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US PRESENTEM LA MEMÒRIA CORPORATIVA de la Fundació

Hospital Asil de Granollers de l’any 2009, un exercici que ha

estat marcat per l’obertura del nou edifici d’atenció ambu-

latòria. Aquest nou dispositiu assistencial suposa la culmi-

nació d’un projecte que vam iniciar tots plegats l’any 2005

i que aquest any ha obert les portes a tots els vallesans.

Aquest edifici, però, és molt més que una nova infraestruc-

tura, és un clar exponent de l’atenció sanitària i social que la

Fundació Hospital Asil de Granollers vol oferir a la ciutat. Un

model basat en la professionalitat i la qualitat en l’atenció

als usuaris durant tot el seu procés vital. L’edifici d’atenció

ambulatòria no només comprèn les noves consultes exter-

nes, sinó que també inclou dispositius alternatius i comple-

mentaris a l’hospitalització, com ara els hospitals de dia, la

cirurgia menor, l’atenció hospitalària a domicili i la nova

zona d’urgències de pediatria. Aquest conjunt de serveis

centralitzats en un mateix edifici possibilita la millora de les

condicions d’accessibilitat i confort per als usuaris, alhora

que facilita el treball en equip dels professionals. És una

peça essencial en un procés continuat de millora i adapta-

ció dels serveis sanitaris a les noves necessitats, un procés

que darrerament ha tingut una altra concreció: l’ampliació

del servei d’urgències.

El desplegament dels nous dispositius d’atenció ambulatò-

ria té, a més, una clara vocació de reforçar el paper de l’Hos-

pital com a centre de referència de la comarca. El miler llarg

d’usuaris que cada dia fan ús del nou edifici provenen d’ar -

reu del Vallès Oriental, perquè la nova oferta complementa

els centres assistencials existents i permet superar alguns

dels dèficits que en els darrers decennis havia patit el nos-

tre territori. 

Les noves instal·lacions posades en marxa aquest any han

estat possibles gràcies a l’esforç i la constància de molta

gent i, en aquest sentit, el compromís amb Granollers del

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,

encapçalat per la consellera Marina Geli, ha estat essencial.

Ara bé, per damunt de tot vull destacar el paper dels pro-

fessionals de la Fundació Hospital Asil de Granollers, que al

llarg d’aquests darrers quatre anys han exercit la seva tasca

enmig d’obres contínues, trasllats i enderrocs, sense que

això afectés l’elevada qualitat assistencial amb què atenen

dia rere dia tots els usuaris. No han estat anys fàcils, però

tot i aquests inconvenients, propis de tot procés de canvi i

edificació, els professionals de l’Hospital General de Grano-

llers han posat de manifest que el gran equip humà de què

disposa la nostra institució és un veritable motor de canvi i

evolució. I també vull agrair la paciència dels usuaris durant

aquest llarg procés.

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

Presentacions
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EN UN ANY TAN COMPLEX com ho ha estat aquest 2009 des

del punt de vista econòmic, vull destacar l’extraordinària

dedicació i motivació dels professionals de la Fundació

Hospital Asil de Granollers per fer possibles fites tan impor-

tants com la inauguració i posada en marxa del nou edifici

de consultes externes, l’arrencada i aplicació del nou HIS

informàtic, el vint-i-cinquè aniversari del Centre Geriàtric

Adolfo Montañá i del Servei de Geriatria, l’avanç en les tèc-

niques endoscòpiques i artroscòpiques en cirurgia ortopè-

dica i traumatològica o la consecució per cinquè any conse-

cutiu d’un premi de reconegut prestigi com és el TOP 20,

que destaca per damunt de tot l’elevada qualitat, eficiència

i productivitat dels nostres professionals.

El novembre del 2009 ha estat un mes d’emocions per a

tots plegats. La posada en marxa del nou edifici d’atenció

ambulatòria és una aposta per la millora de l’oferta assis-

tencial a la comarca, amb uns espais moderns i amb teco-

nologia avançada que ajudaran els professionals de la Fun-

dació Hospital Asil de Granollers a desenvolupar la seva

tasca diària i permet millorar l’atenció als nostres usuaris

amb unes noves instal·lacions més confortables, àmplies i

accessibles. Amb 13.000 metres quadrats de nova cons-

trucció, 76 consultoris, 21 gabinets d’exploració, 2 quirò-

fans de cirurgia menor i 38 places d’hospital de dia, el nou

equipament dóna resposta al compromís que tenim envers

la població del Vallès Oriental per oferir els millors serveis

sanitaris i socials amb un alt grau de comfortabilitat i efi-

ciència. 

La implicació de la ciutadania amb el nostre hospital va que-

dar palesa amb els actes lúdics celebrats una setmana

abans de l’obertura amb les jornades de portes obertes i els

concerts musicals adreçats a grans i petits. L’àmplia partici-

pació tant de ciutadans com dels professionals amb les

seves famílies en aquests actes festius reforça el vincle d’u-

nió del nostre centre amb els vallesans.

La celebració del vint-i-cinquè aniversari del Centre Gerià-

tric i del Servei de Geriatria va permetre reunir antics treba-

lladors que van poder compartir amb l’equip actual les

experiències des del punt de vista científic, en el marc del

XVI Congrés de la Societat Catalano-Balear de Geriatria i

Gerontologia organitzat pel nostre hospital, així com recor-

dar el creixement i l’evolució del centre al llarg d’aquest

quart de segle a través d’una exposició fotogràfica que

recollia les imatges més simbòliques i emotives d’aquests

anys. El Servei de Geriatria i la seva Unitat de Cures Pal·liati-

ves són objecte de nombrosos reconeixements públics per

part dels ciutadans de la comarca i d’associacions  de

malalts. Fruit d’aquest prestigi i reputació treballada any

rere any, la Fundació “la Caixa” ha seleccionat aquesta uni-

tat per participar en un projecte d’atenció psicosocial a per-

sones amb malalties avançades conjuntament amb la Creu

Roja de Granollers.

També cal fer esment dels grans esforços i reptes que hem

assolit tots plegats durant aquest 2009, com ho ha estat la

posada en marxa del nou HIS, Savac, que ha substituït l’an-

tic Alpha, amb una gran dedicació de l’equip de la Direcció

d’Organització i Sistemes d’Informació que ha comptat

amb la col·laboració de tothom per dur a terme aquest pro-

jecte que contribuirà a modernitzar i actualitzar el Pla de

sistemes de la nostra organització.

Entre les grans fites assistencials hem volgut destacar la

presentació del Programa estratègic de la Direcció d’Infer-

meria que té per objectiu adaptar el rol del professional

d’infermeria al nou model assistencial basat en l’atenció al

pacient. En l’àmbit quirúrgic remarquem l’evolució de l’ac-

tivitat en cirurgia ortopèdica i traumatològica, amb l’assoli-

ment en poc més d’un any de pràcticament el cent per cent

de les intervencions d’espatlla per la tècnica artroscòpica,

un fet que ha estat reconegut a través de la celebració de

diverses jornades científiques amb presència de recone-

guts traumatòlegs de tot l’Estat.

El nostre centre continua en la seva expansió i creixement a

través de nombroses aliances estratègiques amb centres i

institucions que ens permeten, en alguns casos, ampliar la

nostra activitat i en d’altres aprofundir en determinats

àmbits que no podríem fer sols. 

Finalment, ens hem de felicitar tots plegats per l’assoli-

ment, un any més, del reconeixement TOP 20 com a hospi-

tal general i molt especialment perquè enguany, amb motiu

del desè aniversari d’aquests guardons, s’ha volgut reco-

nèixer els centres que han obtingut més premis, els ano-

menats TOP de TOPS, entre els quals també ha estat distin-

gida la nostra institució. Us animo a continuar amb aquest

mateix esperit positiu, compromès i emprenedor que fa de

la nostra institució un centre reconegut pel seu alt nivell de

qualitat assistencial.

Rafael Lledó
Director general



Més confort per a usuaris 
i professionals

EL DIA 30 DE NOVEMBRE va entrar en funcionament el nou edifici de consultes

externes de l’Hospital General de Granollers. El nou equipament s’integra dins

l’entorn arquitectònic dels pavellons modernistes aixecats l’any 1923.

Les obres han tingut un pressupost global de 28 milions d’euros (24 milions

d’euros en construcció i 4 milions d’euros en equipaments), dels quals 26

milions han estat finançats pel Departament de Salut. Aquest edifici, dissenyat

per l’estudi d’arquitectes PINEARQ, té una superfície total de 13.000 m2 i uneix

totes les construccions actuals de l’Hospital, respectant i potenciant especial-

ment l’edifici històric, on es troba l’entrada principal del nou equipament. 

Amb el nou edifici de consultes externes, l’Hospital ha passat de tenir 32 con-

sultoris a 76, de 13 gabinets d’exploració a 21 i de 19 places d’hospital de dia a

38, més dos quiròfans de cirurgia menor ambulatòria. Un increment en els

espais que garanteix un millor confort, una millor accessibilitat i més comodi-

tat tant per als usuaris com per als professionals.

El nou edifici de consultes externes
ja és una realitat
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El 20 de novembre
la consellera de Salut,
Marina Geli, i l’alcalde de
Granollers, Josep Mayoral,
van inaugurar les noves
instal·lacions.
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Inauguració 

AMB MOTIU DE LA INAUGURACIÓ del nou equipament, el 15 de novembre va

tenir lloc a la parròquia de Sant Esteve un concert de música sacra a càrrec del

Cor Sant Esteve de Vila-seca, acompanyat per l’organista David Malet, que va

obsequiar els assistents amb un ampli repertori d’obres populars i tradicio-

nals. Durant el concert també es va projectar un audiovisual amb imatges his-

tòriques de l’Hospital.

El dia 20 de novembre, la consellera de Salut i l’alcalde de Granollers van inau-

gurar el nou equipament. Per acostar les noves instal·lacions als ciutadans,

l’Hospital General de Granollers va organitzar jornades de portes obertes els

dies 20 i 21, durant les quals alguns professionals del centre van fer visites

guiades per a grups per tal d’explicar-los la distribució de l’edifici i fer les pri-

meres pràctiques amb el nou sistema de gestió de cues.

Per fer arribar la celebració a tothom, el grup d’animació El Tramvia Blanc es va

encarregar de fer participar petits i grans en un espectacle adreçat al públic

infantil i juvenil que combinava la música i la dansa. En acabar tots van poder

gaudir d’una xocolatada amb coca.

Gestor de cues

UNA DE LES NOVETATS d’aquest equipament és la instal·lació d’un sistema auto-

màtic d’admissió de visites que permet agilitar el procés, garanteix la confi-

dencialitat i privacitat del pacient, i facilita la feina dels professionals.

El nou sistema de gestió de cues fa l’admissió automàtica del pacient i li dis-

pensa el seu tiquet amb l’admissió, la indicació del número de consultori i el

seu torn. Els professionals reben informació de l’admissió del pacient al seu

ordinador.

A les sales d’espera s’han instal·lat unes pantalles que informen els pacients de

quan poden entrar a la consulta. 

Senyalització 
del nou edifici

EL NOU EDIFICI d’atenció ambulatòria

es troba dividit en quatre plantes i

dos soterranis i disposa de 76 nous

consultoris on s’han ubicat les con-

sultes externes que abans es troba-

ven a la planta baixa i la primera

planta de l’Hospital General de Gra-

nollers, a Urgències Centre i al Cen-

tre Geriàtric. 

El nou edifici d’atenció ambulatòria

s’ha dissenyat arquitectònicament

en cinc àrees diferents. Per tal de

facilitar-ne la ubicació, a cada àrea

se li han assignat una lletra i un

color. Els colors només han estat

emprats a les parts públiques per tal

de facilitar l’accés als consultoris per

part dels usuaris. A més a més, tots

els espais del nou edifici s’han iden-

tificat amb una placa que indica el

número de planta, la zona i el núme-

ro de consultori, numeració que

coincideix amb la que els usuaris

troben en el tiquet que dispensa el

nou sistema automàtic de gestió de

cues.
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Vint-i-cinc anys 
al costat de la gent gran

Aniversari del Centre Geriàtric
Adolfo Montañá 

EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 1984 es va inaugurar el Centre Geriàtric Adolfo Mon-

tañá Riera. L’increment de l’envelliment de la població i les pluripatologies

que se’n deriven van fer necessària la construcció d’aquest edifici, situat al

costat de l’Hospital General de Granollers. El Centre Geriàtric va néixer amb

l’objectiu d’oferir un entorn confortable i adaptat a les necessitats, tant assis-

tencials com socials, de la gent gran de la comarca.

Per celebrar el vint-i-cinquè aniversari del Centre Geriàtric, enguany s’ha orga-

nitzat una exposició fotogràfica que repassa, a través d’imatges històriques,

aquests darrers vint-i-cinc anys, a més d’un programa mensual d’activitats

lúdiques que ha inclòs recitals, actuacions musicals, trucs de màgia, sorteigs,

etc. amb l’objectiu de fer partícips de la festa tant la gent gran de la residèn-

cia com els professionals del centre. 

Nivell de dependència 
dels residents

2007 2008 2009

Baixa 29% 25% 19%

Mitjana 25% 21% 21%

Alta 46% 54% 60%
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Hospital de Dia Sant Jordi

L’HOSPITAL DE DIA SANT JORDI, equipament gestionat per la Fundació Bertran

de Seva, ha continuat la seva tasca d’atenció a les persones amb dependència

i/o deteriorament cognitiu. El centre ha atès durant l’any 2009 un total de 156

persones.

Distribució per edat i sexe dels pacients

Edat Homes % Dones % Total %

Entre 50 i 60 anys 1 1,78 3 3 4 2,56

Entre 60 i 70 anys 13 23,22 13 13 26 16,67

Entre 70 i 80 anys 19 33,93 42 42 61 39,10

Més de 80 anys 23 41,07 42 42 65 41,67

Total 56 100 100 100 156 100

L’Hospital organitza 
el Congrés Català de Geriatria

ENGUANY, L’HOSPITAL HA ESTAT RESPONSABLE d’organitzar el XVI Congrés de la

Societat Catalanobalear de Geriatria i Gerontologia. Durant el congrés, que

tenia com a objectiu actualitzar els coneixements i les noves tècniques porta-

des a terme pels professionals de la geriatria, es van fer sis taules rodones per

debatre sobre temes de psicogeriatria, UGA, ortogeriatria, atenció a la depen-

dència, prevenció i infeccions, i gèrmens multiresistents, a més de dos tallers

pràctics per treballar aspectes específics sobre la disfàgia i el deteriorament

funcional d’aquest pacients.

Durant la celebració del congrés, i amb motiu de la commemoració dels vint-

i-cinc anys de la posada en funcionament del Servei de Geriatria de l’Hospital,

es van organitzar una taula rodona amb la participació d’antics professionals

de la institució, on es va parlar sobre l’impacte de la geriatria en les diferents

professions sanitàries, i una conferència magistral sobre els reptes de l’espe-

cialitat al segle XXI. A l’acte de cloenda es van lliurar els premis Dr. Vicenç Mer-

cadé al millor pòster i la millor comunicació, que van guanyar la Dra. Elena

Barranco i el Dr. Sergi Bertran, de l’Hospital General de Granollers.

Activitat assistencial

Malalts prevalents l’1-1-2009 156

Malalts nous el 31-12-2009 80

Malalts reingressats 4

Malalts donats d’alta 78

Distribució segons diagnòstic

Demència d’Alzheimer 42 26,93%

Demència vascular 11 7,05%

Demència mixta 13 8,33%

Demència frontal 7 4,48%

Demència per cossos de Lewy 1 0,65%

Deterioraments cognitius
diversos 67 42,95%

Altres 15 9,61%

Total 156 100%
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Pioners en cirurgia ortopèdica 
i traumatologia

EL SERVEI DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA ha complert vint-i-cinc

anys d’existència. Vint-i-cinc anys al llarg dels quals ha anat creixent cons-

tantment, però mantenint sempre els principis de treball en equip, rigor i

autoexigència. Actualment, el Servei el constitueixen 14 adjunts i, atesa l’a-

creditació per formar residents, cinc residents (un per any) que, a partir del

2011, seran dos per any. Aquest equip cobreix totes les àrees de la patologia

osteoarticular quirúrgica i disposa d’unitats de referència al Vallès Oriental en

patologia de raquis, cirurgia reconstructiva, artroscòpia i ortopèdia infantil,

unitat aquesta que manté una estreta col·laboració amb l’Hospital Sant Joan

de Déu de Barcelona.

Durant l’any 2009 s’han registrat 2.267 altes hospitalàries de cirurgia ortopèdi-

ca i traumatologia i 818 altes de cirurgia major ambulatòria. Pel que fa a les con-

sultes externes, els professionals del Servei ha atès un total de 30.240 visites.
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Les noves tècniques 
de fixació externa, a debat

ELS DIES 4 I 5 DE DESEMBRE es va celebrar al Centre Geriàtric Adolfo Montañá el

XIV Curs bàsic de la Societat Espanyola de Fixació Externa i Reconstrucció

Òssia (SEFEX), organitzat pel Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de

l’Hospital General de Granollers, amb

l’objectiu d’intercanviar idees i pro-

moure l’estudi i el coneixement de les

noves aplicacions i tècniques de fixació

externa.

L’Associació Espanyola de Fixació Ex -

terna es va constituir el 23 de juliol de

1994 com a conseqüència de l’evident

necessitat d’agrupar els metges especialistes en fixació externa, els professio-

nals i les empreses comercials vinculats a aquesta especialitat.

Entre d’altres qüestions, els experts van debatre sobre els fixadors externs en

pacients politraumatitzats, els fixadors externs en diferents tipus de fractu-

res, la planificació en la correcció de les desviacions angulars i les infeccions

dels elements d’ancoratge.

Reunió d’especialistes en traumatologia 
per tractar sobre els avenços en tecnologia
quirúrgica d’artroscòpia d’espatlla

EL SERVEI DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA de l’Hospital General de

Granollers ha organitzat el I Curs bàsic d’artroscòpia d’espatlla, adreçat a pro-

fessionals de medicina i infermeria especialitzats en cirurgia ortopèdica i trau-

matologia. El curs, que es va celebrar al mes d’abril, va permetre debatre i

compartir els avenços tecnològics en la tècnica quirúrgica d’artroscòpia d’es-

patlla.

Noves tècniques 
en el tractament 
del procés
degeneratiu 
de la columna

EL PASSAT MES D’OCTUBRE es va cele-

brar una jornada amb el títol “La

patologia del segment adjacent en

cirurgia vertebral”, organitzada per

la Unitat de Raquis del Servei de

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

de l’Hospital General de Granollers,

que va aplegar experts en cirurgia

ortopèdica i traumatologia d’àmbit

nacional i internacional amb l’objec-

tiu de reflexionar i debatre sobre el

tractament actual d’una de les pato-

logies més comunes i que més bai-

xes laborals provoca en la nostra

societat.

Entre altres temes es van tractar els

problemes específics que es pre-

senten segons la localització del

segment adjacent i l’aparició de

nous sistemes alternatius en el trac-

tament del procés degeneratiu ver-

tebral.
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Infermeria,
un pilar fonamental

Programa estratègic funcional 

DURANT L’ANY 2009, la Direcció d’Infermeria ha acabat l’elaboració del Progra-

ma estratègic funcional (PEF), que marca les línies estratègiques del Departa-

ment d’Infermeria fins al 2012. El PEF ha suposat un canvi en la planificació i

organització de les competències dels professionals d’infermeria, i ha de per-

metre donar una atenció òptima de tot l’equip assistencial i augmentar l’efi-

ciència i la satisfacció dels professionals. Els objectius previstos en el Progra-

ma es concreten en trenta-nou activitats avaluades de forma continuada.

Així mateix, s’ha elaborat un mapa que defineix els tres processos clau: assis-

tencial, gestió de recursos humans i desenvolupament professional, i que

indica tot allò que s’ha de fer, com i amb qui, per gestionar totes les necessi-

tats, les demandes, les àrees i els àmbits d’infermeria de la institució.

Per difondre el PEF s’han portat a terme quinze sessions i aquest s’ha penjat a

la intranet perquè tota la institució en tingui coneixement.

Objectius del Programa

• Desenvolupar i redissenyar els pro -
cessos assistencials (cures). 

• Assolir un equip de direcció d’in-
fermeria, amb comandaments ali-
neats, formats i líders del col·lec-
tiu d’infermeria.

• Desenvolupar una gestió eficaç i
eficient dels recursos.

• Desenvolupar guies assistencials
amb metodologia infermera.

• Assolir uns nivells de formació,
docència, recerca i innovació que
garanteixin els processos de canvi
dins el model educatiu europeu i
l’adequació als llocs de treball.

• Desenvolupar aliances amb altres
centres i institucions sanitaris. 
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Treball social

DURANT L’ANY 2009 s’ha mantingut l’activitat de la Unitat de Treball Social, que

ha atès 2.146 casos. La mitjana d’edat de la població atesa és de 68 anys. Pel

que fa al sexe, un 52% són dones i un 48% homes.

La majoria de les persones ateses prové de la comarca. La població estrange-

ra atesa representa un 10% del total de casos. Entre aquests, hi ha una dife-

rència mínima entre la població subsahariana i la magrebina, seguides de la

sud-americana i, amb un 0,7%, els ciutadans provinents de països d’Europa de

l’Est.

Com a diagnòstics socials de la població atesa han destacat els que tenen rela-

ció amb la dificultat de retorn al domicili, arran d’una dependència elevada,

que afecta l’estructura i la dinàmica familiars. També s’han incrementat les

demandes amb caràcter precoç en els casos de situacions de risc obstètric.

El 49% dels casos atesos s’han derivat a un recurs privat. El 37% dels casos que

han accedit a un recurs públic ho han fet majoritàriament a serveis sociosani-

taris. 

Tipus de resposta a la demanda

Assessorament 87

Coordinació i/o derivació 511

Gestió 318

Informació 794

Orientació 230

Seguiment 15

Suport 191

Servei d’Acompanyament 
Espiritual i Religiós

LA MISSIÓ DEL SERVEI D’ACOMPANYAMENT ESPIRITUAL I RELIGIÓS consisteix pri-

mordialment a acompanyar les situacions de sofriment que es desencadenen

davant la malaltia. La concreció de la seva actuació s’inspira en el model antro-

pològic cristià, on la persona i la seva dignitat esdevé la prioritat màxima. 

Quant a l’atenció espiritual-existencial, s’acompanya tant la persona malalta

com els seus familiars en la situació de malaltia, de dolor, d’experiència límit i

d’incertesa respecte al futur, en què la persona es veu fortament interpel·lada

i no deixa de formular-se les preguntes fonamentals del sentit de la vida i de

l’existència humana. Des del silenci, el respecte, l’escolta activa, el diàleg i

l’empatia s’afavoreix la irrupció d’una espontània apertura.

Pel que fa a l’àmbit religiós, l’activitat se centra en la tasca d’acompanyar la

persona malalta que ho sol·licita en la seva dimensió religiosa-transcendent, i

facilitar-li la vivència de la seva espiritualitat des de la professió del seu “credo”

religiós que li permet alimentar la seva fe, li dóna força i l’omple de sentit. 

Mediació cultural

DURANT L’ANY 2009, la Unitat de Tre-

ball Social ha implementat i consoli-

dat el projecte de mediació cultural

gràcies a un conveni amb l’entitat

Amics de l’Àfrica i a un conveni de

pràctiques amb l’Institut d’Estudis

de la Salut. Els objectius, durant

aquest any, han anat encaminats a

continuar la tasca dins l’Hospital i a

obrir el projecte a la comunitat mit-

jançant xerrades i una aproximació

dels mediadors a les necessitats de

les associacions de la zona. Així

mateix, s’ha iniciat una línia de tre-

ball amb les ABS per tal de poder

col·laborar en l’acompanyament del

pacient i el suport als professionals

de primària.

La dotació professional ha estat la

mateixa que l’any anterior, dues

professionals d’Amics de l’Àfrica i

una mediadora en formació de l’IES.

El total de casos atesos pel Servei de

Mediació durant l’any 2009 ha estat

de 412.
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Promovem la docència 
i la recerca

Hospital Universitari

L’ANY 2008 ES VA SIGNAR un conveni de col·laboració amb la Universitat Inter-

nacional de Catalunya, segons el qual els estudiants de Medicina podran com-

plementar la formació i fer pràctiques clíniques a l’Hospital de Granollers.

L’any 2009 s’ha creat una comissió mixta entre la Universitat i l’Hospital que

treballa en la gestió, organització i coordinació dels estudis de Medicina entre

les dues entitats.

Sessions clíniques generals

SEGUINT EL PROGRAMA de sessions clíniques generals, aquest any s’han pro-

gramat 34 xerrades a càrrec de professionals del centre i també d’especialis-

tes de prestigi d’altres institucions.

En les xerrades s’han presentat casos clínics que afavoreixen la discussió

interprofessional, s’han exposat nous programes i protocols i s’han presentat

unitats de l’Hospital, així com tesis doctorals.

Premi de recerca

PER CINQUÈ ANY CONSECUTIU, l’Hos-

pital General de Granollers i l’Acadè-

mia de Ciències Mèdiques de Cata-

lunya i de Balears (filial del Vallès

Oriental) han convocat aquest

premi dirigit a metges i metgesses

especialistes en formació.

Els tres projectes que s’han presentat

aquest any han estat avaluats per un

jurat qualificat, extern a la comarca,

que ha atorgat el premi al treball:

“Hipodermòclisi: via alternativa en

geriatria?”, dels doctors Òscar Duems

Noriega i Ignasi Sáez Aguayo.
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Els reptes de combinar la recerca
i la innovació amb l’activitat assistencial

PER CINQUÈ ANY CONSECUTIU, l’Hospital General de Granollers ha organitzat la

Jornada de Salut, una trobada per debatre aspectes que afecten els professio-

nals de la salut de la comarca del Vallès Oriental.

En l’edició de 2009, el tema central va ser la recerca en l’àmbit hospitalari i les

accions que es poden emprendre per potenciar-la en altres hospitals de refe-

rència. També es van tractar aspectes de la recerca en el context de Catalunya

i la BioRegió, del Pla d’innovació promogut pel Departament de Salut i de la

visió del Col·legi de Metges en els temes relacionats amb recerca i innovació,

i es van presentar casos d’èxit d’hospitals del nostre entorn.

Van participar en la Jornada de Salut el Dr. Lluís Pareras, gerent de l’Àrea d’In-

novació i Incubació de Projectes Empresarials del Col·legi Oficial de Metges de

Barcelona; el Dr. Manel Balcells, president de la Fundació Privada BioRegió de

Catalunya-Biocat; el Dr. Ramon Maspons, adjunt a la Secretaria d’Estratègia i

Coordinació del Departament de Salut, i el Dr. Lluís Blanch, director científic

de la Corporació Sanitària Parc Taulí i director de l’Institut Universitari Funda-

ció Parc Taulí. Per part de l’Hospital, hi van intervenir la Dra. Eva Martín, adjun-

ta a la Direcció General i directora de Qualitat i Planificació, i la Dra. Diana

Navar ro, cap de la Unitat de Recerca.

V Jornada Cardiovascular del Vallès Oriental

L’HOSPITAL VA ORGANITZAR, durant el mes de maig, la V Jornada Cardiovascu-

lar, amb l’objectiu de compartir l’actualització de nous coneixements sobre la

cardiopatia hipertensiva. Van presentar la Jornada tres professionals de l’Hos-

pital, el Dr. José Luis Simón, director mèdic; la Sra. Carme Tusquellas, directo-

ra d’Infermeria, i el Dr. Esteve Llargués, cap del Servei de Medicina Interna.

A la Jornada es van presentar diverses ponències sobre la hipertensió arterial

com a malaltia i factor de risc cardiovascular, el seu tractament des de l’aten-

ció primària, els criteris de derivació a una unitat d’hipertensió, el paper del

cardiòleg en l’estudi i seguiment del pacient hipertens, i el present i futur de

la cardiopatia hipertensiva.

Unitats docents
acreditades

DES QUE VA INICIAR la docència espe-

cialitzada, l’Hospital de Granollers

ha format 288 especialistes, la

major part d’ells metges, però

també farmacèutics i infermeres

obstetricoginecològiques. 

Actualment, l’Hospital General de

Granollers té 11 unitats docents

acreditades pel Ministeri de Sanitat i

Consum. A més, participa en la for-

mació hospitalària d’especialistes en

infermeria obstetricoginecològica,

medicina familiar i comunitària, i

psiquiatria. L’any 2009 l’Hospital ha

ofert 31 places acreditades i ha for-

mat 80 residents. 

Cal destacar que aquest any 2009

s’ha aconseguit augmentar la capa-

citat docent d’un a dos residents per

any a la Unitat docent de Cirurgia

Ortopèdica i Traumatologia. Aquest

segon resident s’hi podrà incorporar

a partir del 2011.

Unitats docents

Anestesiologia i reanimació

Cirurgia general i de l’aparell digestiu

Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Farmàcia hospitalària

Geriatria

Medicina intensiva

Medicina interna

Obstetrícia i ginecologia

Oftalmologia

Pediatria i àrees específiques

Radiodiagnòstic
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Infeccions a l’UCI al segle XXI

LA SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA INTENSIVA I CRÍTICA organitza cada any

una sortida per afavorir el contacte entre especialistes en medicina intensiva.

Aquest any, però, ha delegat en l’Hospital l’organització d’aquesta trobada. 

En la reunió, que portava com a títol “Les infeccions a l’UCI al segle XXI”, hi van

intervenir diversos professionals dels serveis de medicina intensiva, tant del

nostre Hospital com d’altres centres.

I Jornada 
de Càncer de Mama 
al Vallès Oriental

EL PASSAT MES DE MARÇ, l’Hospital

General de Granollers va acollir pro-

fessionals de diferents especialitats

i àmbits en el tractament del càncer

de mama, dins la I Jornada de Càn-

cer de Mama al Vallès Oriental.

Durant la Jornada es van fer dife-

rents ponències relacionades amb la

incidència i detecció del càncer de

mama a la comarca, els fonaments i

l’ús de l’hormonoteràpia en les dife-

rents fases del càncer, i el maneig

dels efectes adversos dels tracta-

ments hormonals. 

La Jornada va ser presentada pel

director general de l’Hospital i la 

cloenda va anar a càrrec del Dr. 

Hernández-Bronchud, cap de la Uni-

tat d’Oncologia de l’Hospital General

de Granollers.

Prevenció de
malalties vasculars 
per a professionals
d’atenció primària

LA UNITAT DE NEUROLOGIA i el Servei

de Medicina Interna van organitzar

la VI Jornada sobre Malaltia Vascular

Cerebral, que va tenir lloc el passat

mes de setembre, amb l’objectiu

d’avançar en el diagnòstic precoç de

les malalties vasculars.

La Jornada, dirigida a tots els profes-

sionals que treballen en l’assistència

a pacients amb ictus, i molt espe-

cialment al personal mèdic i d’infer-

meria dels centres d’atenció primà-

ria, també va permetre que les per-

sones que ho van desitjar es fessin

un control preventiu. 

El Servei de Diagnòstic per la Imatge,
doblement premiat al Congrés Mundial 
de la Societat Americana de Radiologia

LA SOCIETAT AMERICANA DE RADIOLOGIA ha reconegut el treball científic

dels professionals del Servei de Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital

General de Granollers.

Durant el darrer congrés de la Societat Americana de Radiologia, els pro-

fessionals de l’Hospital General de Granollers, liderats pel Dr. Xavier Pruna,

van presentar tres pòsters, dos dels quals van ser guardonats amb un

premi. El primer pòster, amb el títol ”Hypothalamus. A look underneath the

bed. Pictorial review of anatomy and pathologic conditions”, va guanyar un

premi cum laude i el treball “The many faces of synoval cell disease: picto-

rial radiologic overview” va rebre un certificat de mèrit. Amb aquests reco-

neixements, l’Hospital s’ha convertit en el primer centre de tot l’Estat que

ha obtingut dos premis en aquesta edició.

D’altra banda, el tercer pòster que es va presentar, “Sonography of the

tunica vaginalis testis: anatomic relationships and pathologic conditions”,

va ser seleccionat per ser publicat a la revista oficial Radiographics, publi-

cació especialitzada i de fort impacte en el sector.

Aquests reconeixements avalen el treball científic que porten a terme els

professionals de la institució.             
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Les persones 
fem la Fundació

LA DIRECCIÓ DE PERSONES TÉ COM A MISSIÓ dirigir les polítiques de persones

definides per la direcció de la FHAG amb l’objectiu fonamental d’atreure, rete-

nir i motivar el millor personal, ordenant el creixement de la plantilla i tenint

en compte el marc pressupostari.

Acollida

L’ANY 2009 s’ha fet l’acollida de 213 nous professionals, que han rebut tota la

documentació que estableix el Pla d’acollida. Enguany s’ha dissenyat un nou

suport per a la documentació d’acollida en format CD. També s’ha incorporat

un nou manual a la documentació d’acollida en format electrònic: el Manual

d’acollida de la Direcció d’Infermeria.

Distribució de la plantilla
per grups professionals

Llicenciats assistencials 318

Diplomats assistencials 529

Tècnics especialistes assistencials 68

Tècnics auxiliars assistencials 357

Llicenciats paraassistencials 6

Diplomats paraassistencials 20

Administratius 139

Manuals i oficis 18

Sense titulació 154

Directius 9

Total 1.618

Distribució per sexe

Gestió de personal

Contractes indefinits 31

Reduccions de jornada 21

Excedències voluntàries 18

Excedències especials
(per naixement o adopció) 32

Altres excedències especials 4

Jubilacions 11

Jubilacions parcials 7

Dones
76,5%Homes

23,5%

Edat mitjana: 41 anys
Antiguitat mitjana: 12 anys
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Formació

DURANT L’ANY 2009, un total de 2.430 professionals han participat en el Pla de

formació de la Fundació Hospital Asil de Granollers, 983 dels quals  ho han fet

en el Pla individual i 1.447 en el Pla grupal. S’han organitzat 173 accions for-

matives i s’han concedit 22 permisos individuals de formació. 

Satisfacció de l’alumne (sobre una puntuació de 4)

Valoració global de les accions formatives 3,5

Les accions responen a les necessitats 3,4

Ampliació de coneixements 3,2

Organització adequada dels cursos 3,6

Valoració dels horaris 3,3

Valoració del nombre d’alumnes 3,7

Valoració dels docents interns 3,6

Valoració dels docents externs 3,6

Prevenció de riscos laborals

DURANT L’ANY S’HAN REVISAT les avaluacions de risc dels llocs de treball de

nova creació i dels que han patit modificacions respecte a l’avaluació anterior.

La festa 
dels treballadors

COM CADA ANY, s’ha celebrat l’acte

d’homenatge als professionals de

l’Hospital que en el decurs de l’any

2009 han complert vint-i-cinc anys

com a treballadors del centre, i de

comiat de les persones que s’han

jubilat durant aquest any.

L’acte se celebra cada any a l’Hospital,

coincidint amb l’inici de les festes de

Nadal. Enguany hi ha hagut 47 perso-

nes que han celebrat els 25 anys a la

institució i 11 que s’han jubilat.
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XV Jornada de Prevenció 
de Riscos Laborals en l’Àmbit Sanitari

EL MES DE MAIG es va celebrar a Granollers la XV Jornada de Prevenció de Riscos

Laborals. Presentada pel Servei de Prevenció i Riscos Laborals de l’Hospital, la

Jornada va constituir un espai d’intercanvi de coneixements i experiència

sobre les situacions d’emergència i el Pla d’autoprotecció als centres sanitaris.

Les sessions de treball van girar entorn al Reial Decret 393/2007, pel qual s’a-

prova la Norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i depen-

dències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d’emer-

gència. 

Seguiment del projecte
“Hospitals sense fum”

PERIÒDICAMENT, la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum i el Departament de

Salut fan una avaluació de la implantació de les mesures i els progressos per

al control del tabaquisme. Segons el grau de compliment d’objectius s’esta-

bleixen quatre categories: membre, bronze, argent i or. L’Hospital, que l’any

2008 va obtenir el bronze, ha millorat els resultats i enguany ha assolit l’acre-

ditació d’argent.

Programa de deshabituació tabàquica 
per a treballadors

EL PROGRAMA D’AJUDA per als treballadors fumadors continua oferint atenció

personalitzada, confidencialitat, seguiment i valoració i, si cal, prescripció de

tractament farmacològic als professionals del centre. Durant l’any 2009 s’han

sol·licitat 11 noves adhesions i s’ha fet el seguiment de 10 treballadors que

han suposat un total de 101 visites específiques.

Avaluació del risc
psicosocial

DURANT L’ANY 2009 s’han avaluat els

riscos psicosocials per mitjà d’una

enquesta dirigida a totes les perso-

nes treballadores del nostre centre.

El mètode emprat per a l’avaluació

identifica i mesura factors de risc

psicosocial, és a dir, les característi-

ques de l’organització del treball

sobre les quals existeix evidència

científica que poden perjudicar la

salut. Per fer aquesta avaluació es

van lliurar 1.200 qüestionaris als

torns de matí, tarda i nit, i el van res-

pondre 563 persones. Els resultats

indiquen que les àrees de millora

més importants en ordre de priori-

tats són: inseguretat, estima, exi-

gències psicològiques sensorials,

exigències psicològiques emocio-

nals. Aquests primers resultats

generals per dimensió psicosocial i

unitat d’anàlisi, permetran identifi-

car els aspectes de millora en matè-

ria d’organització del treball i supo-

sen una base tècnica objectiva per

detectar les principals àrees de

millora, establir prioritats i orientar

l’acció preventiva.
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Treballant 
per a l’excel·lència

Un any més, entre els vint millors

L’HOSPITAL DE GRANOLLERS ha estat reconegut, per cinquè any

consecutiu, amb el TOP 20, cosa que el situa entre els vint

millors hospitals de l’Estat espanyol, segons els indicadors de

qualitat, funcionament i eficiència econòmica elaborats per

l’empresa de serveis sanitaris Iasist.

L’Hospital ha compartit distinció amb l’Hospital de Mataró, l’Hospital de Torre-

vella (Alacant) i l’Hospital de Móstoles (Madrid), dins la categoria d’hospitals

generals grans. Un total de 126 hospitals públics i 29 de privats s’han presen-

tat a aquesta edició.

D’altra banda, amb motiu del 10è aniversari de l’estudi Hospitales Top 20,

s’han atorgat els Premis Especials TOP 20-10 anys als hospitals de tot l’Estat

que han aconseguit més nombre de TOP al llarg d’aquesta dècada. El nostre

hospital ha estat un dels centres guardonats, ja que ha rebut un total de 9 pre-

mis. Aquests premis són un reconeixement a l’eficiència i la productivitat de

l’activitat dels professionals.

Les TIC ens
permeten avançar
conjuntament

LES TECNOLOGIES de la informació i la

comunicació (TIC) són un pilar estra-

tègic que facilita la gestió de la infor-

mació. Des de la Direcció d’Organit-

zació i Sistemes s’han impulsat les

TIC per millorar la qualitat de la infor-

mació i l’eficiència de l’organització.

El 2009 s’ha implementat un nou

sistema d’informació hospitalari,

SAVAC, com a primer pas cap a la

història clínica electrònica, i s’ha

ampliat l’equipament informàtic per

tal que tots els professionals puguin

treballar amb els sistemes d’infor-

mació. El fet de tenir la informació

en format electrònic ha permès

compartir-la amb altres centres

sanitaris de la comarca dins el pro-

jecte de la història clínica comparti-

da de Catalunya, impulsat pel

Departament de Salut. 



Conveni de col·laboració 
amb l’Institut Guttmann

PER TAL DE MILLORAR EL TRACTAMENT als pacients amb lesions d’origen neuro-

lògic a la comarca del Vallès Oriental, l’Institut Guttmann i l’Hospital General

de Granollers han signat un conveni de col·laboració en les àrees assistencial,

docent i de recerca.

En virtut d’aquest conveni, l’Hospital General de Granollers deriva a l’Institut

Guttmann els pacients que han patit una lesió medul·lar, dany cerebral adqui-

rit o altres grans discapacitats físiques d’origen neurològic per tal que rebin

tractament de rehabilitació mèdica especialitzat, tant en la fase aguda com en

les complicacions pròpies de les discapacitats.

Pel que fa a la col·laboració en l’àmbit docent, el conveni estableix la realitza-

ció de sessions clíniques conjuntes entre ambdues institucions, cursos de

reciclatge i formació en tècniques diagnòstiques i terapèutiques en el camp

de la neurorehabilitació, per part de l’Institut Guttmann, adreçats als profes-

sionals de l’Hospital General de Granollers. També es preveu la possibilitat que

l’Institut Guttmann ofereixi de manera prioritària els seus programes de for-

mació d’especialistes als metges residents de l’Hospital General de Granollers,

així com l’accés d’aquests professionals als programes de postgrau i mestrat-

ge de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann, adscrit a la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona.

La col·laboració en l’àmbit de la recerca estableix la possibilitat que els profes-

sionals de l’Hospital participin en el projecte PREVIRNEC®, de desenvolupa-

ment d’una plataforma de telemedicina per a la neurorehabilitació cognitiva.

Finalment, el conveni també preveu accions per millorar la reinserció social i

la qualitat de vida de les persones amb discapacitat d’origen neurològic. Per a

això, l’equip sociosanitari d’avaluació i suport especialitzat en neurorehabili-

tació de l’Institut Guttmann ha acordat col·laborar amb els professionals de

l’Hospital per aprofundir en el coneixement i les habilitats en la cura de les

persones afectades per una gran discapacitat d’origen neurològic. 
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Es consolida 
la col·laboració a
amb l’Hospital de Vic

L’ANY 2006, els hospitals generals de

Vic i Granollers van signar un conve-

ni de col·laboració per al tractament

de pacients amb càncer de pàncrees.

A través d’aquest conveni, els cirur-

gians de cada hospital han col·labo-

rat com un únic equip quirúrgic per

poder operar els pacients al seu cen-

tre sanitari d’origen i evitar així que

s’hagin de desplaçar a altres hospi-

tals. A més, el treball conjunt ha per-

mès l’especialització dels professio-

nals d’ambdós centres en cirurgia

oncològica pancreàtica, cosa que

afavoreix la formació i la docència en

aquest àmbit.

Des de l’inici del conveni els equips

dels dos centres han practicat 44

reseccions de pàncrees, amb una

mitjana anual de 12 casos. En el cas

de l’Hospital de Granollers, s’han

portat a terme 36 reseccions pan-

creàtiques majors des de 2003 fins a

2008, amb una mitjana anual de sis

casos. 

L’equip conjunt està format per qua-

tre cirurgians amb experiència prè-

via en cirurgia pancreàtica, dos a

cada centre, i els adjunts i residents

dels dos hospitals. S’integra, a més,

en un equip hospitalari multidiscipli-

nari format per metges d’altres

especialitats amb dedicació especial

a aquesta patologia: cirurgia, diag-

nòstic per la imatge, malalties de l’a-

parell digestiu, endoscòpia, oncolo-

gia i anatomia patològica.

Els hospitals de Vic i Granollers van

ser uns dels primers hospitals de

referència comarcal a crear àrees

d’especial dedicació dins dels ser-

veis de cirurgia general i especiali-

tats quirúrgiques. L’Hospital de Gra-

nollers disposa d’una unitat funcio-

nal dedicada a la cirurgia hepatobi-

liopancreàtica des del 2001. 
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Responsabilitat 
social corporativa

L’Hospital General de Granollers,
seleccionat per desenvolupar un programa
d’atenció a malalts avançats

LA UNITAT DE CURES PAL·LIATIVES de l’Hospital General de Granollers ha estat

escollida per formar part, juntament amb la Creu Roja, dels equips de suport

psicosocial que desenvoluparan el Programa per a l’atenció integral als

malalts avançats i els seus familiars de la Fundació “la Caixa”.

L’objectiu del programa és aconseguir una atenció integral que tingui en

compte els aspectes psicològics: suport emocional al pacient, atenció al dol i

suport a les famílies i als profes-

sionals de cures pal·liatives.

Les intervencions assistencials

previstes en el programa s’han fet

tant en l’àmbit hospitalari com a

domicili, amb el suport del PADES.

L’equip de suport psicoemocional

de la Creu Roja, ubicat a l’Hospital

i que també col·labora amb el PADES-Granollers, ha donat cobertura als malats

avançats i els seus familiars del Vallès Oriental.

Foment 
de l’ocupació 
per a persones 
en risc d’exclusió

L’HOSPITAL HA SIGNAT un acord 

d’adhe sió a Incorpora, el programa

de l’Obra Social “la Caixa” que pro-

mou la integració laboral de perso-

nes joves, aturats de llarga durada,

dones víctimes de violència de gène-

re, immigrants i persones amb disca-

pacitat física, psíquica o sensorial.

El centre s’ha afegit d’aquesta

manera a un entramat format per

més de 9.000 empreses que

col·laboren amb el programa a tot

l’Estat i que ja han facilitat 21.747

insercions de persones en risc o

situació d’exclusió social. A la pro-

víncia de Barcelona, la xifra d’inser-

cions arriba a 2.922, en un total de

817 empreses, gràcies a la xarxa for-

mada per 37 entitats socials. 
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Formació per a familiars i cuidadors 
de malalts amb dependència 

L’HOSPITAL HA SIGNAT un acord de col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa” per

tal que els professionals de l’Hospital General de Granollers i del Centre Gerià-

tric Adolfo Montañá imparteixin cursos gratuïts adreçats als familiars i les per-

sones que tenen al seu càrrec un malalt amb dependència. 

Sovint, després d’una alta hospitalària, el malalt és traslladat al domicili, on la

pèrdua d’autonomia i mobilitat, freqüent en aquests pacients, obliga la famí-

lia i els cuidadors a assumir la responsabilitat d’atendre les seves necessitats

bàsiques.

Els cursos són gratuïts i consisteixen en tres sessions de dues hores, en les

quals es tracten qüestions eminentment pràctiques, com ara fer el llit d’una

persona enllitada, rentar-la, mobilitzar-la sense risc de lesions d’esquena per

al cuidador, ajuts tècnics d’adaptació del domicili per cuidar una persona amb

dependència, etc.

Conciliació 
de la vida personal 
i laboral

DURANT AQUEST ANY, l’Hospital ha

continuat aplicant mesures adreça-

des a fer efectiva la conciliació de

l’activitat laboral amb la vida perso-

nal i familiar dels professionals.

L’any 2009 s’han tramitat 18 suspen-

sions del contracte de treball per risc

durant l’embaràs amb la garantia del

cent per cent del salari. Aquesta

mesura consisteix en la interrupció

temporal de la prestació laboral,

sense trencar el vincle contractual

entre empresa i professional, moti-

vada pel risc que determinats tre-

balls representen durant l’embaràs.

Per a la treballadora gestant té l’a-

vantatge que percep el 100% de la

seva retribució fixa durant tot el

període i que no ha de justificar

davant l’empresa la continuïtat de la

situació d’absència.

Així mateix s’han concedit 11 reduc-

cions de jornada prematernals a tre-

balladores embarassades a partir del

sisè mes de gestació amb manteni-

ment íntegre de la retribució fixa.
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Observatori de la Salut
Dr. Carles Vallbona

El Dr. Carles Vallbona 
rep la medalla Josep Trueta 
al Mèrit Sanitari

EL GOVERN DE LA GENERALITAT ha atorgat la medalla Josep Trueta al Mèrit Sani-

tari al Dr. Carles Vallbona per la seva contribució en el camp de la salut pre-

ventiva i comunitària. Per novè any consecutiu, el Govern ha atorgat les meda-

lles i plaques Josep Trueta a persones i entitats que han contribuït de forma

destacada al progrés i la millora de la sanitat. Aquest guardó va ser creat pel

Govern l’any 1997, coincidint amb el centenari del naixement del metge i cien-

tífic català. 

El Dr. Carles Vallbona i Calbó, nascut a Granollers l’any 1927, és llicenciat en

Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1950). Doctor cum laude
per la mateixa Universitat, va fer els estudis de postgrau a París i Houston. És

diplomat per l’American Board of Pediatrics; professor dels departaments de

Medicina Familiar i Comunitària i de Medicina Física i Rehabilitació del Baylor

College of Medicine; director mèdic del Programa de Salut Comunitària del

Harris County Hospital District, i director de la Post-Polio Clinic de l’Institute

For Rehabilitation and Research de la ciutat de Houston, Texas. Ha estat con-

sultor del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya des de 1980 i

presideix el Consell Assessor sobre activitat física i promoció de la salut des

que es va crear. Forma part del Patronat de l’Hospital General de Granollers, on

s’ha creat l’Observatori de la Salut Dr. Carles Vallbona. 

Acte oficial de lliurament 
de les medalles i plaques
Josep Trueta.
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Setena edició de l’Aula de la Salut 

UN ANY MÉS, s’ha dut a terme el cicle de conferències de l’Aula de la Salut, un

programa que va néixer l’any 2003 amb l’objectiu d’acostar els serveis sanita-

ris i els seus professionals als ciutadans de Granollers per donar resposta a les

demandes relacionades amb la promoció

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’Ajuntament

de Granollers, amb la participació de la

xarxa de centres cívics de la ciutat. És una activitat consolidada de les que es

duen a terme als centres cívics de la ciutat, on professionals de diferents ins-

titucions sanitàries de Granollers tracten temes diversos relacionats amb la

salut.

Les conferències de la setena edició han estat: 

• La memòria, un tresor a conservar

• Mites i realitats de l’esquizofrènia

• Tenir cura del nostre cor; cuidar les persones dependents

• Cuidar-nos quan ens fem grans

• Evolució de la marxa i desenvolupament de les extremitats en l’infant

• Relació família-adolescència: una etapa enriquidora

La planta 
de Pediatria 
de l’Hospital 
General de Granollers
rep una donació 
de la Minimarató 
de Montornès

L’ORGANITZACIÓ de la Minimarató de

Montornès ha lliurat la recaptació

aconseguida a través de les inscrip-

cions de la cursa que es va celebrar

al mes de març per destinar-la a l’ad-

quisició d’equipaments per a la

planta de Pediatria de l’Hospital.

Amb la seva aportació s’han adquirit

dues cadires reclinables amb blo-

queig de posició per tal de millorar

la comoditat dels acompanyants

dels nens que es troben ingressats a

l’Hospital.
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Llits articulats per al Centre Geriàtric

L’ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS de Granollers Gran Centre i “la Caixa” han donat a

l’Hospital el 5% dels beneficis de les vendes de la campanya de Nadal per a

l’adquisició de material sanitari. La donació, xifrada en 18.000 euros, s’ha des-

tinat a la compra de llits articulats per al Centre Geriàtric Adolfo Montañá.

Les característiques dels pacients que ingressen a l’àrea sociosanitària del

Centre Geriàtric, malalts d’edat avançada, amb mobilitat reduïda i limitada,

fan que calgui disposar d’equipaments adaptats a les seves necessitats per tal

de facilitar-los l’autonomia, en la mesura de les seves possibilitats. La voluntat

de l’Hospital General de Granollers és que tots els pacients disposin dels

millors equipaments tècnics i sanitaris, raó per la qual s’estan substituint pro-

gressivament els llits existents per nous models amb millors prestacions.

Nou equipament assistencial 
per mobilitzar pacients

CAIXA MANLLEU ha signat un acord amb l’Hospital per fer una donació econò-

mica que permetrà adquirir material sanitari. En concret, l’Hospital General té

previst destinar l’import a la compra d’una grua elèctrica per moure els

pacients.

Vint-i-cinc anys 
de ‘Pastorets’

ELS TRADICIONALS PASTORETS, repre-

sentats com cada any per professio-

nals i familiars de la Fundació Hospi-

tal Asil de Granollers, han comme-

morat els vint-i-cinc anys al centre

amb novetats en els decorats i la

introducció d’al·lusions a fets relacio-

nats amb la ciutat en el text. Al final

de la representació, Sant Josep va

convidar a l’escenari els actors de la

primera representació dels Pastorets.

Sant Jordi 
a l’Hospital

UN ANY MÉS, s’han organitzat diver-

sos actes per commemorar el dia

del llibre i la rosa. A més del recital

de poemes acompanyats d’un gui-

tarrista, s’ha fet la tradicional venda

de roses.

Els Reis visiten
l’Hospital

COM CADA ANY, els Reis d’Orient han

visitat els malalts ingressats al cen-

tre i han portat regals a la gent gran

de la Residència.
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Joguines solidàries

UN ANY MÉS, s’ha celebrat el concert Jazzoguina, a càrrec de la Jove Big Band

i el Cor Femení de Granollers. Es tracta d’una activitat altruista que uneix la

música i el compromís social amb l’objectiu que cap infant es quedi sense

joguina per Nadal. El preu de l’entrada al concert ha estat, com cada any,

una joguina per a un infant ingressat a l’Hospital.

XVI edició 
de la Cursa
de la Sanitat
Catalana

EL 15 DE MAIG es va celebrar

la setzena edició de la Cursa

Atlètica de la Sanitat Catala-

na, que organitza l’Hospital

Universitari Germans Trias i

Pujol de Badalona. Aquesta cursa acull professionals sanitaris, tant de l’àmbit

hospitalari com de l’atenció primària, que recorren prop de 10 quilòmetres al

voltant del complex sanitari. En la present edició, amb més de 250 corredors,

hi han participat set professionals de l’Hospital.

L’Hospital General
de Granollers 
amb la Mitja Marató

PER QUART ANY CONSECUTIU, l’Hospi-

tal General de Granollers ha posat

un punt d’atenció mèdica a la Mitja

Marató de Granollers. Tres metges,

quatre infermeres i tres auxiliars de

l’Hospital han participat com a

voluntaris en aquesta edició per

cobrir les incidències mèdiques en

el punt d’arribada de la cursa. L’a-

tenció sanitària s’ha fet de forma

conjunta i coordinada amb la Creu

Roja, la qual es fa càrrec de l’atenció

sanitària al llarg del recorregut. 

Com a novetat d’aquest any, l’equip

de voluntaris ha practicat controls

mèdics als atletes diabètics durant

la cursa (a la sortida, als quilòmetres

5, 10 i 15, i a l’arribada), ja que la

Mitja Marató s’ha convertit en la pri-

mera competició estatal amb una

classificació especial per a atletes

diabètics.

A més de col·laborar amb el punt

d’atenció mèdica, 14 professionals

de l’Hospital es van inscriure per

córrer la Mitja Marató. 
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Àrea ambulatòria

Especialitats mèdiques

• Medicina interna
• Cardiologia
• Pneumologia

- Trastorns respiratoris del son
- Malaltia pulmonar obstructiva crònica
- CPAP
- Oxigenoteràpia domiciliària 
- Pulsioximetria domiciliària

• Endocrinologia (UDEN)
• Nefrologia
• Dermatologia
• Malalties infeccioses
• VIH
• Aparell digestiu
• Reumatologia
• Al·lergologia
• Risc vascular
• Medicina toràcica
• Neurologia
• Neuropsicologia
• Oncologia mèdica
• Oncohematologia
• Hematologia clínica
• Geriatria
• Unitat d’ictus
• Rehabilitació

Ginecologia i obstetrícia

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

Especialitats quirúrgiques

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

Anestesiologia

• Preoperatori
• Clínica del dolor

Pediatria i especialitats
pediàtriques

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

Infermeria

• Estomateràpia
• Cures d’infermeria

Atenció sociosanitària

• Psicogeriatria
• Avaluació integral ambulatòria

- Processos d’avaluació en geriatria
- Processos d’avaluació en cures

pal·liatives
- Processos d’avaluació en trastorns

cognitius
- Consulta d’avaluació i seguiment

Gabinets d’exploració

• Aparell digestiu
- Endoscòpia digestiva alta i baixa
- CREP

• Pneumologia
- Broncoscòpia
- Proves funcionals respiratòries

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

• Ginecologia i obstetrícia
- Histeroscòpia
- Ecografia
- Control 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

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
- Oftalmologia

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 a 
l’àrea sociosanitària
• Convalescència
• Cures pal·liatives
• Estada mitjana polivalent

Cartera de serveis
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Hospitalització
d’aguts
• Cirurgia general i especialitats

quirúrgiques
- Unitat de curta estada 

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

Serveis centrals
• Anestesiologia i reanimació

- Quiròfan
- Unitat de Recuperació Postanestèsica

(URPA)
- Analgèsia i anestèsia obstètriques
- Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI)
- Consultes externes de preoperatori
- Reanimació cardiopulmonar i del

politraumàtic
• Diagnòstic per la imatge

- Radiologia convencional
- Radiologia contrastada
- Ecografia
- TAC
- RMN
- Telecomandament convencional
- Telecomandament digital
- Mamografia

• Anatomia patològica
- Biòpsies

· Mostres petites i mitjanes
· Peces quirúrgiques (estudi pronòstic i

estadiatge patològic)
- Citologies

· Generals
· Citologies per punció-aspiració amb

agulla fina (PAAF)
· Cribratge del càncer de cèrvix

- Immunohistoquímica
· Marcadors (anticossos mono o

policlonals) diagnòstics
· Marcadors pronòstics
· Marcadors de sensibilització a

quimioteràpics
- Autòpsies
- Biòpsies intraoperatòries
- Gangli sentinella

• Farmàcia
- Farmàcia hospitalària
- Farmàcia hospitalària ambulatòria
- Farmacotècnia

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

• Fisioteràpia
• Treball social

Programes
especials
• Programa de cribratge del càncer de

mama del Vallès Oriental
• Unitat de diabetis, endocrinologia i

nutrició del Vallès Oriental

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

Línies no
assistencials
• Servei religiós
• Atenció 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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Recursos

Personal 1.618

Llits d’aguts 295

Llits sociosanitaris 40

Llits de psiquiatria (Benito Menni) 30

Quiròfans 6

Sales de parts 3

Sales de consulta externa 76

Gabinets d’exploració 21

Sales de rehabilitació/fisioteràpia 2

Places d’hospital de dia (tractaments) 34

Places d’hospital de dia geriàtric 30

Places de cirurgia major ambulatòria 10

Places a l’Hospital de Dia Sant Jordi 40

Places de residència per a gent gran 52

Resultats econòmics*

2008 2009

Ingressos 104.157 109.607

Despeses 102.475 108.981

Resultat d’explotació 1.682 626

Resultat financer -1.325 -565

Resultat extraordinari -351 0

Resultat del període 6 61

En milers d’euros.
* Dades prèvies a l’auditoria de 2010.

Resum d’inversions

2008 2009

Obres i equipament de nous serveis 1.091 678

Equipament i aparells assistencials 488 2.865

Instrumental i utillatge assistencial 430 816

Maquinària i aparells no assistencials 120 216

Equipament informàtic 370 440

Mobiliari en general 93 30

Total 2.592 5.045

En milers d’euros.

Evolució de l’activitat diària de l’Hospital

2005 2006 2007 2008 2009

Altes 52 57 59 59 59

Consultes externes 808 827 861 938 870

Urgències 308 374 374 357 360

Parts 6 6 6 6 6

Intervencions quirúrgiques 45 54 59 62 57

Mitjana dels 365 dies de l’any.

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

Hospitalització

Altes hospitalàries 21.641

Altes convencionals 17.381

Altes CMA 4.260

Estada mitjana (dies) 4,23

Altes d’hospitalització a domicili 401

Parts 2.220

Activitat quirúrgica programada

Convencional CMA Índex de substitució Total

Cirurgia general 1.077 754 41,2% 1.831

Cirurgia vascular 149 253 62,9% 402

Cirurgia pediàtrica 45 224 83,3% 269

Cirurgia maxil·lofacial 38 42 52,5% 80

Urologia 332 58 14,9% 390

Oftalmologia 22 1.606 98,6% 1.628

Otorinolaringologia 186 320 63,2% 506

Cirurgia ortopèdica i traumatologia 1.152 818 41,5% 1.970

Ginecologia 362 186 33,9% 548

Total 3.363 4.261 55,9% 7.624

Substitució CMA/cirurgia programada 56%

Activitat quirúrgica urgent

Cirurgia general 525

Cirurgia vascular 22

Cirurgia pediàtrica 1

Cirurgia maxil·lofacial 2

Urologia 24

Oftalmologia 0

Otorinolaringologia 5

Cirurgia ortopèdica i traumatologia 661

Ginecologia 473

Anestesiologia 8

Cardiologia 107

Aparell digestiu 0

UCI 6

Altres 33

Total 1.867

Cirurgia menor ambulatòria

Cirurgia general 1.555

Cirurgia maxil·lofacial 1.424

Urologia 992

Oftalmologia 155

Ginecologia 70

Endocrinologia 1.208

Total 5.404

Tècniques especials

Endoscòpies digestives 3.889

Colangiografia retrògada endoscòpica pancreàtica 148

Cardiologia 146

Hematologia 26

Total 4.209 
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Anestèsia

Actes anestèsics en cirurgia programada 7.624

Actes anestèsics en cirurgia urgent 1.867

Actes anestèsics en àrea obstetrícia 2.098

Activitat clínica del dolor

Hospitalització 115

Àrea ambulatòria 2.723

Consultes externes

Primeres visites 68.852

Visites successives 147.738

Relació successives/primeres 2,15

Mitjana diària de visites 870

Unitat de Diagnòstic Ràpid

Primeres visites 674

Visites successives 1.033

Relació successives/primeres 1,53

Hospital de dia

Tractaments d’oncologia mèdica 5.589

Tractaments d’oncohematologia 1.184

Tractaments d’hospital de dia mèdic 2.580

Altres tractaments 3.751

Urgències

Ateses 131.419

Ingressades 10.358

Traslladades 955

Mitjana diària d’urgències 360

Unitat de Cures Intensives

Altes 584

Estades mitjana 5,65

Diagnòstic per la imatge

Radiologia convencional 101.382

Radiologia convencional contrastada 890

Ecografies 11.411

TAC 11.590

Mamografies 10.098

Radiologia intervencionista 752

Ressonància magnètica nuclear 6.300

Laboratori clínic

Determinacions d’hematologia 162.682

Determinacions de bioquímica 777.183

Determinacions de microbiologia 30.835

Determinacions d’urgències 471.306

Banc de sang 20.421

Anatomia patològica

Citologies 23.075

Biòpsies 9.103

Necròpsies 32

Banc de sang

Concentrats d’hematies 3.758

Concentrats de plaquetes 141

Unitats de plasma fresc 444

Pacients transfosos 1.586

Farmàcia

Dispensació en farmàcia interna 838.338

Dispensació en farmàcia externa 10.690

Preparació de citostàtics 7.981

Preparació de nutricions parenterals 3.146

Fórmules elaborades 1.593

Indicadors assistencials de qualitat

Mortalitat observada (hospitalització d’aguts) 447 (2,06%)

Reingressos globals 15,20%

Readmissions als 30 dies 3,15%

Taxa de cesàries 22,11%

Urgències ingressades 10.358 (7,88%)
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Activitat per serveis i especialitats

Visites de consultes externes

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

Medicina interna 2.797 – 2.280 10.511 4,61 12.791

Cardiologia 773 – 2.354 5.684 2,41 8.038

Pneumologia 412 – 204 695 3,41 899

Endocrinologia 4 – 2.065 8.748 4,24 10.813

Aparell digestiu 8 – 169 976 5,78 1.145

Oncologia 174 – 716 6.643 9,28 7.359

Reumatologia 0 – 1.198 5.651 4,72 6.849

Neurologia + Ictus 366 – 1.735 6.217 3,58 7.952

Trastorns respiratoris i del son – – 295 469 1,59 764

Nefrologia – – 603 1.587 2,63 2.190

Dermatologia – – 289 185 0,64 474

Al·lergologia – – 1.468 3.776 2,57 5.244

Hematologia clínica + TAO – – 1.569 18.978 12,10 20.547

Pediatria i especialitats 1.599 – 3.734 5.898 1,58 9.632

Geriatria 1.246 – 1.780 3.285 1,85 5.065

Cirurgia general 1.996 751 4.608 7.917 1,72 12.525

Cirurgia vascular 300 253 926 2.689 2,90 3.615

Cirurgia pediàtrica 47 224 835 696 0,83 1.531

Cirurgia maxil·lofacial 74 42 1.482 1.319 0,89 2.801

Urologia 472 58 2.676 10.861 4,06 13.537

Oftalmologia 36 1.607 14.377 17.227 1,20 31.604

Otorinolaringologia 188 318 5.907 5.498 0,93 11.405

Cirurgia ortopèdica i traumatologia 2.267 818 4.890 25.350 5,18 30.240

Ginecologia i obstetrícia 3.090 186 4.836 5.887 1,22 10.723

Clínica del dolor 115 3 560 1.451 2,59 2.011

Atencions d’infermeria – – 113 5.834 51,63 5.947

Principals grups relacionats amb el diagnòstic

GRD d’hospitalització convencional

GRD Diagnòstic Nombre 

373 Part vaginal sense diagnòstic complicat 1.269

541 Trastorns del sistema respiratori excepte infeccions, bronquitis o asma, amb complicacions 637

629 Nounat normal >2,5 kg, sense intervencions significatives 478

372 Part vaginal amb diagnòstic complicat 454

371 Cesària sense complicacions 383

243 Patologia mèdica de la columna vertebral 364

544 Insuficiència cardíaca crònica i arítmia amb complicacions 325

209 Intervencions articulars majors/reinserció de membre d’extremitat inferior 263

087 Edema pulmonar i insuficiència respiratòria 222

494 Colecistectomia laparoscòpica sense exploració del ducte biliar comú, sense complicacions 219

GRD de cirurgia major ambulatòria

GRD Diagnòstic Nombre 

039 Intervencions sobre el cristal·lí, amb o sense vitrectomia 1.256

119 Lligadura i extracció venosa 251

162 Intervencions per hèrnia inguinal i femoral, majors de 17 anys, sense complicacions 240

040 Intervencions extraoculars excepte les orbitals, majors de 17 anys 202

867 Excisió local i retirada de fixació interna excepte maluc i fèmur, sense complicacions 169

270 Altres cirurgies de la pell, teixit subcutani i mama, sense complicacions 169
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Convalescència

Pacients atesos 455

Estades 12.971

Cures pal·liatives

Pacients atesos 284

Estades 3.267

Hospital de dia geriàtric

Pacients atesos 254

Estades 5.947

UFISS

Pacients atesos de geriatria 773

Pacients atesos de cures pal·liatives 125

Equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA)

Processos avaluats

Geriatria i cures pal·liatives 110

Trastorns cognitius 226

Places 52

Estades 18.929

Índex d’ocupació 99,5%

Activitat assistencial de l’àrea sociosanitària

Activitat de la residència per a gent gran

Serveis generals

Activitat diària de compres i magatzem

Departaments atesos 88

Paquets servits 274

Caixes rebudes 270

Punts de distribució 88

Activitat de manteniment (en hores)

Lampisteria interna

Intervencions en treballs de reparació 2.823,0

Intervencions en treballs preventius 1.871,5

Lampisteria externa

Intervencions en treballs correctius 3.029,2

Intervencions en treballs predictius 1.137,9

Intervencions en treballs preventius 84,0

Intervencions en treballs diversos 4,3

Fusteria

Intervencions 2.689,6

Pintura

Intervencions 1.278,5

Treballs de paleta*

Intervencions 2.267,0

Aire condicionat

Intervencions en treballs de reparació 1.995,4

Intervencions en treballs preventius 2.993,1

Formació 274,0

* Treballs inherents al nou edifici.

Recollida de materials 

Residus generals de l’Hospital 597,41 Tm

Residus generals del centre geriàtric 117,28 Tm

Residus sanitaris i biològics 269.750 l

Paper i cartró 68,88 Tm

Residus alimentaris 980 l

Runa i residus de fusta 187,87 Tm

Runa 125,88 Tm

Fusta 5,33 Tm

Ferralla 17,25 Tm

Jardins 39,41 Tm

Hostaleria 

Roba rentada 857.410 kg

Àpats servits a pacients 133.087
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