una eina dissenyada i desenvolupada per profes-
sionals de la Direcció d’Organització i Sistemes d’Informació amb el suport tèc-
nic de l’empresa ICA, S.A. 

Aquesta nova plataforma digital, disponible per a Android i iOS (iPhone), per-
met que els usuaris consultin els temps aproximats d’espera al Servei d’Ur-
gències per especialitats, tant les que es troben a l’Hospital com les d’Urgèn-
cies Centre (Av. del Parc), que són de més baixa complexitat.

Paral·lelament, l’aplicació té una àrea privada d’accés amb contrasenya on es
poden visualitzar les visites programades a consultes externes i recitar-les en
cas que sigui necessari un canvi o anul·lació, a més de poder sincronitzar-les
amb el calendari del telèfon mòbil. L’app també permet consultar, des d’un
mateix dispositiu mòbil, les visites d’altres familiars o persones al càrrec de l’u-
suari. Per poder accedir a l’àrea privada cal que la persona interessada s’adreci
a qualsevol punt d’informació de l’Hospital amb el DNI per donar-se d’alta i
obtenir el codi PIN. En cas que sigui un menor d’edat cal presentar el Llibre de
Família o la documentació acreditativa i si és una persona major d’edat cal pre-
sentar també el DNI d’aquesta i un consentiment signat.

6 Fundació Privada Hospital Asil de Granollers · Memòria 2014

Innovem en TIC
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L’aplicació Hospital Granollers és un projecte innovador que permet apropar
l’Hospital als usuaris a través de les noves tecnologies i oferir un servei més
personalitzat i accessible. Aquesta eina digital es troba en fase inicial i a curt
termini preveu oferir molts més avantatges i opcions per facilitar altres pres-
tacions als ciutadans.

L’Hospital instal·la pantalles d’informació
als serveis d’urgències 

L’Hospital General de Granollers ha instal·lat als serveis d’urgències un nou
equipament informàtic connectat a la xarxa del centre per informar dels
temps d’espera aproximats de les urgències no greus.

Aquest dispositiu informa els usuaris del temps de demora, un cop se’ls ha fet
la primera valoració (triatge), tant del Servei d’Urgències de l’Hospital com
d’Urgències Centre (Av. del Parc), per a les especialitats següents:

• Medicina no greu (Hospital General i Urgències Centre)
• Cirurgia
• Traumatologia (Hospital General i Urgències Centre) 
• Pediatria
• Psiquiatria
• Oftalmologia (només de dilluns a divendres)
• Ginecologia i Obstetrícia

Aquest servei, que també es pot consultar a través del portal web
www.fphag.org i a través de l’aplicació mòbil Hospital Granollers, és una mos-
tra més de la voluntat d’oferir als usuaris serveis més accessibles, transpa-
rents i personalitzats a través de les noves tecnologies, tal com contempla el
Pla de salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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La qualitat 
com a premissa

L’Hospital obté tres certificats de qualitat
ISO 9001:2008

Els serveis de Laboratori Clínic, Farmàcia i Anatomia Patològica de l’Hospital
General de Granollers han obtingut el certificat per la norma ISO 9001:2008
atorgat per l’empresa APPlus.

La certificació posa de manifest el compromís de l’Hospital amb la qualitat i
comporta la implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma
UNE-EN ISO. Aquest procés ha implicat a tots els professionals dels serveis
que han participat elaborant procediments, registres, indicadors, detectant
oportunitats a diferents problemes i endegant les accions corresponents de
millora en eficiència. 

La norma ISO és una norma de reconeixement internacional que marca un
conjunt de directrius per a la gestió de qualitat, basat en un enfocament de
gestió per processos i en la millora contínua de la qualitat mitjançant l’ús d’in-
dicadors. 
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Aliança estratègica amb l’Hospital de Sant
Celoni 

L’Hospital General de Granollers i l’Hospital de Sant Celoni han signat un con-
veni marc d’aliança estratègica. L’acord entre els dos hospitals permetrà millo-
rar els respectius serveis assistencials; compartir els coneixements clínics
especialitzats dels seus professionals sanitaris; afavorir la coordinació entre
els professionals dels diferents serveis d’ambdues entitats; treballar conjun-
tament per la millora continua; identificar les necessitats formatives i fomen-
tar la recerca, i planificar i negociar conjuntament la compra de serveis per
obtenir la integració en la gestió territorial dels recursos socials i sanitaris.

Consulta superespecialitzada en psoriasi 
i artritis psoriàsica  

L’Hospital General de Granollers ha creat una consulta conjunta de psoriasi -
artritis psoriàsica, on es realitzen visites conjuntes amb un dermatòleg i un
reumatòleg. L’objectiu primordial d’aquesta visita conjunta és el diagnòstic
precoç de l’artropatia psoriàsica. 

La psoriasi afecta el 2-3% de la població, però al llarg del temps pot provocar
artritis en fins al 40% dels malalts. En la majoria de casos les lesions cutànies
(psoriasi) apareixen abans que l’afectació articular. L’artropatia psoriàsica és
una malaltia crònica i progressiva que pot arribar a ser incapacitant i deixar
seqüeles irreversibles si no es tracta a temps; per això és fonamental fer un
diagnòstic i tractament precoç. La Lliga Europea contra els Reumatismes
(EULAR) aconsella l’abordatge multidisciplinari de la psoriasi i recentment han
sorgit diferents models de col·laboració entre dermatòlegs i reumatòlegs al
nostre país.

1.000 pacients amb nòdul tiroïdal amb
diagnòstic immediat 

Des de fa sis anys l’Hospital General de Granollers aplica un model organitza-
tiu, pioner a l’Estat espanyol, que ha permès reduir el temps de diagnòstic i
tractament del nòdul tiroïdal de 4 mesos a 15 dies. Aquest model, del qual ja
han gaudit 1.000 pacients afectats per aquesta malaltia, és un referent per a
molts hospitals de l’Estat, que s’han interessat per incorporar-lo a la seva pràc-
tica clínica.

El protocol de l’Hospital preveu que els casos sospitosos de poder patir un
càncer de tiroide es valorin en sessions quinzenals multidisciplinàries on es
consensua el tipus de cirurgia que cal realitzar i la prioritat de cada cas; així, en
pocs dies el pacient té un diagnòstic i un pla de tractament, i rep atenció sense
demora.

Fruit d’aquest bagatge, l’Hospital General de Granollers s’ha incorporat al
recent format Consorci per l’estudi del Càncer de Tiroide de Catalunya
(CeCAT), format per 17 hospitals catalans.

Pacient expert

La implantació d’una pròtesi de
maluc suposa un gran repte per als
pacients, ja que implica un canvi
d’hàbits en la vida diària, necessaris
per evitar possibles complicacions i
mantenir la màxima qualitat de vida
i independència. 

Per això el Servei de Cirurgia Ortopè-
dica i Traumatologia de l’Hospital ha
posat en marxa l’escola de maluc,
unes sessions informatives per a
pacients i familiars. A les sessions,
dirigides per dos facultatius del Ser-
vei, hi col·laboren un professional
d’infermeria i un pacient expert
–una persona que ja ha estat sotme-
sa a aquest tractament– que explica
la seva experiència. L’escola de
maluc pretén donar resposta a tots
els dubtes i preguntes que es plan-
tegen els pacients davant un proce-
diment d’aquest tipus i recollir-ne
l’opinió i els suggeriments per tal de
proposar millores. 

La participació ciutadana està esde-
venint una realitat habitual als siste-
mes de salut ja que els pacients cada
cop tenen més accés a la informació
i més capacitat de decidir sobre la
seva malaltia. Per això es tendeix a
cercar noves fórmules per tal que
els pacients puguin ser partícips i
coresponsables en la gestió del seu
procés. Amb això s’aconsegueix
millorar l’eficiència i donar més
coherència al sistema sanitari, a més
d’incrementar la satisfacció dels
pacients i potenciar-ne l’autocura.
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La Unitat de Neurologia, reconeguda per
l’atenció al pacient de Parkinson

La Unitat de Neurologia de l’Hospital ha estat finalista en la novena edició dels
premis “Best in Class”, en la categoria de millor especialitat en Parkinson, per
la seva qualitat en l’atenció al pacient. 

Els premis són una iniciativa promoguda per Gaceta Médica i tenen l’aval de la
Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos
que, amb diferents societats científiques, aporten rigor i independència al
procés d’avaluació. En aquesta edició s’han presentat 655 candidatures de
més de 360 centres de tot l’Estat espanyol. Els guanyadors i finalistes formen
part de la Guía de los Mejores Hospitales y Servicios Sanitarios, que s’edita anual-
ment. 

Reconeixement a professionals de l’Hospital 

En el marc de la Jornada de la Infermeria del Vallès Oriental, organitzada per
la delegació comarcal del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (COIB), es
van lliurar diferents reconeixements per distingir 10 infermeres que han
destacat en els àmbits de la innovació, la bona pràctica professional i la seva
trajectòria. Quatre infermeres de la Fundació Privada Hospital Asil de Gra-
nollers, M. Dolors Navarro Sola, Olga Silva Gómez, Eloísa Ruda Resina i Lluï-
sa Bancó Tura, han estat mereixedores d’aquesta distinció.

Una altra professional del centre ha estat distingida aquest any per la seva
tasca científica. La Dra. Vicky Borràs, com a representant de la delegació
espanyola de la Societat d’Endocrinologia Infantil, ha participat en el projec-
te internacional Active Healthy Living, una iniciativa per fer front a l’obesitat
infantil des d’un punt de vista global i centrant-se en l’activitat física com a
principal intervenció preventiva i de tractament.

Desplegament del
nou sistema de
peticions de
Laboratori i
Microbiologia (EYRA)

El 25 de setembre va entrar en fun-
cionament el nou sistema de peti-
cions dels serveis de Laboratori i
Microbiologia a l’Hospital. EYRA és
un software integral d’informació
per a la gestió dels laboratoris clí-
nics, dissenyat i desenvolupat pel
Laboratori de Referència de Cata-
lunya, que utilitza tecnologia en
entorn web i que permet la publica-
ció a la Història Clínica Compartida. 

Nous quiròfans a
l’Àrea de Tècniques
Especials

L’any 2014 han entrat en funciona-
ment els dos quiròfans reformats de
l’Àrea de Tècniques Especials, que
anteriorment s’utilitzaven per a la
cirurgia menor. Amb la reforma,
aquests dos quiròfans estan condi-
cionats per realitzar intervencions de
cirurgia major, cosa que permet
reduir la pressió del bloc quirúrgic
central, augmentar la capacitat dels
nostres quiròfans i assolir un millor
repartiment de les intervencions al
centre.
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Apostem pel
coneixement

Granollers participa en el programa
europeu We Love Eating

Granollers és la ciutat mediterrània representant del programa We Love
Eating, una iniciativa europea de promoció de la salut a través de l’alimen-
tació. Set ciutats europees han estat escollides per participar en aquest pro-
jecte, que s’emmarca dins del programa Enjoying Being Healthy, de foment
i promoció dels estils de vida més saludables. We Love Eating està adreçat a
la població en general, però fa una incidència especial en tres grups en els
quals menjar de forma saludable i fer prou activitat física és d’importància
vital: infants, dones embarassades i gent gran.

We Love Eating és un projecte de salut de la Unió Europea d’àmbit local, que
funciona a través dels grups locals promotors (GLP), que inclouen autoritats
locals, escoles, residències de gent gran i centres comunitaris i de salut. A
Granollers, el GLP l’integren l’Hospital General de Granollers, l’Ajuntament
de Granollers, l’Institut Català de la Salut i l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya.

La filosofia que hi ha al darrere de We Love Eating és que menjar sa és molt
més que obtenir els nutrients adequats en les proporcions adequades i en
el moment adequat. També té a veure amb els bons moments, els bons
costums i els vincles socials que sorgeixen en adquirir els aliments, cuinar-
los i menjar-los junts. En definitiva, no es tracta només de què mengem,
sinó també com, on i amb qui mengem. 

OSVA

Presentació del cicle
de xerrades de l’Aula
de la Salut 2014-2015

Per dotzè any consecutiu s’ha presen-
tat el cicle de conferències de l’Aula de
la Salut, un programa que va néixer
l’any 2003 amb l’objectiu d’apropar
els serveis sanitaris i els seus profes-
sionals als ciutadans de Granollers,
donant resposta a les seves demandes
en qüestions relacionades amb la pro-
moció de la salut i el coneixement dels
serveis sanitaris de la comarca del
Vallès Oriental.

L’Aula de la Salut és una col·laboració
de l’Hospital General de Granollers, la
xarxa de centres d’Atenció Primària
(ICS) i el Servei de Salut Pública de l’A-
juntament de Granollers, amb la parti-
cipació de la xarxa de centres cívics de
la ciutat. En aquesta edició totes les
conferències han tractat sobre els estils
de vida saludables relacionats amb l’ali-
mentació, ja que Granollers participa
en el projecte europeu We Love Eating.
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Jornades

La importància del pacient en la seva
malaltia

La desena edició de la Jornada de
Salut s’ha centrat en el protago-
nisme que ha d’adquirir el
pacient en la seva malaltia i el
paper proactiu dels diferents
agents de salut per afavorir
aquesta participació: el Departa-
ment de Salut, amb el Consell
Consultiu de Pacients de Cata-
lunya i el Programa Pacient

Expert Catalunya®; els centres sanitaris (que faciliten la informació per capa-
citar el pacient i potenciar l’autocura, la coresponsabilitat i l’autonomia de les
persones que tenen una malaltia crònica) i les associacions de pacients. 

El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya és l’òrgan assessor representa-
tiu de les associacions de pacients davant l’Administració catalana, impulsat
per donar veu directa als pacients i fer-los participar en l’elaboració de les polí-
tiques de salut al nostre territori.

Reunió d’experts en sinologia i patologia
mamària 

Granollers ha acollit el XIII Congrés
Català de Sinologia i Patologia
Mamària, una trobada de caràcter
anual que enguany ha organitzat
la Unitat de Patologia Mamària de
l’Hospital, una de les poques uni-
tats acreditades per la Societat
Espanyola de Sinologia i Patologia
Mamària. En el marc del Congrés
s’han celebrat el XXI Curs Intensiu
de Sinologia i Patologia Mamària, en col·laboració amb la Universitat Autònoma
de Barcelona; la XXVIII Reunió de Sinologia dels Hospitals Comarcals, i la XVI Reu-
nió d’Infermeria en Sinologia i Patologia Mamària. 

La innovació en anestesiologia, reanimació 
i terapèutica del dolor  

La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, la Fundació Sanitària de Mollet i
la Fundació Hospital Sant Celoni han organitzat conjuntament el XII Congrés de
la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor i la XVI
Jornada d’Anestesiologia en Infermeria.

Amb el lema “Temps de dificultats, temps d’oportunitats”, aquesta trobada cien-
tífica s’ha centrat enguany en la innovació com un eina d’evolució i de noves
oportunitats per a l’especialitat i com un estímul per desenvolupar noves tècni-
ques i tractaments que repercuteixin en la millora de l’atenció dels pacients. 

I Jornada de
Disfàgia

L’Hospital General de Granollers,
organitzador de la I Jornada de Disfà-
gia, és pioner en la creació d’un Grup
de Treball de la Disfàgia que ha ela-
borat un protocol de cribratge i trac-
tament de la disfàgia, amb molt bons
resultats clínics. Des de la seva
implantació s’ha observat una dismi-
nució de reingressos per pneumònia
(del 14,9% al 4,9%) i de la mortalitat
(del 14%). En el cas de pacients amb
ictus (prop d’un 30% tenen disfàgia)
s’ha aconseguit una disminució de la
mortalitat i de l’estada hospitalària.

Jornada anual
d’especialistes en
Ginecologia
Oncològica

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia
de l’Hospital ha organitzat la Jorna-
da de la Secció de Ginecologia Onco-
lògica i Mastologia de la Societat
Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia,
una trobada d’experts de tot Cata-
lunya de caràcter anual. Durant la
Jornada, celebrada al mes de maig,
es van presentar casos clínics rela-
cionats amb el càncer hereditari
(mama-ovari) –aprofitant el 20è ani-
versari de la troballa dels gens
BRCA–, les noves perspectives en
cribratge del càncer de coll uterí i el
tractament del càncer de mama
avançat. 
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V Jornades del
Dolor 

La Unitat del Dolor de l’Hospital ha
organitzat les V Jornades de Dolor,
centrades aquest any en el tracta-
ment del dolor oncològic i amb la
participació de la Fundació Oncova-
llès, una fundació d’ajuda oncològica
que dóna suport a malalts de càncer i
als seus familiars mitjançant progra-
mes de treball social.

Durant la jornada, celebrada el mes
d’octubre, es van exposar temes com
les causes del dolor en el pacient
oncològic, el maneig dels opioides, el
control del component neuropàtic,
el dolor irruptiu, els procediments
invasius i la radioteràpia en el control
del dolor per càncer, a més dels
aspectes psicològics en les malalties
de càncer i les cures pal·liatives. 
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III Jornada de
Bioètica del Vallès
Oriental 

El mes d’octubre es va celebrar la
III Jornada de Bioètica, una troba-
da dirigida a professionals i ciuta-
dans que té com a objectiu fo -
men tar el debat sobre aspectes
rellevants de la bioètica en l’àmbit sanitari. En el marc de la jornada, centrada
enguany en els drets i deures dels pacients en relació amb els nous recursos en
el context social de crisi, el Dr. Marc Antoni Broggi, metge cirurgià i president del
Comitè de Bioètica de Catalunya, va pronunciar la conferència “Què succeeix
quan els drets sanitaris, ja reconeguts, canvien o desapareixen?”.

Recerca i innovació

Compartim la recerca amb l’entorn 

La Fundació Hospital Asil de Granollers ha participat en la jornada LINK© de
recerca de la Universitat Internacional de Catalunya, juntament amb Althaia -
Xarxa Assistencial de Manresa, l’Hospital General de Catalunya i l’Hospital Quirón
Barcelona. En aquesta jornada s’han impartit vint-i-cinc ponències de cinc
minuts de durada en les quals, seguint la filosofia de les jornades LINK©, s’ex-
posa el més rellevant de cada projecte, per tal que després els interessats
puguin “clicar” en els ponents per rebre’n més informació.

II Jornada de Recerca i Innovació

El mes de novembre l’Hospital General de Granollers va celebrar la II Jornada de
Recerca i Innovació, que té com a objectius potenciar la recerca biomèdica i
translacional del centre, i donar a conèixer totes les accions que s’estan desen-
volupant en aquest camp. Durant la Jornada es van lliurar premis als millors pro-
jectes de recerca i a la millor comunicació.

Projecte Hospital
Innova

A través del programa de la Fundació
Bosch i Gimpera, l’Hospital General
de Granollers ha incorporat un estu-
diant del postgrau de Gestió i Dina-
mització de la Innovació per tirar
endavant el projecte Hospital Innova,
que pretén fomentar i dinamitzar la
cultura de la innovació de tots els
professionals de la Fundació Privada
Hospital Asil de Granollers. D’aquesta
manera, es treballa per sistematitzar
totes les fases de la innovació perquè
sigui més fàcil per a un professional
convertir una idea en un projecte i,
finalment, en un nou producte que
surti al mercat amb èxit.
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Docència
La docència a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers està estructurada
en quatre grans àrees: formació de pregrau, formació de grau, formació de
postgrau i formació sanitària especialitzada.

Formació de pregrau

Aquesta formació engloba els estudis de títols superiors abans del grau, així
com els estudis de ciències, arts i humanitats. Dins d’aquesta àrea s’han for-
mat a l’Hospital General de Granollers un total de 121 estudiants durant el curs
2013-2014.

Alumnes de pregrau

Àrea de Ciències de la Salut 72 estudiants

Àrea tècnica 18 estudiants

Àrea administrativa 31 estudiants

Formació de grau

El 2014 ha finalitzat la primera promoció d’estudiants del grau de Medicina de
la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Aquest any la Fundació ha
assumit la formació de 201 alumnes de Medicina de la UIC, tres estudiants de
la Universitat de Barcelona i un de la Universitat Pompeu Fabra, a més de 18
estudiants de grau de Medicina internacionals (12 dels quals de la Universitat
de Monterrey de Mèxic). Així doncs, s’ha incrementat la formació de grau res-
pecte a l’any passat, amb un total de 513 estudiants de grau, la majoria d’ells
de Medicina i Infermeria, però també d’altres estudis com Farmàcia, Logopè-
dia, Fisioteràpia, Psicologia i Treball social.

Formació de postgrau

La Fundació ha col·laborat en postgraus propis i màsters oficials, i amb estu-
diants de doctorat i especialistes que han volgut fer una estada formativa a
l’Hospital. Així, durant el curs acadèmic 2013-14 s’ha participat en set màsters
i quatre professionals han fet una estada de perfeccionament al centre. En
total s’han format 35 persones en diverses disciplines.

Formació sanitària especialitzada

La Fundació disposa de deu unitats docents i una unitat docent multiprofes-
sional pròpies:

• Anestesiologia i reanimació • Medicina intensiva
• Cirurgia general i aparell digestiu • Medicina interna
• Cirurgia ortopèdica i traumatologia • Oftalmologia
• Farmàcia hospitalària • Pediatria i àrees específiques
• Geriatria • Radiodiagnòstic

• Unitat docent multiprofessional d’obstetrícia i ginecologia, on es formen met-
ges i metgesses especialistes, així com infermeres obstetricoginecològiques.

Així mateix, hi ha tres unitats docents associades:

• Psiquiatria de Benito Menni
• Medicina Familiar i Comunitària Metropolitana Nord de l’ICS
• Cirurgia Pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí

En total, durant l’any 2014 en aquestes 14 unitats docents s’han format un
total de 93 residents (84 metges, 7 infermeres i 2 farmacèutics).

Jornada de portes
obertes per a nous
residents

El dia 28 de març es va fer la primera
jornada de portes obertes per a nous
residents, per informar els metges,
infermeres i farmacèutics que s’ha-
vien presentat al MIR/LLIR/FIR i
havien d’escollir un centre per a la
seva formació. Hi van participar com
a ponents persones de l’equip direc-
tiu, de l’Àrea de Docència i residents
de l’Hospital. 

Comiat i
benvinguda dels
nous especialistes en
formació sanitària
especialitzada

El mes de maig es va celebrar l’acte
acadèmic de l’Àrea de Docència per
acomiadar i donar la benvinguda als
metges, infermeres obstetricogine-
cològiques i farmacèutics especialis-
tes en formació. Durant l’acte es van
lliurar els diplomes als 26 residents
que s’han format a la institució. A
més, amb motiu de la graduació de la
primera promoció d’estudiants de
Medicina de la Universitat Internacio-
nal de Catalunya (UIC), el degà de la
Facultat de Medicina i Ciències de la
Salut de la UIC va pronunciar una
conferència magistral.
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Centre Geriàtric i Residència 
Adolfo Montañá

El Centre Geriàtric i Residència Adolfo Montañá desenvolupa un programa
d’activitats per tal d’estimular les funcions cognitives i motores dels resi-
dents, potenciar les habilitats personals que permetin mantenir el màxim
grau d’autonomia possible i afavorir la integració a la comunitat.

Activitat assistencial 

Residents prevalents el 31 de desembre de 2014 58 Altes voluntàries 3

Contracte SAR 31 Defuncions 11

Contracte privat 27

Durant el segon semestre de 2014 s’ha ampliat en 10 el nombre de places con-
certades pel Departament de Benestar i Família amb el Programa de Suport a
l’Acolliment Residencial (SAR). Aquest increment ha comportat un augment
de professionals per poder assegurar l’assistència, a més de canvis organitza-
tius per mantenir l’atenció assistencial adequada i l’adaptació d’un nou espai,
compartit amb hospitalització de l’àrea sociosanitària.

Pel que fa al perfil dels residents, un 66% són dones. El 55% de residents estan
entre els 81 i 90 anys, seguit d’un 29% amb edats entre els 91 i 100 anys.
Només un 16% tenen entre 60 i 80 anys. 

Remodelació
estructural de la
Residència 

L’any 2014 s’ha iniciat la remodelació
de la Residència. En la primera fase,
iniciada al juny, s’han individualitzat
habitacions i se n’ha millorat l’estèti-
ca. Aquest canvi representa una
millora significativa en el benestar i
confort dels residents, i els facilita la
intimitat. Amb aquesta actuació s’ha
passat de 8 a 40 habitacions indivi-
duals.

La segona fase preveu adequar una
part del jardí com a terrassa, per
poder gaudir d’un espai exterior
sense barreres arquitectòniques. En
la tercera fase, actualment en projec-
te, s’ampliarà el menjador - sala d’es-
tar per tal de millorar els espais
comuns. 

Al costat 
de la gent gran
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Hospital de Dia Sant Jordi 

L’Hospital de Dia Sant Jordi és un centre d’atenció diürna per a persones amb
diagnòstic de deteriorament cognitiu o demència que viuen al seu domicili.
Gràcies a l’abordatge multidisciplinari, el centre ofereix al pacient i a la seva
família una atenció integral que permet millorar la qualitat de vida del malalt i
donar suport a la família i als cuidadors.

El centre desenvolupa un programa ampli d’estimulació cognitiva, motora,
social i de manteniment de les activitats de la vida diària per tal que l’usuari
preservi les seves capacitats tant temps com sigui possible. 

Activitat assistencial

Usuaris atesos 199

Usuaris nous el 31/12/2014 155

Usuaris reingressats 12

Altes 136

Distribució per edat i sexe

Edat Dona Home Total

Fins a 64 anys 3,52% 4,52% 8,04%

Entre 65 i 74 anys 17,58% 19,10% 36,68%

Més de 74 anys 37,69% 17,59% 55,28%

Total 58,79% 41,21% 100,00%

Distribució per diagnòstic i sexe 

Dona Home Total

Alzheimer 30,15% 13,57% 43,72%

Cossos de Lewy 1,51% 0,50% 2,01%

Demència frontal 0,00% 2,51% 2,51%

Demència mixta 12,06% 4,02% 16,08%

Demència vascular 5,03% 8,54% 13,57%

Deteriorament cognitiu 10,05% 12,06% 22,11%

Total 58,80% 41,20% 100,00%

Taller de ganxet i
mitja

A través dels tallers de ganxet i mitja,
els usuaris mantenen la motricitat
fina, la destresa i la coordinació bima-
nual, cosa que millora la mobilitat
funcional de les extremitats supe-
riors, a més d’estimular la creativitat i
facilitar les relacions interpersonals
en el grup.

Taller de cuina

Els tallers de cuina permeten mante-
nir les activitats de la vida diària ins-
trumentals i les habilitats motores i
cognitives, alhora que promouen les
relacions interpersonals amb el grup
i potencien l’autoestima.
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Distribució de la plantilla per grups professionals

Personal llicenciat assistencial, residents i professionals de guàrdia 299

Personal diplomat assistencial 513

Personal tècnic auxiliar assistencial 340

Personal tècnic especialitzat assistencial 64

Personal llicenciat paraassistencial 1

Personal diplomat paraassistencial 11

Personal administratiu 153

Manuals i oficis 15

Personal sense titulació 152

Personal directiu 9

Total 1.557

Distribució per sexe

Dones 75,73%

Homes 24,27%

Som un equip

Acreditació d’Or de
la Xarxa
Internacional
d’Hospitals Sense
Fum

L’Hospital ha estat reconegut amb el
nivell Or de la Xarxa Internacional
d’Hospitals sense Fum, màxima dis-
tinció atorgada als centres sanitaris
que representen un exemple en la
lluita contra el tabac per a la resta
d’organitzacions.

Entre altres accions de prevenció i
control entre els professionals i els
usuaris, l’Hospital ha organitzat acti-
vitats de promoció de la salut amb
motiu del Dia Mundial Sense Tabac,
amb la realització de mesuraments
de monòxid de carboni a l’aire espi-
rat, proves de valoració de la funció
pulmonar i càlcul de l’edat pulmo-
nar; lliurament de documents infor-
matius, i difusió dels programes d’a-
juda a les persones fumadores que
ofereix l’Hospital.
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Formació

Pla de formació

Formació interna 3.448

Formació externa 566

Formació on-line per a alumnes externs 127

Ajuntament de Granollers 73

Residències d’avis 29

ICS 25

Total de participants 4.268

L’índex de satisfacció de l’alumnat de totes les accions formatives és de 3,51 sobre una
puntuació de 4. 

L’any 2014 s’ha signat un conveni de col·laboració per desenvolupar, en règim
d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau mitjà de Cures
auxiliars d’infermeria a l’Institut Escola Municipal de Treball de Granollers. La
formació dual contempla que les empreses adaptin el currículum acadèmic a
les seves necessitats de formació i, a més, imparteixen contingut formatiu
amb valor curricular.

Prevenció de riscos laborals

Protocol d’actuació davant
la sospita d’infecció pel
virus de l’Ebola 

Arran del brot de febre hemorràgica
pel virus de l’Ebola, la Fundació ha des-
envolupat un protocol d’actuació
davant la sospita d’infecció pel virus de
l’Ebola. Aquest protocol aglutina la
informació clínica i virològica, els crite-
ris d’alerta i cribratge, els circuits i les
pautes de tractament, les mesures de
precaució en la cura directa de pacients
i la neteja dels espais afectats.

Per donar a conèixer aquest protocol
s’han realitzat 11 sessions informatives
i 59 accions formatives a tot el perso-
nal susceptible d’estar involucrat en l’assistència o admissió d’un possible cas.
A més, s’han fet quatre simulacres d’actuació a l’àrea d’urgències i sala de
parts de l’Hospital i a Urgències Centre. 

Consulta per risc biològic

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals ha assumit l’any 2014 el seguiment
dels accidents laborals per exposició a risc biològic originats per contacte per-
cutani i/o per contaminació cutaneomucosa. Aquest és el risc més específic als
centres sanitaris i un dels més important pel risc de transmissió d’infeccions. 

El Servei de Prevenció ha actuat en 69 casos, un cop atesos al Servei d’Urgèn-
cies. D’aquest total, 51 corresponen a primeres visites postexposició i 8 són
visites de seguiment segons les característiques de contacte. Això suposa que
el 82,25% han requerit seguiment al Servei de Prevenció.

Buscant l’entesa:
acords empresa-
treballadors

Davant la finalització de la vigència
de l’acord que regulava les condi-
cions de treball durant els anys 2013
i 2014, la Direcció i el Comitè d’Em-
presa han dut a terme les negocia-
cions i han arribat a un acord per
establir les condicions laborals a
partir del 31 de desembre de 2014,
amb vigència d’un any. 

La Direcció i el Comitè d’Empresa
han arribat a un acord per a l’aplica-
ció del conveni col·lectiu d’establi-
ments sanitaris d’hospitalització,
assistència, consulta i laboratoris
d’anàlisis clíniques per al personal
adscrit a la Residència, atenent a
l’activitat clarament diferenciada a
la resta d’activitat de l’Hospital. 

També s’han signat acords per a la
retribució de guàrdies mèdiques de
presència física i per a la reordena-
ció del personal d’higiene. 

Festa dels
treballadors

Com cada any, coincidint amb l’inici
de les festes de Nadal, s’ha celebrat la
festa dels treballadors. En l’acte s’ha
fet un homenatge als 30 professio-
nals de l’Hospital que fa 25 anys que
treballen al centre i de comiat de les
21 persones que s’han jubilat durant
aquest any.
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Junts fem xarxa

L’Hospital i l’esport

Per setè any consecutiu, la recap-
tació íntegra de la Minimarató Soli-
dària de la Mitja de Montornès,
1.500 euros, ha estat donada al
Servei de Pediatria de l’Hospital. 

També l’organització de la Marató
i Mitja Marató de Muntanya “Camí
dels Ibers 2014”, ha destinat 1.322
euros al Servei d’Oncologia de
l’Hospital.

Per la seva part, la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers ha col·laborat
un any més amb l’organització de la Mitja Marató de Granollers donant cober-
tura assistencial a la cursa, atenent les urgències o emergències mèdiques
dels participants amb el suport de tres punts d’atenció habilitats com a hos-

pitals amb zona de greus i lleus
(a l’arribada de la cursa, al Palau
d’Esports i en un espai cedit per
l’organització de la Mitja a prop
de l’Hospital de campanya).

Nadal a l’Hospital

• El club de futbol de veterans de
Vilanova del Vallès ha fet una dona-
ció de joguines a la planta de Pedia-
tria, recollides gràcies a un partit
solidari en què l’entrada costava
una joguina.

• 30 alumnes de 3r d’ESO de l’Escola
Cervetó han decorat amb motius
nadalencs els espais de la planta de
Pediatria i Maternoinfantil i la sala
d’espera d’Urgències de Pediatria.

• Per tercer any consecutiu, jugadors
i jugadores dels equips de divisió
d’honor d’handbol del Fraikin BM
Granollers han portat regals als
nens i nenes ingressats a la planta
de Pediatria de l’Hospital per Nadal.

• L’Hospital ha commemorat el tren-
tè aniversari de la primera repre-
sentació dels Pastorets de Josep
Maria Folch i Torres amb un docu-
mental. Des de 1984 més de 500
persones han participat en les
representacions.
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Responsabilitat social corporativa

Origamis com a desig de salut

La Fundació Mútua General de Catalunya i l’escola Torre de Malla de Parets del
Vallès han regalat 1.000 origamis a l’Hospital General de Granollers com a sím-
bol del desig de salut i recuperació per a les persones afectades per les malal-
ties neurodegeneratives. Aquesta iniciativa recull l’esperit d’una antiga lle-
genda japonesa, “Senbazuru”, i és la culminació de l’acció solidària “1 origami
1 euro”, duta a terme per la Fundació a benefici de La Marató de TV3. Els alum-
nes de l’escola Torre de Maya de Parets van participar amb l’aportació de 500
origamis.

La Festa del Voluntariat

Aquest any s’ha celebrat per primera vegada la Festa del Voluntariat, un punt
de trobada per reconèixer la tasca altruista de totes les persones voluntàries
que contribueixen a millorar la qualitat del servei al malalt i les famílies que els
acompanyen. Algunes de les entitats que col·laboren amb l’Hospital són l’As-
sociació de Voluntaris per l’Hospital, Bibliosalut, Creu Roja Granollers, l’Escola
Ginebró de Llinars del Vallès, l’Escola Pia de Granollers i la Fundació Oncovallès.

Homenatge als col·laboradors altruistes

El Patronat i l’equip directiu de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
han organitzat aquest any un acte d’homenatge per agrair la col·laboració
altruista de persones i entitats que amb les seves iniciatives i aportacions des-
interessades han ajudat a cobrir o millorar diferents necessitats de l’Hospital,
contribuint al benestar dels ciutadans que reben atenció al centre. 

Sant Jordi

El 23 d’abril els professionals de l’Hos-
pital van participar un cop més en el
recital poeticomusical per commemo-
rar la Diada de Sant Jordi. L’acte, que
es va celebrar a la capella, va incloure
l’actuació del grup musical Amalgama.

Sessions informatives de l’ONCE sobre discapacitat

L’Hospital General de Granollers, conscient del talent de les persones amb dis-
capacitat i de les necessitats que tenen, ha promogut dues sessions informa-
tives sobre la discapacitat i l’entorn laboral, que van dur a terme la Fundació
ONCE.
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5è concurs de fotografia
sobre la lactància
materna

La Comissió de Lactància de l’Hospi-
tal i l’empresa PLAY han organitzat
un any més un concurs de fotogra-
fia per celebrar la Setmana Mundial
de la Lactància Materna, promoure
l’alletament matern i sensibilitzar
els futurs pares i mares dels benefi-
cis que comporta per a la salut dels
nadons. 

En aquesta edició les guanyadores
del concurs han estat:

• 1r premi: Petitona, em fas pessigo-
lles, de Montse Clarambo

• 2n premi: Resant perquè mai s’aca-
bi la lactància, de Núria Martínez

• 3r premi: Nuestro vínculo nuestro
placer, de Patricia Pérez

Conveni amb l’associació
Alegria amb Gambo

L’Hospital ha signat un conveni amb
l’Associació Alegria amb Gambo per
col·laborar en la campanya “Apadri-
na l’ingrés i tractament d’infants
amb desnutrició severa d’Etiòpia”.
L’Associació Alegria amb Gambo
neix de la iniciativa d’un grup de tre-
balladors de l’Hospital General de
Granollers. Tothom pot unir-se al
projecte a través de la web www.tea-
ming.net/alegriaambgambo/invite.
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Àrea ambulatòria

Especialitats mèdiques
• Medicina interna
• Cardiologia
• Pneumologia
• Endocrinologia (UDEN)
• Nefrologia
• Dermatologia
• Malalties infeccioses
• VIH
• Aparell digestiu
• Reumatologia
• Al·lergologia
• Risc vascular
• Neurologia
• Neuropsicologia
• Oncologia mèdica
• Oncohematologia
• Hematologia clínica
• Geriatria
• Medicina física i rehabilitació

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

Especialitats quirúrgiques
• Cirurgia general i digestiva
• Cirurgia pediàtrica
• Cirurgia vascular
• Cirurgia oral i maxil·lofacial
• Cirurgia plàstica i reconstructora
• Otorinolaringologia
• Oftalmologia
• Urologia
• Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Anestesiologia
• Preoperatori
• Clínica del dolor

Pediatria i especialitats
pediàtriques
• Neonatologia
• Medicina pediàtrica
• Pneumologia pediàtrica
• Cardiologia pediàtrica
• Endocrinologia pediàtrica
• Gastroenterologia pediàtrica
• Neurologia pediàtrica
• Nefrologia pediàtrica
• Oncohematologia pediàtrica
• Al·lergologia pediàtrica

Atenció sociosanitària
• Psicogeriatria
• Avaluació integral ambulatòria (geriatria,

cures pal·liatives i trastorns cognitius)

Gabinets d’exploració 
• Aparell digestiu
• Pneumologia 
• Cardiologia
• Ginecologia i obstetrícia
• Reumatologia
• Otorinolaringologia
• Oftalmologia
• Cirurgia vascular
• Al·lergologia

Alternatives
a l’hospitalització
• Hospital de dia medicoquirúrgic
• Hospital de dia geriàtric
• Hospital de dia psicogeriàtric 

(Hospital de Dia Sant Jordi)
• Unitat de diagnòstic ràpid
• Hospital de dia oncohematològic
• Àrea de tècniques especials
• Unitat de cirurgia sense ingrés
• Cirurgia menor ambulatòria

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

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

Hospitalització
d’aguts
• Cirurgia general i especialitats

quirúrgiques
• Psiquiatria d’aguts
• Medicina interna i especialitats mèdiques
• Oncologia
• Cirurgia ortopèdica i traumatologia
• Pediatria
• Unitat de cures intensives
• Unitat de cures intensives neonatal
• Obstetrícia i ginecologia
• Geriatria
• UFISS geriàtrica
• UFISS de cures pal·liatives

Cartera de serveis
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Serveis centrals
• Anestesiologia i reanimació
• Diagnòstic per la imatge
• Anatomia patològica

· Biòpsies
· Citologies
· Immunohistoquímica
· Autòpsies
· Biòpsies intraoperatòries
· Gangli sentinella

• Farmàcia
• Laboratori clínic
• Banc de sang
• Unitat de medicina física i rehabilitació
• Treball social

Programes
especials
• Programa de cribratge del càncer de

mama del Vallès Oriental
• Unitat de diabetis, endocrinologia i

nutrició del Vallès Oriental

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

Cartera de serveis
privats
• Unitat Funcional d’Accidents: 

trànsit, esportius, escolars
· Cirurgia ortopèdica i traumatologia
· Rehabilitació i fisioteràpia

• Atenció a la dona i a l’infant
· Atenció al part
· Ginecologia

• Cirurgia general i especialitats
· Cirurgia general i abdominal
· Urologia
· Cirurgia pediàtrica
· Otorinolaringologia
· Cirurgia vascular

• Cirurgia ortopèdica i traumatologia
• Medicina estètica i cirurgia plàstica
• Oftalmologia
• Clínica del dolor
• Assessorament medicolegal

· Valoració del dany corporal
· Assessorament d’informació

medicolegal
• Especialitats mèdiques

· Hospitalització
· Neurologia
· Endoscòpia digestiva
· Atenció a la punxada accidental

• Cures d’infermeria
• Hospitalització a l’àrea sociosanitària
• Teràpies alternatives

· Osteopatia
· Tallers neuropsicològics
· Acupuntura

FPHAG2014 30JUL_Hospital de Granollers  30/07/15  11:06  Página 22



Fundació Privada Hospital Asil de Granollers · Memòria 2014 23

Recursos

Personal 1.557

Llits d’aguts 295

Llits sociosanitaris 40

Llits de psiquiatria (Benito Menni) 30

Quiròfans 8

Sales de parts 3

Sales de consultes externes 76

Gabinets d’exploració 21

Sala de rehabilitació/fisioteràpia 2

Places d’hospital de dia (tractaments) 34

Places d’hospital de dia geriàtric 30

Places de cirurgia major ambulatòria 10

Places a l’Hospital de Dia Sant Jordi 40

Places de residència per a gent gran 57

Resultats econòmics

Ingressos 102.462

Despeses 99.739

Resultat d’explotació 2.723

Resultat financer -558

Resultat extraordinari -10

Resultat del període 2.155

En milers d’euros.

Resum d’inversions

2012 2013 2014

Obres i equipament de nous serveis 84 406 467

Equipament i aparells assistencials 158 248 278

Instrumental i utillatge assistencial 15 0 12

Maquinària i aparells no assistencials 36 0 16

Equipament informàtic 206 106 28

Mobiliari en general 57 55 130

Total 556 815 931

En milers d’euros.

Evolució de l’activitat diària de l’Hospital

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Altes 59 60 55 54 52 53

Consultes externes 870 968 1.016 1.009 1.043 1.065

Urgències 360 329 315 297 289 290

Parts 6 6 5 5 5 5

Intervencions quirúrgiques 57 56 53 60 58 63

Mitjana dels 365 dies de l’any.

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

Hospitalització

Altes 19.375

Altes convencionals 14.769

Altes CMA 4.606

Estada mitjana (dies) 4,48

Parts 1.664

Activitat quirúrgica programada

Convencional CMA Índex de substitució Total

Cardiologia 100 35 25,9% 135

Cirurgia general 804 792 49,6% 1.596

Cirurgia maxil·lofacial 47 24 33,8% 71

Cirurgia pediàtrica 19 212 91,8% 231

Cirurgia vascular 178 145 44,9% 323

Clínica del dolor 2 4 66,7% 6

Ginecologia 404 234 33,9% 638

Oftalmologia 4 1.676 99,8% 1.680

Otorinolaringologia 145 311 68,2% 456

Traumatologia 905 1.323 59,4% 2.228

Urologia 368 83 18,4% 451 

Total 2.976 4.839 61,9% 7.815

Activitat quirúrgica urgent

Cirurgia general 570

Cirurgia vascular 17

Ginecologia 68

Obstetrícia 380

Oftalmologia 13

Otorinolaringologia 4

Traumatologia 714

Urologia 25

Clínica del dolor 4

Cardiologia 78

Total 1.873

Tècniques especials

Endoscòpies digestives 3.997

Colangiografia retrògrada endoscòpica pancreàtica 153

Cardiologia (ecocardiograma Doppler) 6.956

Cirurgia menor ambulatòria

Cirurgia general 1.132

Cirurgia maxil·lofacial 1.070

Cirurgia pediàtrica 9

Traumatologia 28

Urologia 937

Oftalmologia 53

Otorinolaringologia 11

Ginecologia 117

Endocrinologia 1.664

Dermatologia 1.405

Hematologia 144

Clínica del dolor 4

Total 6.574

Anestèsia

Actes anestèsics en cirurgia programada 7.815

Actes anestèsics en cirurgia urgent 1.873

Activitat clínica del dolor 

Hospitalització 6

Àrea ambulatòria (visites i tractaments) 3.079

FPHAG2014 30JUL_Hospital de Granollers  30/07/15  11:06  Página 24



Fundació Privada Hospital Asil de Granollers · Memòria 2014 25

Consultes externes

Primeres visites 115.132

Visites successives 150.178

Relació successives/primeres 1,30

Mitjana diària de visites 1.066

Unitat de diagnòstic ràpid

Primeres visites 1.509

Visites successives 1.325

Relació successives/primeres 0,88

Hospital de dia

Tractaments d’oncologia mèdica 

Tractaments d’oncologia i oncohematologia 7.516

Tractaments d’hospital de dia mèdic 7.843

Altres tractaments 6.441

Urgències

Ateses 105.904

Ingressades 11.792

Traslladades 480

Mitjana diària d’urgències 290

Unitat de cures intensives

Altes 541

Estada mitjana 7,05

Diagnòstic per la imatge

Radiologia convencional 108.614

Radiologia convencional contrastada 756

Ecografies 13.865

TAC 12.106

Mamografies 12.833

Radiologia intervencionista 696

Ressonància magnètica nuclear 5.013

Laboratori

Determinacions d’hematologia 132.113

Determinacions de bioquímica 690.862

Determinacions de microbiologia 41.996

Determinacions d’urgències 392.874

Banc de sang 8.192

Anatomia patològica

Citologies 25.504

Biòpsies 15.936

Tècniques especials 7.517

Necròpsies 29

Farmàcia

Dispensació en farmàcia interna 1.044.572

Dispensació en farmàcia externa 21.721

Preparació de citostàtics 8.565

Preparació de nutricions parenterals 4.303

Fórmules elaborades 1.780
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Activitat per serveis i especialitats

Visites de consultes externes

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

Medicina interna 1.865 – 10.123 3.747 6.376 1,70

Cardiologia 769 42 7.778 3.809 3.969 1,04

Pneumologia 395 – 4.726 2.253 2.473 1,10

Endocrinologia 13 – 12.459 3.654 8.805 2,41

Aparell digestiu - – 5.679 2.299 3.380 1,47

Oncologia 182 – 9.519 2.274 7.245 3,19

Reumatologia 5 – 6.984 2.681 4.303 1,60

Neurologia 306 – 6.960 3.317 3.643 1,10

Nefrologia – – 2.496 1.150 1.346 1,17

Dermatologia – – 11.105 7.320 3.785 0,52

Al·lergologia – – 2.605 1.867 738 0,40

Hematologia – – 18.042 3.027 15.015 4,96

Pediatria i especialitats 806 – 11.029 5.751 5.278 0,92

Geriatria 1.288 – 790 580 210 0,36

Cirurgia general 1.847 670 10.124 5.226 4.898 0,94

Cirurgia vascular 205 145 4.120 2.231 1.889 0,85

Cirurgia pediàtrica 26 197 1.376 894 482 0,54

Cirurgia maxil·lofacial 49 17 2.699 1.467 1.232 0,84

Urologia 548 70 12.664 6.008 6.656 1,11

Oftalmologia 14 1.679 31.979 15.645 16.334 1,04

Otorinolaringologia 141 291 12.244 6.706 5.538 0,83

Cirurgia ortopèdica i traumatologia 1.845 1.275 50.190 17.363 32.827 1,89

Ginecologia i obstetrícia 2.282 217 9.811 4.446 5.365 1,21

Anestesiologia – – 10.893 9.333 1.560 0,17

Clínica del dolor 4 3 2.438 1.272 1.166 0,92

Atencions d’infermeria i altres – – 6.235 600 5.635 9,39

Medicina física i rehabilitació – – 174 162 12 0,07
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Principals grups relacionats amb el diagnòstic

GRD d’hospitalització convencional

GRD Diagnòstic Nombre 

373 Part vaginal sense diagnòstic complicat 939

541 Pneumònia simple i altres trastorns respiratoris excepte bronquitis, asma amb cc majors 738

544 Insuficiència cardíaca crònica i arítmia amb complicacions majors 557

372 Part vaginal amb diagnòstic complicat 333

371 Cesària sense cc 240

209 Intervenció d’articulació major o reimplantament d’extremitat inferior, excepte maluc 239

494 Colecistectomia laparoscòpica sense exploració de ducte comú, sense cc 229

127 Parada cardíaca i xoc 224

219 Intervenció extrem inferior i húmer, excepte maluc, peu i fèmur, edat >= 18, sense cc 221

014 Ictus amb infart 186

GRD de cirurgia major ambulatòria

GRD Diagnòstic Nombre 

039 Intervencions sobre el cristal·lí, amb o sense vitrectomia 1.412

867 Excisió local i retirada de fixació interna excepte maluc/fèmur sense cc 316

162 Intervencions per hèrnia inguinal i femoral, edat >= 18, sense cc 297

225 Intervencions del peu 228

006 Alliberament del túnel carpià 196

229 Intervencions canell i mà excepte articulacions majors, sense cc 142

119 Lligadura i extracció venosa 142

222 Intervencions de genoll, sense cc 110

227 Intervencions dels teixits tous, sense cc 105

359 Intervencions d’úter i annexos, per carcinoma in situ i malalties no malignes, sense cc 105

Convalescència

Pacients atesos 620

Estades 12.161

Cures pal·liatives

Pacients atesos 233

Estades 3.577 

Hospital de dia geriàtric

Pacients atesos 204

Estades 6.592

Equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA)

Processos avaluats 378

Geriatria i cures pal·liatives 343

Trastorns cognitius 35

Activitat assistencial de l’àrea sociosanitària

Activitat de la residència per a gent gran

Places 57

Estades 19.636

Índex d’ocupació 94,3%
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Equipaments

Habitacions individuals 28

Quiròfans de cirurgia convencional 2

Quiròfans de cirurgia ambulatòria 1

Sales de parts 3

Sala de part natural amb banyera 1

Llits d’UCI 8

Hospitalització

Altes d’hospitalització convencional 1.195

Estada mitjana a hospitalització convencionals 5,52

Altes CMA 135

Parts 247

Activitat quirúrgica

Cirurgia menor ambulatòria 48

Cirurgia major ambulatòria 135

Cirurgia convencional 504

Urgències

Medicina interna 938

Pediatria 543

Traumatologia 4.533

Altres 967

Rehabilitació

Sessions 25.092

Visites ambulatòries

Visites 10.929

Enquesta de satisfacció 

Fidelització* 98,81%

Satisfacció global* 8,97

(*) Resultats sobre 200 enquestes complimentades a l’alta del pacient. 

Activitat mutual i privada
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Activitat de compres i magatzem

Comandes 14.134

Departaments atesos 125

Paquets servits 123.918

Caixes rebudes 30.278

Punts de distribució 188

Línies de consum anual 145.422

Hoteleria

Roba rentada (tones) 728,276

Àpats servits a pacients (pensions completes) 143.486

Recollida de materials

Residus generals 668,04 t

Residus sanitaris i biològics 264,30 t

Paper i cartró 62,38 t

Residus alimentaris (olis) 1310,00 l

Altres residus 85,93 t

Runa 73,41 t

Ferralla 5,13 t

Jardins 7,39 t

Activitat del servei d’infraestructures i
manteniment

Contractes gestionats 87

Parc d’equips gestionats 2.092

Peticions per categoria

Electricitat 2.865

Mecànic 1.425

Fusteria 1.410

X-Altres 1.351

Electromedicina 1.114

Lampisteria 1.072

Climatització 588

Obra Paleta 562

Rutes 495

Gasos medicinals 134

Contraincendis 62

Pintura 35

Xarxa IP 31

Total peticions 11.144

Serveis generals
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