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Si l’any 2017 per a la Fundació Hospital de 
l’Esperit Sant va ser l’any del Centenari, el 2018 
inaugura una nova centúria que suposa nous 
reptes, sempre amb l’objectiu de millorar la 
qualitat. La inèrcia generada amb els actes 
commemoratius dels primers 100 anys de 
l’organització ens ha ajudat a reforçar 
l’autoestima de la plantilla i a continuar avançant 
amb el convenciment que el nostre projecte va 
per bon camí. 

Malgrat les incerteses generades pel context 
econòmic i l’ambient polític, afortunadament 
l’exercici ha finalitzat amb una certa estabilitat. 
Hem estat capaços de mantenir les variables 
d’activitat i qualitat previstes i tirar endavant nous 
projectes per assolir els objectius que ens hem 
fixat en el Pla Estratègic 2017-2021. 

La memòria que us presentem recull l’activitat 
duta a terme en tots els àmbits: assistencial, de 
qualitat, docent, de recerca i de sostenibilitat, així 
com aquelles accions destinades a millorar 
l’experiència i la satisfacció dels dos actius més 
preuats de la Fundació: els treballadors i els 
usuaris. 

La FHES orienta i esmerça tots els recursos 
necessaris perquè l’estada dels usuaris sigui cada 
cop més confortable i segura. En aquest sentit, 

pacients i familiars contribueixen a millorar 
l’atenció hospitalària a partir de les opinions que 
ens expressen, que aquest any han motivat la 
posada en marxa del nou servei de menjar a la 
carta en l’àmbit d’hospitalització o el sistema 
d’informació via SMS als familiars dels pacients de 
l’Àrea Quirúrgica. Hem adequat també espais a 
Urgències i en la zona de Parts per afavorir la 
comoditat i la tranquil·litat tant de pacients com 
d’acompanyants.  

Amb aquest mateix objectiu d’aportar valor a les 
persones que atenem, hem començat a formar els 
professionals en atenció adequada i humanització 
de l’assistència.  Detectant i evitant aquelles 
pràctiques que resulten innecessàries per als 
pacients en tots els processos assistencials, 
centrant-nos únicament en les que són d’utilitat 
per a ells, millorarem l’assistència, guanyarem en 
efectivitat i ens anirem consolidant com a líders 
en right care. 

A finals d’any, hem començat a notar els efectes 
de la signatura del segon conveni del sector, que 
ha de permetre recuperar i millorar algunes 
condicions laborals dels professionals anteriors a 
la crisi econòmica. A més, continuem immersos 
en el relleu generacional de la plantilla, aspecte 
que suposa alhora una oportunitat i una enorme 
responsabilitat. Atraure talent no és una tasca 

senzilla i requereix temps i planificació, motiu pel 
qual hi hem consagrat grans esforços, i ho 
continuarem fent durant els propers mesos.  

Aquest relleu no és fàcil, entre d’altres coses, 
perquè els nostres són uns professionals 
compromesos i implicats que, malgrat les 
adversitats que hagin pogut viure, sempre s’han 
afanyat perquè el funcionament de l’Hospital no 
se’n ressenti. Des d’aquí els dono les gràcies per la 
seva dedicació en nom de tot el Patronat. 

Ara tanquem l’any, però a la FHES ja mirem 
endavant. I ho fem per créixer com a organització, 
per afrontar plegats els reptes que ens esperem 
en els propers anys i per donar resposta a les 
necessitats dels usuaris i la ciutadania. Per a 
aquesta missió comptem amb un gran equip i 
una gran vocació, la de millorar la salut i el 
benestar de la nostra població.

Josep Maria Cortès Martí

President del Patronat  
de la FHES

01 Presentació

Gran part dels nostres esforços  
han anat dirigits a garantir a l’usuari  
tranquil·litat, seguretat i confort.
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Si en el año 2017 para la Fundación Hospital de 
l’Esperit Sant fue el año del centenario, el 2018 
inaugura una nueva centuria que plantea nuevos 
retos, siempre con el objetivo de mejorar la 
calidad. La inercia generada por los actos 
conmemorativos de los primeros 100 años de la 
organización nos ha ayudado a reforzar la 
autoestima y a seguir avanzando, con la 
convicción de que nuestro proyecto va por el 
buen camino. 

A pesar de las incertidumbres generadas por el 
contexto económico y el ambiente político, 
afortunadamente el ejercicio ha finalizado con 
cierta estabilidad. Hemos sido capaces de 
mantener las variables de actividad y calidad 
previstas y llevar a cabo nuevos proyectos para 
alcanzar los objetivos fijados en el Plan 
Estratégico 2017-2021.

La memoria que presentamos recoge la actividad 
realizada en todos los ámbitos: asistencial, de 
calidad, docente, de investigación y de 
sostenibilidad, así como las acciones encaminadas 
a mejorar la experiencia y satisfacción de los dos 
activos más preciados de la Fundación: 
empleados y usuarios.

La FHES destina todos los recursos necesarios 
para que la estancia de los usuarios sea cada vez 

más cómoda y segura. En este sentido, pacientes 
y familiares contribuyen a mejorar la atención 
hospitalaria a partir de las opiniones que nos 
expresan, que este año han motivado la puesta en 
marcha del nuevo servicio de comida a la carta en 
el ámbito de hospitalización, o el sistema de 
información a través de SMS a los familiares de los 
pacientes del Área Quirúrgica. También se han 
adecuado espacios en Urgencias y en la zona de 
Partos para favorecer la confortabilidad y la 
tranquilidad tanto de pacientes como de 
acompañantes.  

Con este objetivo de aportar valor a las personas a 
las que atendemos, hemos comenzado a formar 
profesionales en atención adecuada y 
humanización de la asistencia. Detectando y 
evitando aquellas prácticas que son innecesarias 
para los pacientes en todos los procesos 
asistenciales, centrándonos sólo en las que les 
sean útiles, mejoraremos la asistencia, ganaremos 
en efectividad y nos iremos consolidando como 
líderes en right care.

A finales de año, hemos empezado a notar los 
efectos de la firma del segundo convenio en el 
sector, que debería permitir recuperar y mejorar 
las condiciones de trabajo de los profesionales 
anteriores a la crisis económica. Además, 
seguimos inmersos en el relevo generacional de 

la plantilla, aspecto que representa al mismo 
tiempo una oportunidad y una enorme 
responsabilidad. Atraer talento no es una tarea 
sencilla y requiere tiempo y planificación, con 
gran esfuerzo por parte de toda la organización, y 
lo seguiremos haciendo en los próximos meses.   

Este relevo generacional no es fácil, pues nuestro 
profesional se caracteriza por su denuedo e 
implicación, a pesar de las adversidades, 
garantizando el correcto funcionamiento de todo 
el Hospital. Como no puede ser de otro modo, les 
agradecemos, en nombre del Patronato, su gran 
dedicación.

Cerrando el ejercicio anual, la Fundación mira con 
templanza los cambios que puedan acaecer, como 
retos para mejorar y crecer como organización 
respondiendo a las necesidades que puedan surgir 
de los usuarios en particular y de la ciudadanía en 
general. Para esta misión contamos con un gran 
equipo y una gran vocación, la de mejorar la salud 
y el bienestar de nuestra población.

Josep Maria Cortès Martí

Presidente del Patronato  
de la FHES

01 Presentación

La mayor parte de nuestros 
esfuerzos se han orientado  
a garantizar al usuario tranquilidad, 
seguridad y confort.
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02 24 h a la FHES

1. Dies laborables

Activitat assistencial

Altres activitats

Despeses (en €)

Altes Urgències Parts Intervencions 
quirúrgiques Visites a CCEE1

Sessions 
Hospital  
de Dia1

Proves  
laboratori Proves RX TAC

34 169 2 20 691 64 1.837 210 23

Gestions de 
programació1

Documents 
catalogats1

Sessions  
al web

Àpats usuaris i 
professionals

Assistents 
en formació 
continuada

Hores 
de formació

Roba circulant 
(Kg)

Residus  
(Kg)

1.038 306 482 465 5 24 905 756

Personal Treballs  
a tercers

Fàrmacs 
i materials 

Reparació  
i conservació Subministraments Bugaderia

85.777 13.505 27.259 2.336 2.305 781



Memòria 2018 6

1 
Presentació

2 
24 h a la FHES

3 
Perfil  

de l’organització

4 
Recursos

5 
Comunicació

6 
Resultats 

assistencials

7 
Qualitat

8 
Coneixement

9 
Professionals

10 
Usuaris

11 
Responsabilitat 

social

12 
Perfil  

de la memòria

2 24 h a la FHES

3.1
La FHES

3.2 
Cartera de serveis

3.3
Àrea de referència

3.4 
Òrgan de govern  
i organigrama

3.5
Estratègia

3.6
Ètica

Perfil de 
l’organització

3



Memòria 2018 7

1 
Presentació

2 
24 h a la FHES

3 
Perfil  

de l’organització

4 
Recursos

5 
Comunicació

6 
Resultats 

assistencials

7 
Qualitat

8 
Coneixement

9 
Professionals

10 
Usuaris

11 
Responsabilitat 

social

12 
Perfil  

de la memòria

3. Perfil de l’organització

3.1 La FHES

La Fundació Hospital de l’Esperit Sant (FHES) és 
un hospital comarcal integrat en el Sistema 
sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT) i ubicat a Santa Coloma de 
Gramenet. La seva àrea d’actuació és el 
Barcelonès Nord i el Baix Maresme, dins de la 
Regió Sanitària de Barcelona. 

Des de la seva fundació com a sanatori per a 
malalts de tuberculosi sense recursos l’any 
1917, la FHES ha mantingut la missió de 
millorar la salut i el benestar de la població. 
D’acord amb aquesta vocació, l’activitat 
assistencial que desenvolupa correspon 
fonamentalment a la cartera de serveis pública. 
El seu centre de referència és l’Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona i 
treballa de manera coordinada amb l’Atenció 
Primària de Santa Coloma. 

Amb la inauguració del Nou Hospital, el juliol 
de 2007, la FHES va ampliar les seves 
prestacions i serveis, alhora que va millorar en 
accessibilitat, confort i tecnologia, tant per als 
usuaris com per als professionals. En els últims 
anys, l’Hospital ha consolidat el seu vessant 
docent i ha reforçat les relacions amb les 
institucions sanitàries del territori, així com els 
ajuntaments i entitats socials de la zona. 

La FHES és una fundació privada sense ànim de 
lucre, governada per un Patronat que es 
compon per membres de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, el Departament 
de Salut, l’Arquebisbat de Barcelona i la 
societat civil. Actualment hi treballen més de 
800 professionals que donen servei a unes 
220.000 persones.

Aprofundiu en la història de la FHES 

La Fundació Hospital de 
l’Esperit Sant dona suport 
en atenció hospitalària al 
Barcelonès Nord i el Baix 
Maresme, dins de la Regió 
Sanitària de Barcelona.

3.2 Cartera de serveis

Consulteu la Cartera de Serveis 

https://www.hospitalesperitsant.cat/fhes/historia/
https://www.hospitalesperitsant.cat/fhes/cartera-serveis/
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3. Perfil de l’organització

3.3 Àrea de referència 

Ubicació

La FHES està situada al terme municipal de Santa 
Coloma de Gramenet, en un punt gairebé limítrof 
amb els altres municipis que l’envolten. Ubicada a 
tocar del riu Besòs, està ben connectada amb la 
xarxa de transport públic i les rondes, principals 
accessos a la ciutat de Barcelona.

Google maps

Cobreix una població d’unes  
220.000 persones dels municipis de 
Santa Coloma de Gramenet, Sant 
Adrià de Besòs, Badalona (barris de 
Llefià) i Barcelona (barri de Bon 
Pastor). A més de la seva activitat a 
l’Hospital, l’organització realitza part 
de la seva activitat ambulatòria al CAE 
Santa Coloma, al CAP Santa Coloma de 
Gramenet. 

Població Persones

Santa Coloma de Gramenet 1 22.157 

Santa Coloma de Gramenet 2 15.186 

Santa Coloma de Gramenet 3 19.514 

Santa Coloma de Gramenet 4 22.635 

Santa Coloma de Gramenet 5 20.902 

Santa Coloma de Gramenet 6 20.622 

Badalona 6 24.200 

Badalona 7A 19.401 

Badalona 7B 19.693 

Badalona 9 18.371 

Sant Adrià de Besòs 1 20.872 

Total 223.553 

Població de l’àrea de referència 

https://www.google.es/maps/place/Fundaci%25C3%25B3%2BHospital%2Bde%2Bl%27Esperit%2BSant/%4041.4378464%2C2.2129727%2C15z/data%3D%214m2%213m1%211s0x0:0x4602182533bf5a10%3Fsa%3DX%26ved%3D0ahUKEwjmuIXj1YPVAhVIyRQKHb9jCS4Q_BIIezAN%20
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3. Perfil de l’organització

3.4 Òrgan de govern i organigrama 

President

Sr. Josep M. Cortès Martí 
Societat civil

Vicepresident

Sra. Àngels Valls Valls 
Arquebisbat de Barcelona
Fins el 28/6

Sr. Joaquim Fernández 
Angelats  
Arquebisbat de Barcelona 
Des del 28/6

Vocals

Sra. Núria Terribas Sala 
Departament de Salut de la 
Generalitat
Des del 16/10. Abans, vocal de la 
Societat Civil

Vocal pendent de nomenament 
Departament de Salut de la 
Generalitat

Sr. Carles Mestres March 
Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

Sr. Luis Javier Fuentes Muñoz 
Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

Sra. Àngels Valls Valls 
Arquebisbat de Barcelona
Des del 28/6.  
Abans, Vicepresidenta 

Secretari 

Sra. Núria Terribas Sala 
Departament de Salut de 
la Generalitat

Sra. Anna Rigol Roset  
Arquebisbat de Barcelona

P. Àngelo Scotti Raggi  
Arquebisbat de Barcelona

Sr. Joan Lluís Piqué Sánchez. 
Societat Civil
Des del 18/12

 
Dr. Màrius Rubiralta Alcañiz  
Societat Civil

Sr. Domingo Soto Valdezate  
Societat Civil

La Fundació està governada per un 
Patronat compost per un total de  
12 persones físiques, que són 
designades i elegides en la manera 
que s’indica a continuació: 

• 2 patrons designats per 
l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet.

• 2 patrons designats per la 
Conselleria de Salut de la Generalitat 
de Catalunya.

• 4 patrons designats per 
l’Arquebisbat de Barcelona.

• 4 patrons de la societat civil, elegits 
per cooptació, mitjançant acord de 
tots els patrons, designats i elegits.

Òrgan de govern



Memòria 2018 10

1 
Presentació

2 
24 h a la FHES

3 
Perfil  

de l’organització

4 
Recursos

5 
Comunicació

6 
Resultats 

assistencials

7 
Qualitat

8 
Coneixement

9 
Professionals

10 
Usuaris

11 
Responsabilitat 

social

12 
Perfil  

de la memòria

3. Perfil de l’organització

3.4 Òrgan de govern i organigrama 

Joaquim Fernàndez, nou vicepresident 

El 28 de juny el Sr. Joaquim Fernàndez va prendre el relleu de la vicepresidència a la Sra. Àngels Valls i Valls, 
que va passar a ser vocal. El Sr. Fernàndez es va incorporar al Patronat l’any 2015 i està estretament vinculat a 
la ciutat de Santa Coloma. L’any 2010, Fernàndez es va jubilar desprès d’una dilatada experiència 
professional en diversos càrrecs directius. El nou vicepresident és expert en e-learning i ha desenvolupat una 
intensa activitat pastoral des dels anys setanta i fins a l’actualitat.

Joan Lluís Piqué, nou patró 

Joan Lluís Piqué va ser elegit nou vocal del Patronat a finals d’any. Piqué acumula un gran bagatge 
professional en atenció a les persones en l’àmbit sanitari i és un gran coneixedor del Barcelonès Nord. Entre 
d’altres càrrecs, ha estat Gerent d’Atenció Ciutadana del CatSalut i responsable de projectes internacionals 
d’avaluació de polítiques sanitàries. Té un profund coneixement del món de les fundacions i també és 
membre del Patronat de la Fundació Eulàlia Torras de Beà, dedicada a la salut mental d’infants i adolescents.

Núria Terribas, membre del nou Consell Assessor de Salut

La Sra. Núria Terribas, secretària i vocal del Patronat i membre del Comitè d’Ètica Assistencial de la FHES, ha 
estat nomenada vocal del nou Consell Assessor de Salut del Departament de Salut, constituït el 13 de 
setembre. Aquest òrgan, format per professionals de prestigi de l’àmbit sanitari, de la medicina, de les 
ciències de la salut, socials i econòmiques, té per objectiu assessorar la Conselleria per tal de definir el model 
sanitari de Catalunya pels propers anys, d’acord amb les necessitats socials i demogràfiques, els canvis 
tecnològics i la sostenibilitat.

Àngel Scotti celebra 20 anys com a membre del Patronat

El Pare Àngel Scotti Raggi va complir al mes de novembre 20 anys com a membre del Patronat de la FHES. 
Scotti es va incorporar a aquest òrgan el 18 de novembre de 1998 com a membre designat per l’Arquebisbat 
de Barcelona, fet que el converteix en el patró que ha ocupat el càrrec durant més anys. 

Àngel Scotti pertany a la congregació dels pares barnabites i és Rector de la Parròquia de Sant Adrià des del 
1993. El religiós va ser un dels promotors del trasllat de les restes mortals de Mossèn Pons i Rabadà des de 
l’Antic Hospital a la Parròquia de Sant Adrià, el desembre de 2017. 
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3. Perfil de l’organització

3.4 Òrgan de govern i organigrama 

Director Gerent

Dr. Vicenç Perelló Ferret

Adjunta a la Gerència

Dra. Inma Torre Lloveras

Director Assistencial

Dr. Vicenç Perelló Ferret

Subdirectora Assistencial 

Dra. Inma Torre Lloveras

Director Clínic  
i de Qualitat 

Dr. Miquel Nolla Salas 
Fins al juny

Directores de Qualitat 

Dra. M. José Liarte Gómez
Sra. M Àngels Fernández 
Labrada
Des del juny

Directora d’Infermeria  
i Operacions

Sra. M Àngels Fernández 
Labrada

Director de Recursos 
Humans

Sr. Josep Vidal Negre

Directora Econòmica  
i Administrativa 

Sra. Pilar Novella Royuela
Des del novembre

Directora d’Organització  
i Sistemes

Dra. M. José Liarte Gómez

Equip directiu i 
organigrama 

El Patronat nomena el Director Gerent, 
que és qui designa els membres del 
Comitè de Direcció. 

Accediu a l’organigrama general 

https://www.hospitalesperitsant.cat/fhes/organigrama/ 
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3. Perfil de l’organització

3.5 Estratègia 

A partir de les accions derivades dels projectes establerts per  
a cadascuna d’aquestes línies, l’any 2021, la FHES...

El juny de 2017 el Patronat de la FHES aprova el Pla Estratègic  
2017-2021, que incorpora les propostes del Pla de Salut 2016-2020 
com a elements prioritaris. És un pla participatiu i dinàmic que basa  
la seva estratègia en dos elements clau, identitat i posicionament,  
a partir dels quals desplega 5 línies estratègiques al voltant de:

Amb l’objectiu de millorar la salut i el benestar de la població, la 
Fundació té com a finalitat posar a l’abast dels ciutadans l’atenció 
sanitària integral, des de l’excel·lència humana i tècnica dels seus 
professionals, basada en el respecte a les persones en totes les seves 
dimensions, i amb criteris de sostenibilitat, eficiència i responsabilitat.

Posicionament Identitat

Elements clau del Pla Estratègic 2017—2021

Missió Línies estratègiques

Visió Valors

Compromís ètic 

Compromís directiu  
i comandament 

Persones properes, 
acollidores  
i amb professionalitat 

Comunicació transparent i 
veraç 

Creativitat 

Eficiència 

Professionals 

Usuaris 

Identitat

Pla de Salut

Aliances estratègiques
Millor salut

Millor atenció

Millors professionals

Sostenibilitat

Innovació

Docència

És líder en accessibilitat entre els hospitals generals a Catalunya

És referent en atenció adequada (right care)

Manté una política de sostenibilitat basada en el finançament 
per contraprestació de serveis, sense dependre de subvencions

Ha incrementat el seu prestigi i reforçat la seva identitat com a 
organització que té la rendibilitat social com a objectiu principal

Té una política de recursos humans que potencia el 
desenvolupament professional i permet la retenció del talent

Té una estratègia proactiva davant de la diversitat cultural

Accediu al Pla Estratègic (síntesi)

https://www.hospitalesperitsant.cat/media/upload/arxius/la-fhes/Pla%20estrategic%202017-2021_web.pdf
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3. Perfil de l’organització

3.6 Ètica

El 2016 es va revisar el Codi Ètic de la FHES, document participatiu 
que recull el marc general de les exigències morals que l’organització 
s’imposa a si mateixa i que, a la vegada, inspira els seus objectius.  
El Codi Ètic permet que els pacients i usuaris coneguin els valors de  
la institució que els acull i en ell, els professionals que hi treballen hi 
poden trobar la definició dels comportaments essencials i les 
prioritats que se’ls demana en la seves actuacions.

L’objectiu establert al Pla Estratègic vigent és impregnar tota 
l’activitat de la FHES d’aquests determinants ètics, sense perdre de 
vista l’entorn multicultural i els avenços tecnològics.

Consulteu el Codi Ètic 

Apunts de Bioètica
El Comitè d’Ètica Assistencial promociona el 
Codi Ètic entre els treballadors per mitjà de la 
publicació mensual d’Apunts de Bioètica, una 
píndola destinada a traslladar breus recordatoris 
sobre diferents punts d’aquest compromís ètic  
de l’organització.

https://www.hospitalesperitsant.cat/media/upload/arxius/la-fhes/Codi%20Etic%20FHES_v3.pdf
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4. Recursos

4.1 Persones

Lloc de treball
Personal equivalent a temps complet

Persones 
físiquesFixes Suplents Total 

Direcció 6,00   6,00 6

Assistencial 430,23 103,66 533,88 790

Titulats superiors 129,15 27,39 156,54 238

MIR 12,38 0,00 12,38 9

Titulats grau mitjà 163,31 37,08 200,38 294

FP Nivell 1 83,63 23,64 107,27 166

FP Nivell 2 27,37 6,54 33,92 45

No qualificats 14,39 9,01 23,39 38

Administració 71,28 11,00 82,28 112

Serveis generals 31,76 1,02 32,78 41

Total 539,26 115,67 654,94 949

Plantilla
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4. Recursos

4.2 Recursos econòmics

2017 2018

Ingressos 50.568.531 € 52.558.804 €

Despeses 50.787.315 € 52.774.923 € 

Resultat -218.784 € -216.119 €

2017 2018

Import  % Import  %

Instal·lacions 58.525 € 12 149.891 € 32

Aparells clínics  
i generals

388.059 € 75 234.013 € 51

Mobiliari clínic  
i general

12.410 € 2 39.352 € 8

Equipaments 
informàtics

46.176 € 9 39.963 € 9

Total inversions 505.171 € 463.219 100

Resultats de l’exercici Inversions en equipament

Consulteu l’Auditoria de comptes i més informació 
financera al Portal de la Transparència

https://www.hospitalesperitsant.cat/fhes/transparencia/informacio-economica/
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4. Recursos

4.3 Estructura física

Descripció Nombre

Llits 165

Quiròfans 8

Places de reanimació postquirúrgica 8

Sales de part i dilatació 3

Sales postpart 2

Consultes Externes

Consultes 38

Sales de cures 15

Gabinets d’exploració 8

Sales fisioteràpia/rehabilitació 1

Centre Dental

Gabinets d’exploració 3

Laboratori

Àrea de microbiologia 1

Àrea de bioquímica 1

Àrea d’hematologia i coagulació 1

Àrea d’hemoteràpia 1

Laboratori d’urgències 1

Descripció Nombre

Diagnòstic per la Imatge

RX convencional
Sala de radiologia convencional 2

Sala de telecomandament 1

TAC 1

Arc quirúrgic 2

Mamògraf 1

Ecògraf 12

Portàtil   1

Ortopantomògraf 1

Densitòmetre 1

Urgències

Boxs d’exploració 12

Sala de triatge d’infermeria 2

Sala de visita ràpida mèdica 2

Àrea d’observació (places) 6

Àrea d’observació amb monitorització 6

Àrea d’espera resultats (llits) 6

Àrea d’espera resultats (cadires) 30

Descripció Nombre

Box d’aturada cardiorespiratòria 1

Sala polivalent 8

Àrea d’aïllament 1

Sala d’espera interna 1

Sala de radiologia 1

Hospital de dia

Butaques 20

Lliteres 5

Sala d’atenció al pacient crònic 1

Consulta d’infermeria 1

CMA 

Places 16

Neonatologia

Incubadores 2

Bressols 17
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4. Recursos

4.4 Tecnologies de la informació i la comunicació

Implantació del nou curs clínic de CCEE

L’1 de març es va implantar el nou curs clínic de Consultes Externes, 
que permet la publicació del curs clínic dels pacients a la història 
clínica compartida (HC3). D’aquesta manera, els professionals del 
sistema sanitari català poden accedir de forma immediata i segura a 
la informació clínica de tots els usuaris de la FHES. 

Millora de la seguretat a internet 

L’organització ha instal·lat dos nous tallafocs que han permès millorar 
la seguretat del correu electrònic per mitjà de la filtració d’spam i 
correu maliciós, establir comunicacions segures per a l’accés remot 
de professionals i proveïdors a la xarxa privada virtual, detectar i filtrar 
atacs des d’internet i gestionar l’ús del tràfic de la xarxa. La informació 
recollida a partir del tallafocs ha ajudat a racionalitzar l’ús 
d’aplicacions perilloses o no adequades en l’entorn laboral.

Nou Portal de l’Empleat

Durant aquest 2018 s’han dut a terme les tasques de disseny i 
configuració del nou portal de l’empleat, revisant les normatives de 
permisos i adequant les estructures i dotacions de personal.

SMS per informar els familiars dels pacients 
mentre són operats 

L’Hospital ha començat a enviar SMS als acompanyants per 
comunicar els diferents passos del procés quirúrgic i aportar-los 
tranquil·litat durant l’espera.

Consultes virtuals en una desena 
d’especialitats 

Reumatologia ha estat l’última especialitat a adoptar aquesta 
modalitat de visites, que agilitza el diagnòstic precoç i evita proves 
innecessàries als pacients. Es tracta de visites que sol·liciten els 
metges i metgesses de família dels diferents CAP de Santa Coloma als 
especialistes de l’Hospital quan tenen algun dubte en el diagnòstic o 
tractament d’un pacient, sense necessitat que aquest s’hagi de 
desplaçar o hagi d’entrar en llista d’espera. 

A més de disminuir el temps d’espera, aquesta comunicació en línia 
entre els professionals de l’atenció primària i els de l’especialitzada 
evita que es dupliquin proves i afavoreix el diagnòstic precoç de 
malalties. 

L’any 2013 la FHES va posar en marxa les primeres consultes virtuals 
en Dermatologia en coordinació amb els Equips de l’Atenció Primària 
de Santa Coloma de Gramenet. Des de llavors, aquesta modalitat s’ha 
estès a les especialitats de Cardiologia, Endocrinologia, Oftalmologia, 
Urologia, Traumatologia, Farmàcia, Reumatologia i en el tractament 
del pacient crònic i les nafres. Al 2018, s’han realitzat 1.500 consultes 
d’aquest tipus. 

En el marc del Pla Estratègic 2017-2021, la FHES adequa i millora de 
forma continua les seves infraestructures i els seus sistemes TIC 
assistencials. L’objectiu d’aquestes actualitzacions és facilitar el treball 
als professionals involucrats en l’assistència del pacient i simplificar 
els circuits d’atenció als usuaris, amb una clara aposta per l’ampliació 
de les interconsultes virtuals. 

Seguiu llegint
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5. Comunicació

5.1 Fets amb més ressò mediàtic

Destacats

Gener 

• L’Hospital posa en marxa un servei d’assistència psicològica per als malalts de diabetis. 

Febrer

• Nou intoxicats per fum, un de caràcter greu, en un incendi a un edifici de Santa Coloma de Gramenet.

Maig

• L’Hospital duplica l’activitat en cirurgia plàstica en el primer any de la unitat conjunta amb l’Hospital 
Germans Trias.

Novembre

• L’Hospital ofereix menjar a la carta als pacients hospitalitzats.

• Una agressió sexual i apunyalament deixa quinze detinguts a Santa Coloma.

• L’AECC-Catalunya contra el Càncer busca persones voluntàries per a la Fundació Hospital Esperit Sant.

Desembre

• L’Hospital implanta un nou sistema per informar els familiars dels pacients mentre són operats.

La comunicació és un element 
transversal en l’estratègia de la 
FHES, que la connecta amb els 
pacients, familiars, professionals i 
societat en general. 

La relació de l’organització amb tots els seus 
grups d’interès, tant interns com externs, passa 
per una comunicació transparent i veraç, que ha 
de contribuir a reforçar-ne la identitat i el 
posicionament. Per aquest motiu, la comunicació 
és un element clau i transversal en l’estratègia de 
la FHES i un dels valors que guien la feina dels 
professionals. 

La comunicació està present en la majoria de les 
línies del Pla Estratègic 2017-2021, especialment 
en aquelles vinculades als professionals, els 
pacients i la comunitat, fet que li permet 
evolucionar juntament amb la resta d’estratègies 
institucionals.
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5. Comunicació

5.2 Canals de comunicació

• Acollida dels 
professionals 

• Reunions i sessions 
informatives als 
treballadors 

• Telèfon 

• Comunicació oral 

• Comunicació escrita 

• Correu electrònic

• Correu postal 

• Intranet 

• Web 

• Butlletí informatiu “Info 
FHES”

• Publicacions periòdiques 
internes: “Píndoles 
d’Infermeria”, “Apunts de 
Bioètica”, “Partícules de 
Recerk”, “Bits 
d’Informació Clínica”, 
“FhES Prevenció”

• Memòria corporativa 
anual 

• Informació impresa 

• Cartelleria i senyalística 

• Panells informatius 

• Pantalles informatives

• Jornades científiques

• Esdeveniments 
institucionals

• Enquestes de satisfacció 

• Focus groups

• Xarxes socials 
corporatives 

• Història Clínica i 
aplicacions 
informàtiques 
assistencials 

• Portal del Professional

• Fulls d’informació als 
usuaris 

• Notes de premsa i 
convocatòries

• Activitats d’educació 
sanitària per a la 
ciutadania 

Més informació i accessibilitat al web 
corporatiu

L’Hospital implementa canvis continuats per tal de consolidar el seu 
web com una eina de comunicació cada cop més àgil i efectiva amb 
els seus usuaris. Així, enguany s’han millorat aspectes d’usabilitat i 
navegació i s’ha reforçat la presència d’algunes àrees estratègiques 
com la Docència i la Recerca, dotant-les d’espais independents i 
fent-les accessibles des del menú principal. 

També s’ha redissenyat l’apartat adreçat als usuaris, donant com a 
resultat una pàgina més visual, amb missatges més clars i una millor 
usabilitat. A més, s’ha creat el nou apartat “Tinc una prova” (abans 
integrat en “Tinc una consulta o prova”), que en el futur inclourà les 
indicacions par a la preparació de totes les proves diagnòstiques 
que es realitzen al centre. D’altra banda, s’ha habilitat l’accés online 
al temps d’espera al Servei d’Urgències. 

L’entrada en vigor de la nova normativa de protecció de dades ha 
obligat també a adaptar-hi diferents àmbits del web.

Nou apartat del web “Tinc una prova”

https://www.hospitalesperitsant.cat/usuaris/com-fer-se-una-prova/
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5. Comunicació

5.2 Canals de comunicació

Disseny de la nova intranet 

S’ha començat a treballar en la detecció de necessitats ha estat el 
primer estadi del projecte de disseny i implementació de la nova 
intranet. S’ha demanat als treballadors aportacions, que serviran per 
definir l’estructura i les noves funcionalitats d’aquesta eina, que està 
previst que arrenqui el segon semestre del 2019. 

Memòria del Centenari 

Ha vist la llum la memòria que recull el 
resultat de totes les activitats 
organitzades en el marc d’aquesta 
important fita de l’organització, 
celebrada entre l’octubre de 2016 i el 
desembre de 2017. La publicació d’un 
llibre commemoratiu, l’organització 
d’una exposició o la gravació d’un 
vídeo musical amb els treballadors són 
algunes de les activitat organitzades, 
en les quals han participat més de 
2.400 persones. 

Noves guies d’acollida 

Guia d’acollida al Servei d’Urgències 

El Servei d’Urgències ha editat una Guia d’acollida als usuaris, que 
conté tota la informació necessària per a l’estada en aquesta àrea, des 
de la recepció i fins a l’alta.

La Guia s’ha editat en català, castellà, anglès, xinès i àrab, i és una 
acció de millora de la comunicació amb els usuaris que es desprèn del 
Procediment d’informació i acompanyament a pacients i familiars al 
Servei d’Urgències.

Accediu a la Guia d’acollida al Servei d’Urgències

Noves guies internes 

També s’han actualitzat i renovat les guies d’acollida de diversos 
col·lectius interns:

• Guia d’acollida dels residents 

• Guia d’acollida dels estudiants

• Guia d’acollida dels metges residents 
Consulteu la Memòria del Centenari 

https://www.hospitalesperitsant.cat/media/upload/pdf/guia-acollida-urgencies-fhes_1702_cat_1540189682.pdf
https://www.hospitalesperitsant.cat/memoriacentenari/
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5. Comunicació

5.3 Impactes comunicatius

Impactes en mitjans de comunicació 279

Peticions de mitjans de comunicació 26

Notes de premsa emeses 13

Actes organitzats (interns i externs) 20

Publicacions (internes i externes) 127

Intranet 

Notícies publicades 215

Destacats 34

Accessos totals 375.399

Web

Notícies publicades 53

Usuaris 152.945

Sessions 175.799

Pàgines vistes 269.552

Youtube 

Vídeos publicats 4

Visualitzacions 67.400

Nous subscriptors 336
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6. Resultats assistencials

Altes Urgències
Sessions 

d’Hospital  
de Dia

Consultes 
Externes

Intervencions 
Quirúrgiques

12.365 61.732 15.956 171.358 7.471

Parts
Cirurgia Major 
Ambulatòria 

(CMA)

699 5.206

Cirurgia menor 
ambulatòria 

(cma)

4.489

L’activitat realitzada durant l’any és el 
resultat de l’esforç de tots els professionals 
de l’organització, que treballen per assolir 
els objectius continguts en el Pla Estratègic 
2017-2021. Aquest Pla té com a eix central 
l’adequació del model assistencial a les 
necessitats dels pacients i del territori per 
tal d’afavorir, entre d’altres, l’accessibilitat 
al sistema sanitari. 

En aquesta línia, s’han dut a terme accions 
molt concretes, que han permès reduir el 
temps d’espera en determinats 
procediments o processos. Així mateix, 
s’ha posat en marxa una política 
d’optimització d’operacions que permet 
potenciar la transversalitat, tot afavorint 
les transicions assistencials. A més, la 
consolidació de les aliances estratègiques 
existents amb les institucions del territori 
ha servit per reforçar una oferta 
assistencial en continua evolució.
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6. Resultats assistencials

6.1 Nous projectes

Assistència psicològica  
a malalts de diabetis 

Des del mes gener, els pacients diagnosticats de 
diabetis que tenen problemes per adherir-se al 
tractament o bé presenten algun tipus de 
símptoma emocional causat per la malaltia, 
poden rebre atenció psicològica a l’Hospital. Es 
tracta d’una nova prestació inclosa dintre de la 
cartera de serveis de la Unitat d’Endocrinologia, 
que ha d’estar indicada per un professional 
assistencial del centre. 

La necessitat d’aquest nou servei ha sorgit del 
gran nombre de pacients que presenten 
dificultats a l’hora de modificar el seu estil de vida 
quan se’ls detecta la patologia o bé quan ja 
porten temps patint-la, i que s’escapen al control 
mèdic. El nou servei té com a objectiu reduir 
aquesta simptomatologia emocional negativa 
dels pacients i millorar la seva qualitat de vida 
davant una malaltia com la diabetis, que tot i ser 
crònica és controlable. 

Aliança en Ginecologia i 
Obstetrícia amb Germans Trias 

Els serveis de Ginecologia i Obstetrícia de la FHES i 
de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
(ICS) han començat a treballar de manera 
coordinada amb la finalitat d’establir una nova 
aliança estratègica. L’objectiu d’aquesta 
col•laboració és crear una cartera de serveis 
conjunta en aquesta especialitat que permeti 
millorar l’eficiència dels serveis i oferir una 
assistència integral a les pacients del Barcelonès 
Nord. 

Aquest treball coordinat és fruit d’un acord 
impulsat pel Servei Català de Salut que arriba 
després dels bons resultats assolits en les aliances 
que la FHES i l’ICS mantenen ja en els àmbits de 
l’atenció primària, urologia i cirurgia plàstica.  
El model territorial que suposarà aquesta nova 
aliança va més enllà de l’històric lligam entre 
l’àmbit d’influència d’un centre sanitari i les 
infraestructures físiques del mateix, de manera 
que quan es consolidi aquest nou acord, l’àrea 
d’influència s’ampliarà i s’hi incorporarà la 
responsabilitat mancomunada de les dues 
entitats aliades.
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6. Resultats assistencials

6.1 Nous projectes

Pròtesis en cirurgia  
de rizartrosi

El Servei de COT ha començat aquest any a 
col•locar pròtesis per tractar l’artrosi de la base del 
polze, coneguda com a rizartrosi, i l’artrosi de 
l’articulació escafotrapeziotrapezoidea, situada al 
carp, a prop del canell. Aquestes tècniques, mai 
abans realitzades a l’Hospital, suposen una millora 
del tractament i l’evolució posterior del pacient 
respecte de la cirurgia tradicional. Totes dues 
cirurgies són de tipus ambulatori. 

Es duplica l’activitat en 
Cirurgia Plàstica

El treball conjunt dut a terme pels cirurgians de la 
FHES i els cirurgians plàstics de l’Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol des del maig de 
2017 ha permès gairebé duplicar les visites i les 
intervencions quirúrgiques en cirurgia plàstica a 
l’Hospital. Aquesta coordinació ha evitat 
derivacions innecessàries de pacients de Santa 
Coloma a l’hospital badaloní, fet que ha contribuït 
a millorar l’eficiència i la gestió de les llistes 
d’espera. 

En els primers 12 mesos de la Unitat Funcional de 
Cirurgia Plàstica de Santa Coloma, les consultes 
externes d’aquesta especialitat a la FHES han 
rebut uns 200 pacients més que l’any anterior, 
xifra que suposa un increment del 90%. L’activitat 
quirúrgica, per la seva banda, ha crescut un 80%, 
amb una important pujada de les cirurgies 
ambulatòries. La participació conjunta ha permès 
realitzar per primer cop a l’Hospital, tècniques 
onco-plàstiques i reconstruccions mamàries 
immediates en casos de mastectomia en pacients 
amb càncer de mama. 
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6. Resultats assistencials

6.2 Resultats

Àmbit 2017 2018 % Variació

Altes totals d’aguts1 12.513 12.365 -1,2

Hospitalització convencional 6.590 6.283 -4,7

Altes programades 1.755 1.746 -0,5

Altes urgents 4.835 4.537 -6,2

Estades 38.548 36.825 -4,5

Urgències 61.280 61.732 0,7

Altes àrea d’observació 793 876 10,5

Derivacions a d’altres 
centres

545 489 -10,3

Activitat assistencial global

Àmbit 2017 2018 % Variació

Consultes Externes 171.924 171.358 -0,3

Primeres visites 56.283 56.011 -1,2

Visites successives 115.242 115.347 0,1

Hospital de Dia 15.469 15.956 3,1

Activitat quirúrgica 7.375 7.471 1,3

Programada 1.213 1.283 5,8

Urgent 1.032 982 -4,8

Cirurgia Major Ambulatòria 5.130 5.206 1,5

Cirurgia menor ambulatòria 6.074 4.489 -26,1

Unitat de Mitja Estada (UME) 165 203 23,0

Estades 3.111 3.074 -1,2

Indicadors 2017 2018 % Variació

Estada mitjana hospitalització 5,8 5,8 0,0

Estada mitjana UME 18,9 15,1 -19,7

Pes mig 0,8408 0,9016 7,2

Índex de substitució de CMA 79,2 77,2 -2,5

Ingressos/urgències (%) 8,9 14 -98,4

Mitjana diària urgències 168 169 0,7

Taxa de reiteració de visites 
CCEE

2,8 2,8 -0,9

Taxa de reiteració de visites 
RAE

1,1 1,2 7,6

1. Inclou Hospitalització convencional, Cirurgia Major Ambulatoria i Area d’Observació d’Urgències.
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6. Resultats assistencials

6.2 Resultats Processos clau

Hospitalització

Especialitat 2017 2018 % Variació

Cirurgia General 1.196 1.118 -6,5

Cirurgia Maxil·lofacial 29 25 -13,8

Cirurgia Ortopèdica  
i Traumatologia

833 800 -4,0

Cirurgia Vascular 107 107 0,0

Ginecologia i Obstetrícia 958 875 -8,7

Medicina Interna 2.905 2.346 -19,2

Neonatologia 30 48 60,0

Otorinolaringologia 140 132 -5,7

UFISS 69 105 52,2

Urologia 322 313 -2,8

Total 6.589 5.869 -10,9

Hospitalització a domicili

2017 2018 % Variació

A domicili 336 327 -2,7

Procedent d’Hospitalització 212 224 5,7

Procedent d’Urgències 124 103 -16,9

A residència 241 222 -7,9

Total 577 549 -4,9

Urgències

Especialitat 2017 2018 % Variació

Cirurgia General 7.264 7.490 3,1

Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia

18.666 19.035 2,0

Ginecologia i Obstetrícia 6.656 6.838 2,7

Medicina interna 28.694 28.369 -1,1

Total 61.280 61.732 0,7

Fugues

Nombre de fugues 2.565 2.494 -2,8

% sobre urgències totals 4,0 3,9
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6. Resultats assistencials

6.2 Resultats Processos clau

Activitat quirúrgica

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 

Especialitat 2017 2018 % Variació

Cirurgia General 682 655 -4,0

Cirurgia Maxil·lofacial 105 107 1,9

Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia

982 1.013 3,2

Cirurgia Reparadora 26 30 15,4

Cirurgia Vascular 506 483 -4,5

Dermatologia 90 202 124,4

Ginecologia i Obstetrícia 208 255 22,6

Oftalmologia 2.289 2.210 -3,5

Otorinolaringologia 216 155 -28,2

Urologia 26 96 269,2

Total 5.130 5.206 1,5

Índex de substitució de CMA (%)

Especialitat 2017 2018

Dermatologia 100 99,50

Cirurgia General 63,95 65,96

Cirurgia Maxil•lofacial 78,36 82,03

Cirurgia Plàstica 93,10 63,04

Cirurgia Vascular 89,72 91,13

Ginecologia 68,35 70,55

Obstetrícia 81,40 84,88

Oftalmologia 100, 100

Otorinolaringologia 60,46 51,30

Traumatologia 68,51 69,94

Urologia 11,69 30,38

Total 79,18 77,24

Per especialitats

Especialitat 2017 2018 % Variació

Cirurgia General 1.399 1.222 -12,7

Cirurgia Maxil•lofacial 134 132 -1,5

Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia

1.719 1.686 -1,9

Cirurgia Reparadora 52 48 -7,7

Cirurgia Vascular 537 537 0,0

Dermatologia 98 203 107,1

Ginecologia i Obstetrícia 503 533 6,0

Oftalmologia 2.295 2.210 -3,7

Otorinolaringologia 359 287 -20,1

Urologia 279 344 23,3

Total 7.375 7.202 -2,3
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6. Resultats assistencials

6.2 Resultats Processos clau

País d’origen de la mare Nre. %

Àfrica 72 10,30

Algèria 1 0,14

Guinea 1 0,14

Guinea Equatorial 1 0,14

Marroc 61 8,73

Nigèria 5 0,72

Senegal 3 0,43

Amèrica Central i Carib 17 2,43

Cuba 2 0,29

Dominicana, República 13 1,86

El Salvador 2 0,29

Amèrica del Sud 61 8,73

Argentina 1 0,14

Bolívia 10 1,43

Brasil 12 1,72

Colòmbia 6 0,86

Equador 17 2,43

Hondures 9 1,29

Paraguai 4 0,57

Perú 2 0,29

Parts

2017 2018 % Variació

Parts 763 699 –8,4

10,30%

2,43%

8,73%

14,59%

63,95%

17

447
102

Amèrica Central  
i Carib

Europa
Àsia

72
Àfrica

61
Amèrica del Sud

País d’origen de la mare Nre. %

Àsia 102 14,59

Afganistan 2 0,29

Bangla Desh 24 3,43

Índia 18 2,58

Indonesia 1 0,14

Pakistan 35 5,01

Xina 22 3,15

Europa 447 63,95

Armènia 3 0,43

Bèlgica 1 0,14

Bòsnia i Herzegovina 2 0,29

Espanya 423 60,52

Federació Russa 1 0,14

Geòrgia 2 0,29

Polònia 1 0,14

Regne Unit 1 0,14

Romania 12 1,72

Ucraïna 1 0,14

Total 699 100,00
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6. Resultats assistencials

6.2 Resultats Processos clau

Consultes Externes

1. L’activitat ambulatòria de la FHES té lloc a l’Hospital i al CAP Santa Coloma.

GLOBAL1 HOSPITAL CAP SANTA COLOMA

Especialitat Primeres Successives Total Primeres Successives Total Primeres Successives Total

Anestèsia 5.927 0 5.927 5927 0 5.927    

Cirurgia General 2.930 5.197 8.127 1.323 4.722 6.045 1.607 475 2.082

Cirurgia Maxil·lofacial 1.839 1.341 3.180 1.839 1.341 3.180    

Cirurgia Plàstica 135 358 493 135 358 493    

Cirurgia Vascular 1.450 2.842 4.292 1.450 2.842 4.292    

Ginecologia 1.274 4.511 5.785 1274 4511 5.785    

Hematologia-Laboratori 1.364 8.237 9.601 1364 8237 9.601    

Hematologia Clínica 739 4.211 4.950 739 4.211 4.950    

Obstetrícia 498 701 1.199 498 701 1.199    

Oftalmologia 8.137 14.562 22.699 2.167 10.846 13.013 5.970 3.716 9.686

Otorinolaringologia 4.078 6.034 10.112 2.010 3.368 5.378 2.068 2.666 4.734

Traumatologia 10.376 20.339 30.715 2.860 12.178 15.038 7.516 8.161 15.677

UFISS 26 301 327 26 301 327    

Urologia 1.538 3.848 5.386 1.538 3.848 5.386

GLOBAL1 HOSPITAL CAP SANTA COLOMA

Especialitat Primeres Successives Total Primeres Successives Total Primeres Successives Total

Medicina interna 15.700 42.865 58.565 7.686 28.090 35.776 8.014 14.775 22.789

Cardiologia 2.219 7.159 9.378 561 2.608 3.169 1.658 4.551 6.209

Dermatologia 5.219 5.127 10.346 1.864 3.424 5.288 3.355 1.703 5.058

Dietista 310 1.904 2.214 310 1.904 2.214    

Digestologia 1.437 3.867 5.304 492 2.258 2.750 945 1.609 2.554

Endocrinologia 1.473 6.297 7.770 505 2.874 3.379 968 3.423 4.391

HD Medicina Interna 208 753 961 208 753 961    

Medicina interna 621 1.728 2.349 621 1.728 2.349    

Neurologia 1.201 4.140 5.341 1.201 4.140 5.341    

Oncologia 522 2.921 3.443 522 2.921 3.443    

Pneumologia 1.265 5.097 6.362 583 1.918 2.501 682 3.179 3.861

Reumatologia 1.225 3.872 5.097 819 3.562 4.381 406 310 716

Fibromiàlgia 98 257 355 98 257 355    

Total 56.011 115.347 171.358 30.836 85.554 116.390 25.175 29.793 54.968 
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6. Resultats assistencials

6.2 Resultats Serveis centrals

Diagnòstic per la Imatge 

Indicadors 2017 2018 % Variació

Exploracions radiològiques 62.492 61.412 -1,7

Radiologia convencional 54.793 53.247 -2,8

Ortopantomografia 2.132 2.201 3,2

Mamografia convencional 1.309 1.476 12,8

Mamografia cribratge 4.258 4.488 5,4

Digestiu 78 71 -9,0

Urografia 194 159 -18,0

Ecografia 5.578 6.643 19,1

Tomografia computada 8.372 8.527 1,9

Laboratori

Indicadors 2017 2018 % Variació

Sol·licituds 78.830 76.626 -2,8

Determinacions 668.858 670.372 0,2

Índex determinacions/
extracció

8,5 8,5 0,2

Proves/estudis    

Bioquímica 518.350 521.231 0,6

Hematologia 110.919 111.151 0,2

Aspirats medul·lars 93 27 -71,0

Biòpsies moll d'os 30 20 -33,3

Microbiologia 17.507 18.879 7,8

Genètica biologia molecular 1.848 1.923 4,1

Proves derivades 18.446 17.166 -6,9

Farmàcia 

Indicadors 2017 2018 % Variació

Unitats dispensades 655.698 656.868 0,2

Disp. unidosi (línies) 297.727 265.081 -11,0

Unitats dispensades unidosi 674.576 648.162 -3,9

Unitats ambulatoris 86.681 101.747 17,4

Elaboracions 7.936 8.111 2,2

Fórmules magistrals 4.200 4.902 16,7

Citostàtics 3.736 3.209 -14,1

Nutrició parenteral (unitats) 196 206 5,1

Nutrició parenteral total 186 170 -8,6

Nutrició parenteral perifèrica 10 36 260,0
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6. Resultats assistencials

6.2 Resultats Principals grups relacionats amb el diagnòstic (GRD)

Hospitalització convencional i Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

APR-GRD CDM T Descripció GRD Altes Diferència 
amb 2017

Pes mitjà

73 2 Q Procedimientos sobre ojo, excepto 
órbita 1.442 -625 0,9015 

560 14 M Parto 594 39 0,3782 

180 5 Q Otros procedimientos sobre sistema 
circulatorio 474 14 1,3309 

361 9 Q Injerto piel para diagnósticos piel y 
tejido subcutáneo 340 195 1,4948 

139 4 M Otra neumonía 336 28 0,9841 

140 4 M Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica 306 -14 0,9296 

228 6 Q Procedimientos sobre hernia inguinal, 
femoral y umbilical 267 -4 0,9043 

194 5 M Insuficiencia cardíaca 263 20 0,9894 

144 4 M Otros diagnósticos menores, signos y 
síntomas de aparato respiratorio 242 12 0,7311 

263 7 Q Colecistectomía laparoscópica 231 20 1,1449 

316 8 Q Procedimientos sobre mano y muñeca 215 30 0,9543 

317 8 Q Procedimientos sobre tendones, 
músculos y otros tejidos blandos 205 46 0,9863 

302 8 Q Sustitución articulación rodilla 188 -24 1,7588 

APR-GRD CDM T Descripció GRD Altes Diferència 
amb 2017

Pes mitjà

517 13 Q Dilatación y legrado para diagnósticos 
no obstétricos 188 184 0,7638 

26 1 Q Otros procedimientos del sistema 
nervioso y relacionados 185 15 1,5537 

463 11 M Infecciones de riñón y tracto urinario 184 41 0,7057 

98 3 Q Otros procedimientos sobre oído, nariz, 
boca y garganta 181 -98 0,9119 

446 11 Q Procedimientos uretrales y 
transuretrales 177 43 0,8362 

284 7 M Trastornos del tracto y vesícula biliar 174 0 0,8422 

226 6 Q Procedimientos sobre ano 166 31 0,7556 

314 8 Q Procedimientos sobre pie y dedos del pie 166 -29 1,1321 

315 8 Q Procedimientos sobre hombro, codo y 
antebrazo 144 13 1,2501 

313 8 Q Procedimientos sobre rodilla y parte 
inferior de la pierna excepto pie 136 -5 1,3044 

301 8 Q Sustitución articulación cadera 123 5 1,8880 

113 3 M Infecciones de vías respiratorias 
superiores 118 59 0,6942 

Total 10.803 -1.138 
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7.2
Política de Seguretat del Pacient 2018-2021

7 Qualitat
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7. Qualitat

7.1 Política de gestió de la qualitat

La Política de gestió de la qualitat de la 
FHES es basa en els principis següents:

•  Donar la millor resposta possible a les 
expectatives i necessitats dels nostres 
clients.

•  Fomentar la màxima participació i 
coresponsabilitat de tots els 
professionals.

•  Generar el màxim nivell de confiança a 
través d’una comunicació d’excel·lència.

Nucli Promotor de la Qualitat  (NPQ) Comitè de Qualitat

Missió 

Treballar perquè la FHES sempre disposi d’un Projecte de Qualitat actualitzat, 
d’acord amb el Pla Estratègic de l’entitat i basat en el compromís dels seus 
professionals.

Visió

Com a òrgan central de cohesió de la Política de la Qualitat de la FHES, l’NPQ ha 
d’orientar-se cap a una:

• Gestió de la Qualitat com element estratègic de l’organització.

• Incorporació de la Cultura de la Qualitat a tots els àmbits de l’organització.

Valors

• Compromís ètic

• Compromís dels directius

• Implicació dels grups d’experts

• Compromís dels professionals

• Comunicació

• Creativitat

• Eficiència

Membres 
Dra. M. J. Liarte (R), Sra. J. Marrón, Dr. J. Ribas, Sra. A. Roig, Sra. A. Sánchez

És l’encarregat d’identificar i proposar la priorització dels objectius per a la 
millora, a partir de l’anàlisi dels resultats de seguiment del Pla de Qualitat,  
en els àmbits:

• Econòmic i financer

• Recursos Humans

• Docència

• Ètica

• Gestió clínica i seguretat del pacient

• Atenció ambulatòria i aliances territorials

• Satisfacció del Client

• Medi ambient i serveis de suport

Membres 
Dra. M. J. Liarte (R), Sra. M. A. Fernández, Sra. P. Novella, Dr. P. Ortells,  
Dr. V. Perelló, Sra. M. Ribas, Sra. A. Sánchez, Dra. I. Torre, Dr. M. Torres,  
Sr. J. Vidal, Sra. N. Terribas (externa)
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7. Qualitat

7.1 Política de gestió de la qualitat

Aposta per l’atenció adequada

La posada en pràctica del right care o atenció adequada comporta 
una millora de la qualitat de l’atenció sanitària a partir de la 
identificació de pràctiques que no aporten valor i l’evitació 
d’aquestes. Les comissions de pràctica clínica, integrades per 
professionals de diferents estaments i especialitats, són una eina 
imprescindible per identificar i implementar aquelles pràctiques que 
han demostrat aportar valor a la salut de les persones o, al contrari, 
deixar de fer aquelles que no ho han fet. 

Aquesta línia de treball està recollida en la Pla Estratègic, amb una 
proposta de posicionament futur de fer de l’organització un referent 
en l’atenció adequada, un projecte que requereix de la implicació de 
tots els professionals. Entre les accions dutes a terme, l’Hospital ha 
acollit formació sobre el Projecte Essencial, impartida per 
professionals de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AquAs), durant la qual es va fer èmfasi en la necessitat 
d’identificar les pràctiques clíniques d’escàs valor en l’àmbit 
hospitalari, per tal d’elaborar recomanacions i estratègies per evitar-
ne la seva realització.
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7. Qualitat

7.2 Política de Seguretat del Pacient 2018-2021

Línies estratègiques
Se centra en la minimització d’incidències i esdeveniments adversos 
que poden arribar o arriben al pacient, a través de la gestió de riscos  
i el monitoratge assistencial. La gestió d’aquest procés s’emmarca en 
el model EFQM sobre Seguretat del Pacient (SP), promogut pel 
Departament de Salut.

El seguiment d’aquest model ha de permetre identificar els punts 
febles del projecte amb oportunitats de millora basades en:

• La política estratègica de l’organització i el Pla de Qualitat, en línia 
amb el Pla de Salut.

• Conclusions dels grups d’experts, del Comitè de Qualitat o del Nucli 
Promotor de Qualitat, derivades de l’anàlisi dels quadres de 
comandament a on s’integren tots els indicadors útils de 
seguiment.

• Mesures de percepció obtingudes a través d’enquestes de 
satisfacció o dels informes de la Unitat d’Atenció a l’Usuari. 

• Auditories realitzades, ja siguin tècniques, de sistemes de gestió 
internes o externes, de documentació, acreditacions o sessions de 
revisió de casos o incidències.

• Anàlisi dels resultats derivats de plans de formació o bé de la 
implantació d’accions correctives o preventives, a nivell dels serveis 
clínics.

• Generar cultura de SP i de millora contínua entre els agents 
identificats

• Gestió dels esdeveniments sentinelles

• Grups d’experts implicats en el Projecte de Qualitat i Seguretat del 
Pacient:

 ū Comissions assistencials

 ū Grups de treball lligats a punts crítics en la seguretat del pacient

• Quadres de comandament i anàlisi de resultats

• Protocol·lització

• Formació

• Comunicació

• Innovació i recerca.

• Identificació dels riscos:

 ū Minimitzar la infecció lligada a la pràctica assistencial

 ū Localització correcta intervenció quirúrgica i seguretat quirúrgica

 ū Ús adequat i segur del medicament

 ū Identificació dels pacients

 ū Ús adequat i segur de la sang i els seus derivats

 ū Procés diagnòstic adequat

 ū Prevenció d’altres complicacions del pacient hospitalitzat

Política de Seguretat del Pacient 

1 Generar cultura de seguretat i de millora contínua
2 Grups d’experts implicats en la qualitat i en la seguretat del pacient
3 Identificació de riscos
4 Quadre de comandament i anàlisi de resultats
5 Protocol·lització i bones pràctiques
6 Formació
7 Comunicació
8 Innovació i recerca

Fundació Hospital de l’Esperit Sant 
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7. Qualitat

7.2 Política de Seguretat del Pacient 2018-2021

Model EFQM d’excel·lència en l’entorn de la qualitat i la seguretat  
del pacient

Qüestionari d’autoavaluació de la seguretat dels sistema d’ús  
dels medicaments als hospitals (ISMP)

L’Hospital ha dut a terme, per requeriment del Departament de Salut, l’autoavaluació de les unitats 
funcionals de seguretat del pacient segons model EFQM.

A la FHES s’observa una millora en els resultats obtinguts respecte a d’autoavaluacions anteriors.

Es tracta d’una eina proactiva promoguda pel Ministeri de Sanitat que permet avaluar la seguretat del 
sistema d’utilització dels medicaments i identificar quins són els seus punts de risc i les oportunitats  
de millora.

El resultat obtingut per la FHES a l’autoavaluació 2018 és igual o millor en 8 dels 10 elements clau. 

Criteri 2015 (%) 2018 (%)

Lideratge 80 93,3

Estratègia 83,3 83,3

Persones 61,1 61,1

Aliances i recursos 77,8 100

Processos: general 50 75

Processos: cirurgia 51,3 75,7

Processos: hospitalització 63,6 84,8

Processos: urgències 44,5 74,1

Elements clau 2015 (%) 2018 (%)

Informació sobre els pacients 43,5 39,3

Informació dels medicaments 46,9 46,9

Comunicació de les prescripcions i d’altre tipus d’informació sobre la 
medicació

85,6 92,9

Etiquetat, envasat i nom dels medicaments 47,3 86,8

Estandardització, emmagatzematge i distribució dels medicaments 56,9 70,6

Adquisició, utilització i seguiment dels dispositius per a l’administració  
dels medicaments

67,7 51,6

Factors de l’entorn 73 78,2

Competència i formació del personal 34,3 66,2

Educació al pacient 75 79,5

Programes de qualitat i gestió de riscos 68,5 79,5



Memòria 2018 40

1 
Presentació

2 
24 h a la FHES

3 
Perfil  

de l’organització

4 
Recursos

5 
Comunicació

6 
Resultats 

assistencials

7 
Qualitat

8 
Coneixement

9 
Professionals

10 
Usuaris

11 
Responsabilitat 

social

12 
Perfil  

de la memòria

7. Qualitat

CODI Estàndard Indicador 2017 2018

SP 01.2P 90% Valoració del risc d’úlceres per pressió 99,4% 99,3%

SP 01.3P 6-8% Úlceres per pressió nosocomials segons el grau 0,4% 0,5%

SP 02.1P 90% Valoració del risc de caigudes 98,8% 98,6%

SP 02.3P
< 0,6 amb  
lesió per  

1000 estades
Caigudes amb lesió en pacients hospitalitzats 0,02‰

0,08%

SP 03.2P -
Grau d’implantació de la llista de verificació de 
seguretat quirúrgica

91,9% 
99,5%

SP 03.4 - Pacients sotmesos a cirurgia errònia 0,0% 0,0%

SP 03.5 -
% pacients amb reaccions i complicacions 
anestèsiques

0,0% 
0,1%

SP 04.1P -
Transfusió errònia per identificació inadequada 
del pacient

0,0‰ 0,0‰

SP 05.3PB -
Llits amb preparats de base alcohòlica al punt 
d’atenció

100% 100% 

SP 05.6P 100%
L’hospital ha realitzat l’autoavaluació en 
higiene de les mans segons els criteris de l’OMS?

Sí Sí

SP 05.11 0,06‰
Bacterièmia per Staphylococcus aureus resistent 
a meticil·lina (SARM)

0,2‰
0,05%

SP 07.2P 95%
Grau d’acompliment de la identificació 
inequívoca de pacients

90,3% 
96,7%

SP 17.1P -
Gestió dels incidents/esdeveniments adversos 
notificats

92,0% 
99%

SP 17.3 - Nombre d’esdeveniments adversos notificats 173 141

7.2 Política de Seguretat del Pacient 2018-2021

Indicadors Prova pilot per evitar interrupcions durant l’administració  
de medicaments a planta

El personal d’infermeria de l’Àrea 
d’Hospitalització ha posat en 
marxa al mes de març una prova 
pilot per disminuir interrupcions 
durant l’administració de la 
medicació. La iniciativa 
consisteix a col·locar-se una 
armilla d’alerta amb el missatge 
“Atenció! No molesteu. 
Preparant medicació. Gràcies” 
ben visible per tal que pacients i 
familiars, així com la resta del 
personal, no destorbin durant el 
procés i evitar, d’aquesta 
manera, possibles errors en la 
preparació i administració de la 
medicació. 

Aquesta senzilla acció, que si és 
positiva s’estendrà a la resta de 
plantes, s’emmarca en la línia de 
treball de l’Hospital orientada a 
garantir l’ús segur dels 
medicaments.
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7. Qualitat

7.2 Política de Seguretat del Pacient 2018-2021

L’Hospital se suma un any més al Dia Mundial de la Higiene de Mans

Com cada any, en motiu del Dia Mundial de la Higiene de Mans, que té lloc el dia 5 de maig, l’Hospital ha 
organitzat diferents activitats adreçades tant als professionals com als usuaris del centre, amb l’objectiu de 
conscienciar sobre la importància que té el rentat de mans en la prevenció d’infeccions relacionades amb 
l’assistència sanitària. 

L’Hospital va repartir xapes als treballadors per animar-los a complir amb aquesta mesura. En l’Àrea 
d’Hospitalització, el personal d’infermeria va lliurar fulletons informatius als pacients ingressats i es va 
promoure l’ús dels dispensadors de base alcohòlica en les zones de medicació per mitjà de nova cartelleria. 

La FHES treballa per ser un entorn més segur, que faciliti i promogui un correcte rentat de mans, tant entre 
els professionals com entre els usuaris i els seus familiars.

Galeria d‘imatges

https://www.flickr.com/photos/hospitalesperitsant/albums/72157693406610092
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8. Coneixement

8.1 Formació contínua

El nivell de formació de les persones que conformen el sistema sanitari és una de les garanties d’una 
assistència de qualitat. Per aquest motiu, la FHES aposta per una formació individualitzada dels seus 
professionals, que afavoreix el foment del talent individual i aporta un nivell de satisfacció superior tant a 
l’organització com al treballador. Nombre de 

participants 
en accions 
formatives

Nombre 
d’hores de 
formació

Valoració dels 
cursos  

(sobre 5) 

Nombre 
de sessions 

generals

2018:  1.107 2018:  2.218 2018:  4 2018:  33

2017:  1.103 2017:  1.828 2017:  4 2017:  54

Nombre de 
participants 
en accions 
formatives

Nombre
d’hores de 
formació

Nombre 
de sol·licituds 

d’assistents

Nombre  
de sol·licituds  

de ponents

2018:  632 2018:  6.587 2018:  573 2018:  59

2017:  260 2017:  5.435 2017:  400 2017:  54

Formació de col·lectius

Formació individual

S’han organitzat 46 accions formatives.
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8. Coneixement

8.1 Formació contínua

Un grup de facultatius es forma en pràctiques clíniques de valor Formació en urologia als metges de família

Les pràctiques clíniques de valor són una eina fonamental de la gestió 
clínica. Per aquest motiu, i seguint les línies marcades pel Pla 
Estratègic 2017-2021, que inclou el right care entre les seves prioritats, 
la Gerència ha organitzat el “Seminari de gestió clínica i pràctiques 
clíniques de valor”, impartit pel Dr. Jordi Varela, referent en right care 
a Catalunya i l’Estat espanyol, en el qual van participar 25 facultatius i 
residents de l’Hospital.

Els objectius de la formació eren conèixer els instruments 
fonamentals de la gestió clínica, comprendre el marc i les regles de 
joc de la gestió clínica a les institucions sanitàries, i aprendre a 
centrar-se en l’eficiència en l’ús de recursos i l’efectivitat de les 
actuacions clíniques. Reduir la pràctica clínica innecessària és una de 
les fites de la FHES per als propers anys, que té com a objectiu 
esdevenir un referent en l’atenció adequada al pacient.

La FHES i els Equips d’Atenció Primària (EAP) de Santa Coloma de 
Gramenet de l’ICS van impartir el 14 de juny una formació en urologia 
a una cinquantena de metges de família de Santa Coloma de 
Gramenet. El “Curs d’actualització en patologia urològica prevalent 
en atenció primària” tenia com a objectiu repassar els principals 
protocols d’abordatge dels processos urològics més prevalents en 
atenció primària, així com revisar els criteris de derivació a l’atenció 
especialitzada. 

Els uròlegs de l’Hospital i diversos metges dels EAP de la ciutat van 
ser els responsables d’impartir el curs, on d’una forma pràctica i 
interactiva es van consensuar criteris, resoldre dubtes i revisar 
conceptes clau de l’àmbit de la patologia urològica. La necessitat de 
realitzar aquesta acció conjunta de reciclatge va sorgir després de 
detectar certs dèficits de formació en urologia entre els metges de 
Medicina Familiar i Comunitària, i que  tanmateix, és una patologia 
que té una alta prevalença a la ciutat de Santa Coloma. 
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8. Coneixement

8.1 Formació contínua

Jornada conjunta d’infermeria amb BSA Diferents perspectives de la professió infermera

Un total de 120 professionals de la FHES i de Badalona Serveis 
Assistencials (BSA) van assistir el 7 de novembre a la primera trobada 
conjunta d’infermeria de les dues institucions, que tenia com a 
objectiu generar un espai de trobada on compartir expertesa 
professional entre dos entorns hospitalaris amb cultures i sistemes 
organitzatius propis, però amb uns objectius en eficiència i qualitat 
similars.  
La voluntat dels organitzadors és celebrar  la trobada de forma 
periòdica per ampliar lligams de cooperació entre les institucions i 
posar en comú les noves fórmules d’èxit.

Infermeria de l’exèrcit, de recerca, d’empresa, de l’àmbit comercial, 
del cos de bombers i d’un centre penitenciari són les diferents visions 
d’aquesta professió que es van exposar en la taula rodona que el dia 
13 de juny va obrir la IV Jornada d’Infermeria de la FHES. Diversos 
professionals que treballen en aquests àmbits van explicar, entre 
d’altres aspectes, les peculiaritats de la seva feina, els requisits 
necessaris per accedir-hi o els riscos que aquesta comporta i van 
compartir situacions i anècdotes amb el prop d’un centenar 
d’assistents a l’acte.

La sessió va continuar amb un seguit de ponències de diplomats en 
infermeria que van servir per presentar estudis i treballs realitzats o 
en curs al centre, com els projectes d’impuls de la lactància materna 
o de suport pedagògic per a la tutorització d’estudiants en 
pràctiques, un estudi sobre el cribratge auditiu dels nounats, 
l’activitat de l’equip d’infermeria de prevenció i control d’infeccions o 
un programa de doctorat sobre adaptació transcultural i validació al 
castellà del qüestionari Capabilities of Nurse Educators en l’àmbit de 
la pràctica clínica de la Universitat de Barcelona.

Galeria d’imatges

Galeria d’imatgesMés informació

https://www.flickr.com/photos/hospitalesperitsant/sets/72157703542341575/
https://www.flickr.com/photos/hospitalesperitsant/sets/72157670109322058/
https://www.hospitalesperitsant.cat/noticies/223/la-fhes-i-badalona-serveis-assistencials-comparteixen-coneixements-en-la-seva-primera-jornada-conjunta-en-infermeria
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8. Coneixement

8.2 Docència

Noves acreditacions MIR Actuacions rellevantsBenvinguda i comiat de residents

La FHES ha viscut el relleu dels metges interns residents amb la 
incorporació de la 14a promoció de residents, formada per 7 
facultatius de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) i Medicina 
Familiar i Comunitària (MFiC), i la finalització de la 9a fornada de 
facultatius residents. 

L’acte de relleu va tenir va tenir lloc el 31 de maig, amb la 
benvinguda dels nous metges i el comiat de les doctores Anna 
Sánchez, de MI, i la Dra. Ana María López, de COT. Durant la sessió, el 
Dr. Vicenç Perelló, Director Gerent de la FHES, va impartir la 
conferència “Professió mèdica i societat. Del xaman a l’epigenètica”.

Residents per especialitat curs 18/19

Especialitat R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL

COT 1 1 1 1 1 5

MI 0 1 1 1 0 3

MFiC 6 6 5 6 - 23

Total 7 8 7 8 1 31

Especialitat 2017 2018

COT 1 1

MI 1 0

MFiC 6 6

Total 8 7

Formació sanitària especialitzada MIR

Galeria d’Imatges de l’acte dels residents

Implantació de les noves directrius d’avaluació dels especialistes en 
formació, segons BOE 95 de 19 d’abril de 2018, que afecten tant a 
l’avaluació de les rotacions com a les avaluacions anual i final.

Actualització dels itineraris formatius dels residents de MI i COT. 

Actualització documental del reglament del Comitè d’Avaluació MIR i 
de l’Organització, planificació i desenvolupament de la docència a la 
FHES. 

Formació per a residents en qualitat assistencial i seguretat del 
pacient. 

https://www.flickr.com/photos/hospitalesperitsant/albums/72157688520394793
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8. Coneixement

8.2 Docència

Formació en seguretat del pacient Alumnes satisfetsAlumnes per titulació

Formació universitària, cicles formatius i formació ocupacional

S’ha millorat la formació específica als alumnes en pràctiques en 
competència normativa de seguretat del pacient, concretament en 
rentat de mans i aïllament de pacients. Així, s’han organitzat grups 
més homogenis i reduïts, arribant fins al 31% dels alumnes d’aquest 
curs.

Els alumnes que es formen a la FHES es mostren, en general, satisfets 
de la seva estada formativa al centre.

Nivell de satisfacció dels alumnes (sobre 5)

4,4
Curs 2017/2018

4,4
Curs 2016/2017

4,5
Curs 2015/2016

Curs 16/17 Curs 17/18
Formació universitària 221 268

Grau de Fisioteràpia 2 3

Grau d’Infermeria 125 104

Grau de Nutrició i Dietètica 1 2

Grau de Farmàcia 14 78

Grau de Medicina 79 81

Grau de Psicologia 0 0

Cicles formatius 45 44

Grau Mitjà

Auxiliar d’Infermeria 11 17

Auxiliar de Farmàcia i Parafarmàcia 2 2

Operari Fabricació Productes 
Farmacèutics 1 1

Grau Superior  

Dietètica 2 0

Documentació Sanitària 10 10

Secretariat /Gestió Administrativa 0 0

Tècnic de Laboratori 10 8

Tècnic de Radiodiagnòstic 9 6

Formació ocupacional 4 2

Mediació Intercultural 0 0

Auxiliar Administratiu 4 1

Manteniment d’Instal·lacions 0 1
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8. Coneixement

8.2 Docència Formació universitària, cicles formatius i formació ocupacional

Participació en el II Fòrum Ciutat Universitària 

Amb l’objectiu de donar visibilitat a les activitats promogudes per les 
institucions promotores de Santa Coloma Ciutat Universitària, el 3 de 
juliol l’Ajuntament va organitzar el II Fòrum Santa Coloma Ciutat 
Universitària. Durant l’acte, el Dr. Màrius Rubiralta, professor del 
Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia i 
Patró de la FHES, va impartir la conferència “Ciutat i Universitat, 
Experiències Europees”. A més, durant la sessió es va presentar la 
revista “Gramenetum”, impulsada per, entre d’altres, el Dr. Josep 
Maria Cortés, President del Patronat de la FHES. 

Conferència de la FHES per encetar els Dimarts d’Estudi

L’Hospital va donar el tret de sortida dels Dimarts d’Estudi organitzats 
en el marc del programa Santa Coloma Ciutat Universitària amb la 
ponència “La FHES al servei de Santa Coloma de Gramenet: cent anys 
i la història continua”. Javier Sobrino, cap de Recerca, va arrencar la 
primera part de l’acte amb la sessió “Recerca i docència: els 
fonaments d’una assistència de qualitat. Tot seguit, Ferran Nonell, 
coordinador  de la UFISS-UME, va exposar “Societat i hospital: valors 
compartits”. L’acte va tenir lloc a la Biblioteca Central de Santa 
Coloma el 30 de gener.

Santa Coloma, Ciutat Universitària
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8. Coneixement

8.2 Recerca Línies de recerca actuals

Estudis i projectes avaluats La II Jornada Interna de Recerca confirma l’aposta institucional  
per aquest àmbit 

2017 2018

Assaigs clínics 3 6

Assaigs quasi experimentals 2 1

Observacional casos-control 0 0

Observacional cohorts 8 5

Observacional transversals 3 9

Altres 0 1

Total 16 22*

El pes que ocupa la recerca dintre l’organització és cada vegada més manifest, i prova d’això n’és l’interès 
despertat per la II Jornada Interna de Recerca, celebrada el 26 d’abril. Un centenar de professionals va assistir 
a aquesta sessió organitzada per la Comissió de Recerca i en la qual hi van participar 20 ponents de diverses 
àrees de l’Hospital. L’objectiu de la sessió era posar en comú aquesta activitat, i a l’hora encoratjar la resta de 
professionals del centre a engegar projectes de recerca en les seves àrees de treball. 

Activitat científica

2017 2018

Publicacions 12 18

1r quartil 3 4

2n quartil 2 9

3r quartil 3 4

No indexades 4 1

Comunicacions a congressos 30 27

Les publicacions han tingut un 
impact factor total de 36,634“Partícules de recerK” 

promou la investigació 
entre els professionals
La Unitat de Recerca continua 
publicant mensualment “Partícules 
de recerk”, per despertar l’interès 
entre els professionals per la 
investigació i la innovació amb 
apunts, notícies i dades genèriques 
del món de la recerca.
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9. Professionals

9.1 Temes rellevants

Aprofitant la inèrcia de la 
recent celebració del 
Centenari i l’esforç realitzat 
tant per l’organització com 
pels mateixos treballadors 
per tal de fer-la realitat, 
l’Hospital continua treballant 
per incrementar el 
compromís i la motivació 
dels professionals, amb 
l’objectiu final de reforçar-ne 
els sentiments de pertinença 
i d’autoestima col·lectiva.

La signatura del II Conveni Col·lectiu de la Sanitat Concertada ha comportat 
l’aplicació d’un seguit de millores de caràcter salarial, de prestacions i de 
reducció de jornada durant l’any 2017 i, en especial, el 2018.

Signatura de II Conveni Col·lectiu SISCAT

El 2018 ha finalitzat el programa de jubilacions parcials de la FHES, amb un 
balanç força positiu, ja que ha permès rejovenir la plantilla, optimitzar la 
contractació de nous professionals i respondre al desig de diversos treballadors 
sèniors. En el període 2013-2018 s’han facilitat un total de 43 jubilacions 
parcials, amb els seus corresponents relleus.

Política de relleu generacional

Per tal de fer front a les dificultats per cobrir les guàrdies de presència física de 
facultatius durant l’estiu, la Direcció i el sindicat Metges de Catalunya han 
acordat un procediment per incentivar econòmicament que els professionals 
de plantilla assumeixin part d’aquesta manca de cobertura. 

Millora retributiva de les guàrdies facultatives  
a l’estiu

Aquest 2018 s’han consolidat les figures dels Coordinadors transversals 
assistencials que ja existien en Cirurgia, Medicina i COT, i s’ha nomenat el nou 
Coordinador d’Hospitalització Mèdica.

Nous coordinadors transversals

S’ha ampliat la jornada a 14 professionals d’infermeria del Servei d’Urgències, 
tant infermers com tècnics, per tal de disminuir el volum de contractació 
generat a l’hora de cobrir absències per eventualitats no programables. 

Ajustos per reduir el volum de contractació
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9. Professionals

Com cada any, s’ha celebrat la tradicional festa de Nadal, que ha servit per homenatjar els 
treballadors que s’han jubilat i aquells que han complert 25 anys treballant a l’organització. Aquest 
any, com a novetat, l’Hospital ha ofert un obsequi de Nadal als professionals, tant als que estan en 
plantilla com a aquells treballen amb dedicació plena a l’Hospital per a empreses col·laboradores. 

El programa d’actes de Nadal també ha inclòs la visita dels Reis Mags a l’Hospital i el VI Concurs de 
fotografia de Nadal, que ha guanyat la imatge “Una visita inesperada”, presentada per Pere Cedrán, 
portalliteres d’Urgències.

La Direcció ha aprovat una normativa interna que reforça la prohibició de fumar en tot el 
recinte de l’Hospital durant la jornada de treball. La norma cobra especial importància pel fet 
que contempla sancions als fumadors reincidents. 

La normativa recorda que els professionals no poden fumar dintre del recinte senyalitzat com 
a lliure de fum, que inclou tots els accessos al centre i la terrassa. A més, el text recalca que els 
treballadors només poden consumir tabac durant el seu temps de descans assignat. 

Actes de Nadal

Sancions per als treballadors que fumen al recinte hospitalari 

9.1 Temes rellevants

Galeria d’imatges de la festa de Nadal Fotografies presentades al concurs

https://www.flickr.com/photos/hospitalesperitsant/albums/72157705454018295
https://www.flickr.com/photos/hospitalesperitsant/albums/72157675429495327
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9. Professionals

9.2 Perfil dels professionals
16 - 19 anys

20 - 29 anys

30 - 39 anys

40 - 49 anys

50 - 59 anys

> 60 anys

Total

74

11352 165

16067

11

16166 227

227

16264 226

5142 93

69% 31%

DONES HOMES

654295 949

Barcelonès 701 74%

Maresme 79 8%

Vallès Oriental 74 8%

Baix Llobregat 25 3%

Total 949

Vallès Occidental 51 5%

Resta de Catalunya 19 2%

Procedència dels treballadors

Treballadors per edat i sexe
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9. Professionals

9.2 Perfil dels professionals

A desembre de 2018, la FHES tenia contractats 19 treballadors amb 
un grau de discapacitat mínim reconegut del 33%. Aquesta xifra 
representa el 2,3% del total de la plantilla (de 816 professionals), 
superior a la quota del 2% fixada per llei. 

Treballadors amb discapacitat

L’Hospital manté actuacions per permetre als professionals de 
conciliar la vida familiar i laboral. Entre aquestes hi ha els permisos 
retribuïts, que es distribueixen segons la taula següent.

Permisos Excedències

Absentisme

Motiu %

Incapacitat temporal 5,05

Accident de treball 0,44

Total 5,49

Motiu %

Maternal 0,46

Risc durant l’embaràs 0,47

Permís de paternitat 0,02

Permisos retribuïts 0,81

Dies lliure elecció 1,74

Hores sindicals 0,66

Total 4,17

Motiu %

Per naixement de fill o cura de familiars 1,62

Per raons de conciliació de la vida familiar i laboral 0,30

Excedència especial 0,23

Total 2,15

Reduccions

Motiu %

Reducció de jornada per cura d’un menor o familiar 1,46

Total 1,46
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Lloc de treball Sense 
nivell A B C Total

Direcció 4 1   1 6

Assistencial 350 150 119 171 790

Titulats superiors 104 39 36 59 238

MIR 9       9

Titulats grau mitjà 121 40 47 86 294

FP Nivell 1 76 53 21 16 166

FP Nivell 2 17 10 8 10 45

No qualificats 23 8 7   38

Administració 46 15 15 36 112

Serveis generals 9 8 18 6 41

Total 409 174 152 214 949

9. Professionals

9.2 Perfil dels professionals

Jubilacions parcials Nivell IPDP

Noves jubilacions parcials

Col·lectiu Nre.

Metges 4

Diplomats Infermeria 3

Llevadores 0

Auxiliars Infermeria 2

TES 0

Administratius 1

Serveis Generals 1

Total 11

Jubilacions parcials vigents a 31/12

Col·lectiu Nre.

Metges 7

Farmacèutics 1

Diplomats Infermeria 8

Llevadores 1

Auxiliars Infermeria 4

TES 1

Administratius 3

Serveis Generals 6

Total 31

43%

18%
16%

23%

Sense
nivell

IPDP CIPDP A IPDP B
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9. Professionals

9.3 Seguretat i salut laboral

Línies de treball Actuacions rellevants

Integrar la prevenció en tota l’organització

• Potenciar la formació bàsica en prevenció.

• Portar a terme el Pla d’Accions de Millora de 
l’Auditoria 2018. 

Actualitzar el Sistema de Gestió de 
Seguretat i Salut en el Treball

• Ampliar procediments segons el sistema 
gestió de qualitat.

Promoure la Seguretat i Salut de tota 
l’organització

• Minimitzar els accidents de treball

• Implantar el Pla Autoprotecció.

• Millorar la coordinació d’activitats 
empresarials

S’ha continuat treballant per projectes de manera 
transversal amb responsables i professionals de 
diverses direccions, tal i com es va iniciar en l’any 
2016.

Grup de millora del Formaldehid

S’han introduït nous pots amb formaldehid 
(Medikare) de 20 ml i 60 ml. El nou sistema 
disposa el formol de manera encapsulada 
hermèticament dins de la tapa, de manera que el 
personal no hi està exposat, ni en forma líquida ni 
evaporada, quan introdueix la mostra biòpsia.

Formació en Prevenció de Riscos Laborals

El 50% de professionals ja estan formats en 
Prevenció de Riscos Laborals, en torn de matí, 
tarda i nit. 

A més, l’últim trimestre de l’any es posa en marxa 
la formació dels professionals en els primers dies 
de contractació, però es des carta per la dificultat 
per poder formar petits grups i amb coincidència 
horària.

Auditoria Legal del Sistema de Gestió de la 
Prevenció de Riscos Laborals

Resultats: 

• Grau d’integració de la prevenció en el sistema: 
mitjana (segons RD 604/2006 pel qual es 
modifica el RD 39/97 dels serveis de prevenció).

• Eficàcia del sistema: mitjana-alta (segons 
evidències).

• Grau de compliment de la normativa: mitjana-
alta (segons evidències).

Nova figura de Coordinador de Salut Laboral

S’ha creat la figura del Coordinador de Salut 
Laboral, que col·labora amb l’Àrea de Seguretat i 
Salut en el Treball integrant-se des de l’àmbit 
assistencial.

El 26% dels professionals es vacunen  
contra la grip

La campanya de vacunació antigripal 2018 va 
finalitzar amb un 26% dels professionals 
immunitzats contra el virus, una xifra un 5% 
superior a la de l’any anterior, quan eren poc més 
del 21%. En nombres absoluts, van ser 203 
treballadors els que es van vacunar, enfront els 
154 del 2017, número similar al dels anys 
anteriors. 

Aquest increment es va deure, en part, als efectes 
de les sessions informatives promogudes des del 
Comitè Seguretat i Salut i realitzades pel Nucli 
Gestor d’Infeccions. En total, 117 professionals 
van assistir a una de les 7 sessions realitzades en 
diferents horaris.
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9. Professionals

9.3 Seguretat i salut laboral

Gestió integral de la seguretat i salut laboral

Indicador 2017 2018

Nre. accidents de treball (AT) 31 31

AT en el centre de treball 19 19

AT de trànsit en jornada laboral 0 0

AT in itinere 5 7

AT de trànsit laboral in itinere 7 4

AT en altre centre de treball 1 1

Nre. accidents biològics laborals 29 37

Nre. incidents sense baixa mèdica 34 44

Nre. incidents COPREVI1 40 33

Nre. prestacions risc embaràs 13 11

% professionals vacunats contra la grip 21,1 26,13

1. Grup de Treball de Prevenció de la Violència.
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9. Professionals

9.4 Reconeixement de l’expertesa Premis

L’Hospital obté el 3r lloc en els premis TOP 20 per l’àrea de múscul-esquelètic Premiada una ponència en el Congrés Nacional de Tècnics en Cures d’Infermeria

La FHES ha rebut el premi Hospitals TOP 20 al 
tercer millor centre nacional en l’àmbit de  
múscul-esquelètic, categoria en què participaven 
55 centres i on el centre hi ha obtingut un 
percentil 5. Com a finalista, la Fundació havia 
estat seleccionada entre els 8 millors hospitals de 
l’Estat espanyol, en base a resultats d’eficiència, 
qualitat, pràctica clínica o gestió.

Els premis TOP 20 es van lliurar dimecres 24 
d’octubre en una gala que va tenir lloc a Madrid. 
És el primer any que la FHES ha estat nominada 
en aquesta categoria. 

El treball “Identificación y notificación del maltrato al personal sanitario”, presentat per les tècniques en cures 
d’infermeria (TCE) M Belén Alonso i Estefania Luque, ha rebut el premi a la millor ponència del XXIX Congrés 
Nacional de TCE i Tècnics en Emergències Sanitàries, que es va celebrar a Barcelona entre el 30 de maig i  
l’1 de juny i que tenia com a eix central el paper del tècnic en la detecció del maltractament. 

El treball presentat buscava analitzar les notificacions d’agressions al personal sanitari de l’Hospital i 
implementar un algoritme d’actuació davant aquest tipus d’atacs. Destaca la importància de registrar totes 
les agressions, que són cada cop més nombroses, especialment les verbals.
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9. Professionals

9.4 Reconeixement de l’expertesa Grups d’experts

Comissió de Qualitat Assistencial  
i Seguretat del Pacient
Sra. M. A. Fernández (P)
Dra. M. J. Liarte
Dra. M. Maroto
Dr. P. Ortells
Sra. M. Ribas
Dra. I. Torre

GT Dolor
GT Disseny de Protocols

Comissió d’Infeccions, Profilaxi i 
Política Antibiòtica
Dr. A. Smithson (P)
Dra. M. T. Bastida
Sra. L. Bosch
Dra. N. Miserachs
Dr. S. Muñoz
Sra. R. Porrón
Dr. X. Ramos
Sra. M. Ribas
Dra. S. Suau
R4 MI

R4 COT
GT Previnq.CAT
GT PROA
GT Rentat de Mans

Comissió de Radiodiagnòstic
Dra. T. Martí (P)
Dr. J. Blancafort 
Sra. M. C. Hidalgo
Sra. T. Lamas
Dra. M. J. Liarte 
Sra. M. Mataix 
Sr. D. Navó 
Sra. P. Novella
Dr. X. Ramos
Dr. J. M. Ruiz

Comissió de Seguretat Quirúrgica
Dr. P. Ortells (P)
Dr. V. Amías
Sr. A. Gallardo
Sra. L. González
Dr. J. Luid
Sra. L. Mármol
Dra. N. Mir
Dr. C. Molina
Dr. L. Payán
Dr. J. M. Ruiz
R5 COT

GT Programació Quirúrgica

Comissió de Mortalitat
Dr. D. Troyano (P)
Sra. C. Del Río
Dr. M. Jorba
Dra. N. Jové
Dra. C. Júdez
Dr. G. Melo
Dra. R. Rosado
Dra. M. Sánchez
R1 MI
R5 MI
R1 COT

Comissió d’Urgències
Dra. C. Júdez (P)
Dra. M. J. Adrián 
Sra. M. de Antonio
Sra. M. C. García
Dra. L. Garzo
Dr. M. Jorba
Sra.  J. Marrón
Dr. A. Martínez
Sra. L. Tamayo
R3 MFiC

GT RCP
GT Triatge
GT Codi Sèpsia

Comissió de Farmàcia i Terapèutica
Dra. I. Torre (P)
Sra. D. Aleu
Dra. M. Maroto
Dr. J. Sobrino
Dra. S. Suau
Dr. J. Téllez
Dr. M. Torres
R3 MI
R3 COT

GT MHDA i Prescripció Especialitzada
GT Malaltia Tromboembòlica
GT Teràpies Biològiques
GT Malalties Autoimmunes Sistèmiques
GT Disfàgia

Comissió de Documentació Clínica
Dr. J. Ribas (P)
Dra. M. J. Adrián
Sr. V. Armenta
Dra. M. J. Liarte
Sra. M. Ribas
Dra. M. A. Ruiz
R2 MI
R2 COT

Comissió de Tumors
Dra. E. Mompradé (P)
Sra. R. Capellán
Sra. T. de la Hera
Dra. E. Fernández
Dr. M. A. López
Sra. Y. Luna
Dra. I. Portal
Dra. A. Quer
Dra. P. Raya 
Dr. J. Ribas
Dr. J. M. Ruiz

GT Càncer Digestiu
GT Càncer de Mama
GT Càncer de Pulmó

Comissió de Transfusió  
de Components Sanguinis
Dra. M. A. Ruiz (P)
Sra. R. Linio
Dr. J. Lizano
Sra. M. Giménez
Dr. G. Grífols
Dr. J. Téllez

P. President
GT. Grup de Treball

Àrea assistencial
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9. Professionals

9.4 Reconeixement de l’expertesa Grups d’experts

Àrea de Desenvolupament de les Persones Àrea de Processos Estratègics

Comissió Assessora  
de Formació
Sr. J. Vidal (P)
Sr. F. Anton
Sr. D. Navó
Sra. M. Ribas
Dr. M. Torres
Sr. G. Vera

Comissió IPDP GP-1
Sr. J. Vidal (P)
Dra. M. Gabarra
Dra. N. Jové
Dr. M. A. López
Dra. N. Mir
Dra. M. A. Ruiz
Dr. A. Smithson
Dr. J. Sobrino

Comissió IPDP GP-2
Sr. J. Vidal (P)
Sra. C. Ballesta
Sra. C. Carmona
Sra. M. A. Fernández
Sra. L. González
Sr. J. González
Sra. L. Mármol

Comissió IPDP GP-3
Sr. J. Vidal (P)
Sra. R. Corcobado
Sr. J. Encinas
Sra. M. A. Fernández
Sra. T. Riera
Sr. G. Vera

Comissió de Temps de Treball  
i Contractació 
Sr. J. Vidal (P)
Sra. C. Masegosa 
Sra. M. A. Escudero 
Sra. C. Ballesta 
Sr. J. Encinas 
Sra. R. Corcobado 
Sr. F. Antón 
Dr. A. Martínez 
Dra. L. Garzo 

Comissió Paritària 
del Pla d’Igualtat
Sr. J. Vidal (P)
Sr. E. Arenas
Sra. C. Candal
Sr. A. Gámiz
Sra. M. C. Hidalgo

Sra. J. Marron
Sra. I. Mena
Sr. E. Noguera
Sra. T. Riera
Sr. J. Sobrino

Grup de Treball de Prevenció 
de la Violència
Dr. J. Ribas (P)
Sra. S. Bellavista
Sra. C. Carmona
Sra. M. C. García
Sr. J. González
Sra. M. C. Hidalgo
Sra. S. Marron
Dr. M. Torres
Sr. J. Vidal

Comitè de Seguretat i Salut
Sr. J. Vidal (P)
Sr. M. A. Abia
Sra. M. A. Fernández
Dra. M. L. Garzo
Sr. J. González
Sra. L. Mármol
Sr. D. Navó
Sra. T. Riera

Comissió de Docència MIR
Dr. M. Torres (P)
Dr. J. Aragón
Dra. G. De la Red
Dra. M. Del Valle
Dr. L. Fornés
Dra. C. Júdez
Dr. V. Perelló 
Sra. A. Sánchez
Dra. M. Rosell (externa)
R5 MI
R2 MI
R5 COT
R2 COT
R3 MFiC
R2 MFiC 

Comissió de Recerca
Dr. J. Sobrino (P)

Sra. S. Bedmar
Dr. M. Nolla
Sra. R. Cabello
Dra. A. Calero
Dra. V. Martínez
Sra. A. Ortiz
Dra. A. Sánchez
Dra. I. Torre

Comitè d’Ètica Assistencial
Dr. F. Nonell (P)
Sra. S. Bedmar
Sra. S. Bellavista
Sra. E. Córdoba 
Dr. A. Culla
Sra. M. A. Fernández
Sra. M. Giménez
Sra. N. Gondon
Dra. M. J. Liarte
Sra. I. Lligé 
Sra. A. Peiró
Dr. J. Téllez
Dra. I. Torre
Sra. N. Terribas (externa)

Comissió de Professorat  
i Tutors
Dr. M. Torres (P)
Sra. S. Marrón
Sr. J. Vidal
Professors i tutors del curs vigent

Comissió d’Infermeria per  
a la Seguretat Clínica
Sra. M. A. Fernández (P)
Sra. A. Abia 
Sra. D. Aleu 
Sra. S. Bedmar 
Sra. C. Carmona 
Sra. M. Giménez 
Sra. M. J. Gonzalo 
Sra. L. Mármol 
Sra. J. Marrón 
Sra. I. Martínez
Sra. M. Mataix 
Sra. M. Ribas 
Sra. M. Rodríguez 

GT Úlceres per Pressió
GT Identificació Activa del Pacient
GT Prevenció de Caigudes i 
Contencions

P. President
GT. Grup de Treball
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9.4 Reconeixement de l’expertesa Grups d’experts

Àrea de Gestió d’Aliances i Recursos Grups de Treball Adscrits a Qualitat

Comissió de Compres 
d’Equipament i d’Obres
Dra. I. Torre (P)
Sra. M. A. Fernández
Sra. P. Lamor
Dra. M. J. Liarte
Sr. D. Navó
Sra. P. Novella
Dr. V. Perelló

Grup de Treball Clients 
i Societat
Sra. S. Bellavista (R)
Sra. I. Mena
Sra. A. Roig
Dr. J. Sobrino 
Sr. J. Vidal 

Comissió de Nous Materials
Dra. I. Torre (P)
Sra. A. Abia 
Sr. J. Cabanes
Sra. M. A. Fernández
Sra. M. C. Hidalgo
Sra. P. Lamor
Sra. L. Mármol
Sra. P. Novella 
Sra. R. Porrón 

Grup de Treball Hospital Sense 
Fum
Dra. P. Raya (R)
Sra. E. Fernández
Dra. E. Gómez
Sra. N. Gondón
Sra. E. Guillén
Sra. A. Roig
Sra. A. Sánchez
Sr. J. Vidal 

Comissió de Responsabilitat 
MediAmbiental
Sr. D. Navó (P)
Dra. M. T. Bastida
Sra. M. A. Fernández
Sra. M. Giménez
Sra. E. Guillén 
Sra. M. C. Hidalgo 
Sra. L. Mármol
Sra. A. Sánchez

Grup de Treball Ortogeriatria
Dr. M. Jorba (R)
Sra. V. Balterio
Dra. M. Gabarra
Sra. M. Moyano
Sr. L. Puig
Dr. X. Ramos
Dra. R. Rosado
Dra. P. Rubio
Dr. J. L. Ruiz
Sra. M. C. Sánchez
Sra. N. Sedó
R4 COT
Dr. J. M. Cancio (extern)

P. President
R. Responsable
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10. Usuaris

10.1 Centrats en l’usuari

Els pacients hospitalitzats mengen a la carta

Un nou sistema de restauració permet als usuaris 
l’Hospitalització escollir des del mes d’octubre 
entre una gran varietat de plats, en funció de la 
dieta que necessiten.  La nova carta ofereix més 
de 20 opcions d’entrants, segons plats i postres 
per al dinar i el sopar, a més dels esmorzars, 
adequats al màxim nombre de dietes possible, 
com ara la basal (normal) i de fàcil masticació, la 
diabètica, la triturada, l’astringent, la dieta sense 
greixos o la de fàcil digestió. 

Aquesta carta es modifica de forma estacional per 
poder-la adaptar als productes de temporada i 
oferir, així, una alimentació més equilibrada i 
variada als pacients hospitalitzats.  

Els plats i les dietes estan dissenyats per 
nutricionistes i els aliments es continuen cuinant al 
mateix Hospital com es feia abans. Tanmateix, 
gràcies a la implantació de la línia freda, els 
aliments es poden cuinar amb antelació i conservar 
en perfecte estat durant hores per mitjà d’una 
baixada sobtada de la seva temperatura. Aquest 
treball previ possibilita tenir preparats més plats 
sense utilitzar ni conservants ni additius, cosa que 

permet que l’oferta gastronòmica de l’Hospital 
pugui ser més àmplia per personalitzar al màxim 
les dietes dels pacients. 

Els usuaris són el centre i la raó de ser de 
l’Hospital. Per aquest motiu, l’organització 
va desenvolupant accions a fi de millorar 
l’atenció integral que els ofereix i generar-
los, així, una estada confortable al centre. 
Conscient també que els pacients cada 
cop estan millor informats sobre temes de 
salut i que demanden més comunicació 
amb les organitzacions amb les quals es 
relacionen, l’Hospital fa anys que treballa 
mecanismes per donar-los veu i integrar 
l’anàlisi de la seva opinió en els diferents 
nivells de gestió. 

El Pla Estratègic inclou una línia de treball 
específica en aquest àmbit, focalitzada a 
acompanyar el pacient i els familiars 
durant tot el procés assistencial i a 
incorporar les seves opinions i percepcions 
en la presa de decisions a l’organització.

Aquesta innovació és fruit d’un acord entre 
l’Hospital i Arcasa, l’empresa responsable  
de la restauració. 
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10. Usuaris

10.1 Centrats en l’usuari

La cafeteria es renova i amplia la seva oferta gastronòmica

SMS per informar els familiars 
dels pacients mentre són 
operats

L’Hospital ha aprofitat els mesos d’estiu per 
realitzar obres de millora en la cafeteria destinada 
al públic i el menjador dels treballadors. El resultat 
són uns espais més moderns i acollidors, que 
faciliten el flux de persones, i des dels quals 
s’ofereix una millorada i cuidada oferta 
gastronòmica, basada en una alimentació 
saludable. 

L’objectiu del projecte de renovació de les 
cafeteries ha estat millorar el benestar i el confort 
dels professionals i usuaris, oferint-los una 
experiència més positiva al centre. Per aquest 
motiu, el redisseny ha comportat la creació de 
zones de servei ràpid i àrees de taules altes i 
l’ampliació de l’autoservei. A més, s’han muntat 
punts de reciclatge i separació de residus, per 
reduir l’impacte ambiental. 

La cafeteria i el menjador laboral compten des de 
l’any 2013 amb l’acreditació AMED per la seva 
oferta de menús mediterranis, la utilització d’oli 
d’oliva, abundància de verdures, hortalisses i 
llegums, fruita fresca, peixos i carns magres i la 
inclusió de productes integrals.

La FHES ha implantat un sistema d’informació 
telefònica basat en l’enviament d’SMS, per als 
acompanyants dels pacients que estan sent 
operats. Aquesta comunicació té com a 
objectiu informar sobre els diferents passos del 
procés quirúrgic per disminuir, així, l’habitual 
inquietud que senten els familiars durant una 
intervenció. 

El sistema inclou l’enviament de diferents 
missatges, en funció del punt del procés en què 
es troba el pacient. S’envien SMS a l’inici de la 
cirurgia, quan aquesta s’acaba, quan el pacient 
és a punt de pujar a planta i, en les cirurgies de 
més complexitat, també s’informa durant la 
intervenció. D’aquesta manera, l’acompanyant 
coneix en tot moment on es troba el seu 
familiar. 

Aquesta tecnologia assegura la confidencialitat 
dels pacients. A més, el fet que els familiars 
rebin les notificacions al seu telèfon mòbil els 
permet poder disposar lliurement del seu 
temps i allunyar-se del Bloc Quirúrgic. Aquesta 
llibertat de moviments facilita al seu torn que el 
flux de persones a la sala d’espera, als 
passadissos i a les plantes d’hospitalització sigui 
més fluid i controlat. 
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10. Usuaris

10.1 Centrats en l’usuari

Més silenci i intimitat en l’Àrea d’Observació d’Urgències Millora del confort dels 
acompanyants en l’Àrea  
de Parts

Publicació de la Guia 
d’acollida al Servei 
d’UrgènciesS’ha  instal·lat una estructura divisòria al control 

d’infermeria d’Urgències per limitar el soroll en 
l’Àrea d’Observació contigua i assegurar més 
privacitat i seguretat als pacients, especialment 
durant la nit. Amb aquesta millora es busca reduir 
el soroll afavorint un ambient tranquil que faciliti 

el descans i la bona evolució d’aquests usuaris, 
que per la seva situació no poden ni anar a planta 
ni ser donats d’alta. La mesura ha contribuït 
també a millorar les condicions de feina dels 
professionals del Servei i la tranquil·litat dels 
acompanyants.

Les persones que acompanyen a les pacients 
durant el part a l’Hospital ho fan des del febrer 
d’una manera més còmoda i higiènica, gràcies a 
unes petites obres de millora que s’han dut a 
terme en l’Àrea de Parts. Aquests treballs han 
consistit en l’habilitació d’un vestuari a l’entrada 
del servei, per tal que els acompanyants puguin 
canviar-se i deixar la seva roba en un espai més 
adequat i còmode que fins ara, i accedeixin a les 
zones netes ja degudament vestits.

El Servei d’Urgències ha editat la Guia d’acollida al 
Servei, que es lliura a tots els pacients en el 
moment del triatge. El document conté tota la 
informació necessària per a l’estada dels pacients 
en aquesta àrea, des de la recepció i fins a l’alta, i 
s’ha editat en català, castellà, anglès, xinès i àrab.
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10. Usuaris

10.1 Centrats en l’usuari

Es renova el sistema de televisió, telefonia i internet adreçat als usuaris

La renovació del contracte de l’Hospital amb el 
proveïdor que gestiona el sistema de televisió i 
telecomunicacions dirigit als usuaris ha permès 
renovar tant la tecnologia com les prestacions 
que s’oferiran als pacients. 

En les habitacions, els televisors s’han substituït 
per aparells més grans, més moderns i amb 
menor consum energètic, i s’hi ha instal·lat nous 
telèfons fets amb material antibacterià i un nou 
sistema de comunicacions que inclou wifi de 
pagament per als usuaris ingressats i els seus 
familiars. A més, s’han renovat els televisors d’ús 
gratuït de diverses zones comuns de l’Hospital i 
alguns espais generals s’han habilitat amb wifi 
gratuït.

Visites i proves programades 
a l’Hospital, incloses en  
“La Meva Salut”

Revisió i traducció dels fulls 
informatius als usuaris

Des del mes de desembre, els usuaris poden 
visualitzar les visites, ingressos i intervencions que 
tenen programades a la FHES en el seu espai 
digital “La Meva Salut”, on també s’hi troben les 
visites als especialistes del CAP Major, així com els 
informes relacionats amb urgències, 
hospitalització, laboratori, radiologia o proves 
diverses.

S’han revisat i actualitzat la majoria dels 
documents informatius que es lliuren als usuaris 
des de tots els serveis i àrees de l’Hospital. A més, 
en aquells casos en què s’ha detectat que l’idioma 
pot suposar una barrera comunicativa, els 
documents s’han traduït al xinès, àrab i anglès.
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10. Usuaris

10.2 Opinió

Reclamacions, queixes, agraïments i suggeriments
Conèixer l’opinió dels usuaris i dels seus 
familiars és una via de comunicació molt 
valuosa per a la FHES ja que, a més de 
solucionar les incidències, permet detectar 
possibles accions de millora que ajudin a 
mantenir i millorar la qualitat de 
l’assistència. Per aquest motiu, durant 
aquest any la FHES ha treballat per corregir 
certs aspectes davant els quals els usuaris 
han mostrat, per alguna de les vies 
possibles, la seva insatisfacció. 

L’opinió dels usuaris es recull des de la 
Unitat d’Atenció a l’Usuari, on s’atenen els 
suggeriments, agraïments i reclamacions, 
per mitjà de focus groups i dels sondejos 
del Pla d’enquestes de satisfacció 
(PLAENSA) de les persones assegurades 
pel CatSalut. L’organització preveu en els 
propers anys ampliar els sistemes de 
recollida d’opinió a diferents serveis del 
centre.

Unitat d’Atenció a l’Usuari

Tipus d’opinió 2017 2018 VARIACIÓ

Reclamacions 329 313 -5%

Escrites 306 301 -2%

Verbals 23 12 -48%

Suggeriments 21 15 -29%

Agraïments 56 42 -25%

Consultes 241 355 47%

TOTAL 647 725 12%

El nombre de reclamacions rebudes s’ha reduït un 5%, passant de 329 a 313.  
Cal destacar la forta disminució de les reclamacions de tracte, que baixen un 22% 
respecte de l’any passat, i que es gestionen de forma prioritària en tractar-se d’un 
objectiu del Catsalut.

Agraïments

Urgències CCEE Hospitalització

TOTAL

2018:  8 2018:  12 2018:  22 42

2017:  8 2017:  13 2017:  35 56



Memòria 2018 68

1 
Presentació

2 
24 h a la FHES

3 
Perfil  

de l’organització

4 
Recursos

5 
Comunicació

6 
Resultats 

assistencials

7 
Qualitat

8 
Coneixement

9 
Professionals

10 
Usuaris

11 
Responsabilitat 

social

12 
Perfil  

de la memòria

10. Usuaris

Indicadors

10.2 Opinió

Agraïments  
sobre el total d’opinió

Reclamacions  
sobre el total d’activitat1

Reclamacions  
sobre el total d’activitat  

a Urgències

Reclamacions  
sobre el total d’activitat  

a Hospitalització2

2018:  5,79% 2018:  0,13% 2018:  0,14% 2018:  0,23%

2017:  8,66% 2017:  0,12% 2017:  0,17% 2017:  0,19%

Reclamacions  
sobre el total d’activitat  

a Consultes Externes3

Temps de resposta  
a reclamacions  

 ≤15 dies

Temps de resposta  
a reclamacions  

≤30 dies

Mitjana de dies  
de resolució de  

la reclamació

2018:  0,06% 2018:  58,79% 2018:  41,21% 2018:  17,1
2017:  0,06% 2017:  64,44% 2017:  35,56% 2017:  12,4

1. Total d’activitat: Altes + Urgències + CCEE (inclosa descentralitzada) + Hospital de Dia + altes UME
2. Inclou CMA
3. Inclosa activitat descentralitzada
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Enquestes de satisfacció

10.2 Opinió

Atenció hospitalària

Pregunta FHES 2018 FHES 2015 Catalunya 2018

Satisfacció global 8,61 8,75 8,53

Fidelitat 81,0% 92,5% 88,5%

Informació

Temps d’espera llista d’espera fins ingrés 68,4% 80,0% 78,6%

Informació sobre seva malaltia 89,9% 94,7% 88,7%

Informació sobre les proves 93,6% 100,0% 90,8%

Informació sobre l’operació 91,9% 75,9% 94,2%

Consentiment informat abans operació 86,8%  86,6%

Explicacions quan va marxar de l’hospital 98,7% 97,5% 96,4%

Tracte

Tracte personal metge 94,9% 98,8% 95,3%

Tracte personal de les infermeres 93,8% 96,3% 95,8%

Respecte a la seva intimitat 90,9% 91,1% 93,3%

Assistència

Disposició per escoltar-lo i fer-se càrrec 89,9% 92,5% 91,2%

Ajuda a controlar o millorar el dolor 90,4% 95,7% 96,0%

Habitabilitat

Comoditat habitació 88,8% 93,5% 82,8%

Tranquil·litat descansar nit 85,0% 86,1% 81,5%

Menjar de l’hospital 66,20% 81,00% 64,30%

Les enquestes de satisfacció ens permeten conèixer les demandes dels usuaris i aplicar plans de millora 
concrets. 

Pla d’enquestes de satisfacció del CatSalut (PLAENSA)

Enquesta Atenció Hospitalària 

Els usuaris ingressats a la FHES puntuen amb un 8,61 el grau de satisfacció durant la seva estada al centre. 
Aquesta xifra situa l’Hospital en la franja alta dels 20 centres hospitalaris de la conurbació metropolitana de 
Barcelona, que tenen un 8,4 de mitjana i es troben entre un rang entre 8,06 i 8,68. Aquestes dades són part 
dels resultats del Pla d’enquestes de satisfacció PLAENSA, que el CatSalut va dur a terme l’any 2018 per tal 
d’avaluar l’atenció hospitalària a Catalunya. 

Entre els aspectes millor valorats hi ha les explicacions que van rebre quan va marxar, amb un 98,7% i les 
explicacions del funcionament de l’Hospital, amb un 94,9%.Com a aspectes de millora, amb una puntuació 
per sota del 75%, hi ha la informació sobre el temps d’espera per l’ingrés i el menjar de l’Hospital.
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10. Usuaris

10.2 Opinió

Enquestes de satisfacció del Programa de difusió d’hàbits saludables 

Els assistents a les xerrades del Programa de difusió d’hàbits saludables donen la seva opinió per mitjà de les 
enquestes de satisfacció semestrals que es realitzen a Santa Coloma de Gramenet. Aquest any, els sondejos 
han tingut lloc en les xerrades dels dies 12 de juny i 20 de novembre i en destaca l’alta satisfacció dels 
assistents. 

L’enquesta és una eina útil per captar interessos 
dels ciutadans i ajuda a configurar el calendari 
d’activitats del Programa de l’any següent. 

Difusió d’hàbits saludables

Pregunta 2017 2018

Recomanaria la xerrada? 95% 98,5% 

Li ha agradat? 7,95 9,1

El tema era del seu interès? 8,2 9,2

Ha estat útil per a vostè? 7,95 9

Avaluació de les accions de millora derivades d’anteriors enquestes PLAENSA 

Durant el 2018 s’han definit les accions de millora del 1r any de les enquestes de satisfacció següents: 

Atenció especialitzada ambulatòria i atenció especialitzada CAP MAJOR II (2017)

Les accions planificades van encaminades a millorar la coordinació entre l’atenció primària i l’especialitzada. 
Les accions previstes són la integració del curs clínic de Consultes Externes a l’HC3 i l’ampliació de la 
publicació dels informes de proves no radiològiques.

Per millorar l’índex de satisfacció del temps d’espera entre la sol·licitud i la visita, s’implementaran les 
derivacions electròniques.

Cirurgia Major Ambulatòria (2017)

Els objectius en aquest àmbit són millorar els temps d’espera fins a la intervenció, així com millorar l’índex de 
satisfacció respecte de la puntualitat per entrar a quiròfan. Pel que fa al primer objectiu, les previstes van 
encaminades a analitzar el temps d’espera per tipologia d’intervenció. Pel que fa al segon, s’analitzaran les 
causes de la impuntualitat i es proposaran accions específiques.
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10.3 Activitat

Treball social

Principals motius d’intervenció social

Motiu 2017 2018 % Variació

Assessorament jurídic, psicològic i social 195 118 -39

Coordinació per orientació de l’alta 324 342 6

Valoració sociofamiliar 62 135 118

Centre sociosanitari 21 11 -48

Mediació intercultural 

El Servei de Mediació Intercultural segueix 
treballant per millorar tant la qualitat de 
l’assistència que es presta als usuaris estrangers, 
com la satisfacció dels usuaris i dels professionals. 

Mediacions: 321 
• 171 llengua xinesa 
• 150 llengua àrab

Les dones són les principals beneficiàries de la 
mediació, i per franges d’edat, els usuaris que més 
han sol·licitat el servei són els d’entre 25-64, amb 
un 96%, i d’entre 0-12 anys. 

L’Àrea que més l’ha utilitzat ha estat l’obstètrica. 
El 35% de les mediacions correspon a visites a 
consultes externes, un 28 % a programació i 
recordatori de visites i un 16%, a hospitalització. 

Edat i sexe de les persones ateses

  Homes Dones

0-18 0 1

>18-65 42 23

>65-85 217 161

>85 147 67

Convivència de les persones ateses > 85 anys

Sol 69

Amb cònjuge 24

Amb cònjuge i fills 5

Amb família extensa 7

Amb fills 58

Amb parella 14

Amb d’altres persones 3

En institució 6

En rotació amb fills 12

Altres 16

Serveis sol·licitants

Hematologia

Digestiu

Endocrinologia

Oncologia

C. Maxil·lofacial

Medicina Interna

Reumatologia

Atenció Usuari

Radiologia

Ginecologia/Obstetrícia

Altres especialitats
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10. Usuaris

10.3 Activitat

Informació clínica Pastoral

Documents sol·licitats 2017 2018 % Variació

Altes d’hospitalització i urgències 515 528 2,52

Diagnòstic per la imatge 939 1.105 17,68

Informes mèdics 2.473 2.575 4,12

Proves i altres documents 519 507 -2,31

TOTAL 4.446 4.715 6,05

Tipus d’atenció 2017 2018 % Variació

Visites a malalts hospitalitzats 1.110 1.200 8,11

Visites especials 250 201 -19,6

Santa Unció 12 10 -16,7

Confessions 3 2 -33,33

Comunió (Santa Missa i plantes) 242 250 3,3

Acompanyaments família 22 29 31,8

TOTAL 1.639 1.692 3,2
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10. Usuaris

10.4 Drets i deures

Carta de Drets i Deures

El 2015 el Departament de Salut va 
actualitzar la Carta de drets i deures de la 
ciutadania en relació amb la salut i 
l’atenció sanitària. Els prop de cent drets i 
deures que recull el document s’han 
estructurat en deu grans àmbits: equitat i 
no-discriminació de les persones; 
protecció i promoció de la salut i prevenció 
de la malaltia; accés al sistema sanitari; 
intimitat i confidencialitat; autonomia i 
presa de decisions; informació sanitària, 
documentació clínica i tecnologies de la 
informació i la comunicació; qualitat i 
seguretat del sistema; constitució genètica 
de la persona; investigació i 
experimentació i participació.

Deures 

1 D’evitar riscos per a la salut d’altres 
persones que es poden derivar de la falta 
d’adopció de mesures preventives 
individuals

2 A respectar i mantenir la intimitat i la 
confidencialitat de terceres persones

3 Consensuar les decisions entre dos o més 
representants legals d’una persona, en cas 
de discrepància

4 Fer un ús responsable de les noves 
tecnologies en relació amb la salut i el 
sistema sanitari

5 D’informar del compliment o no del 
tractament proposat

6 D’exercir la representació col·lectiva en cas 
d’assumir-ne la seva representació 

Recinte hospitalari sense fum

Com a membre de la Xarxa Catalana d’Hospitals 
sense Fum i en compliment amb la normativa 
vigent, que entra en vigor el 2 de gener del 2011, 
la FHES prohibeix el consum de tabac en tot el 
recinte hospitalari, que comprèn tant els edificis 
com els terrenys que són propietat de la 
institució. Els usuaris i els seus acompanyants han 
de respectar aquesta norma.

L’Hospital disposa d’un programa d’ajuda al 
fumador hospitalitzat que ofereix informació i ajut 
terapèutic als usuaris ingressats que volen deixar 
de fumar i millorar, així, la seva qualitat de vida.  
La Unitat de Tabaquisme ha atès enguany  
21 pacients a CCEE, 18 a Hospitalització  
i 3 professionals.

Consulteu el text íntegre de la Carta

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/drets_i_deures/destacats/carta-drets-deures.pdf
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10. Usuaris

10.4 Drets i deures

Drets 

1 A rebre educació en salut

2 A obtenir informació sobre el temps 
d’espera en atenció sanitària

3 A la planificació de les decisions anticipades

4 A viure el procés de final de vida, d’acord 
amb el seu concepte de dignitat

5 A la seguretat de les dades relatives a la 
seva salut

6 A rebre una atenció que garanteixi la 
continuïtat assistencial

7 D’informació de la persona sotmesa a una 
prova genètica sobre les conseqüències de 
les troballes inesperades

8 A conèixer el retorn de les investigacions en 
les que ha participat

9 A participar com a agent actiu en el sistema 
sanitari

Segona opinió mèdica

L’usuari té dret a demanar una segona opinió 
mèdica en determinades circumstàncies 
d’especial gravetat. L’any 2018 s’han tramitat 14 
sol·licituds, el 57% de les quals del Servei de 
Cirurgia Traumatològica i Ortopèdia. 

Voluntats anticipades

El document de voluntats anticipades (VVAA) és 
un document mitjançant el qual una persona 
major d’edat, amb capacitat suficient i de manera 
lliure, deixa per escrit les actuacions sanitàries que 
desitja que se li realitzin en el supòsit que, per 
circumstàncies físiques o psíquiques, no pugui 
consentir per ell mateix. L’Hospital ha recollit 6 
documents d’aquest tipus.

Alta voluntària

L’usuari té dret a abandonar l’Hospital sempre 
que ho desitgi, per a la qual cosa haurà de signar 
el document d’alta voluntària, que eximeix l’equip 
sanitari i el centre de les responsabilitats que es 
poden derivar d’una alta prematura.

Consentiment informat

El consentiment informat és la conformitat lliure, 
voluntària i conscient d’un pacient, manifestada 
en ple ús de les seves facultats després de rebre la 
informació adequada per tal que sigui possible 
una actuació sobre la seva salut. Des de fa més 
d’una dècada, aquesta conformitat es plasma 
amb la signatura d’un document on s’informa 
sobre els riscos del procediment. Actualment, és 
obligatori per a totes les proves i intervencions.

Sol·licitud d’informació clínica

L’usuari té dret a accedir a la documentació de la 
seva història clínica i obtenir una còpia de la 
informació que hi figura, segons la Llei 21/2000, 
de 29 de desembre: sobre els drets d’informació 
concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i la 
documentació clínica (DOGC núm. 3303). El 
centre ha de regular l’accés a aquesta 
documentació i ha de tractar-la amb 
confidencialitat. Durant aquest any s’han 
demanat 4.715 documents clínics, el 54,6% dels 
quals eren informes clínics, seguit per un 23,4% 
d’informes radiològics. 

La mitjana de temps de resolució de les peticions 
ha estat de 14,2 dies (15,3 al 2017), tot i que el 
49,4% s’han resolt en les primeres 24 hores. 

Confidencialitat de dades personals

Les dades que conté la història clínica dels usuaris 
són confidencials i, per tant, l’accés a elles està 
protegit per la llei en el tractament de dades de 
caràcter personal en relació a la salut de les 
persones en els sectors sanitari, sociosanitari i 
social. L’Hospital treballa per preservar la 
confidencialitat d’aquestes dades i, a tal efecte, se 
sotmet a auditories externes anuals. La FHES està 
adherida al Codi Tipus de la Unió Catalana 
d’Hospitals, un codi deontològic de bona pràctica 
professional en la cultura de la protecció de 
dades.

L’any 2018 l’organització ha treballat per adaptar-
se a la nova normativa europea de protecció de 
dades. 
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11. Responsabilitat social

11.1 Àmbit social

CODI ÈTIC
La institució està compromesa socialment i èticament amb el 
seu entorn en tots els seus vessants: l’econòmic, el social i el 
mediambiental. Integra la Responsabilitat Social Corporativa 
en el seu model de gestió, per fer-lo més sostenible i 
responsable. Per aconseguir-ho, treballa per la transparència, 
l’ús eficient dels recursos, la protecció del medi ambient, la 
seguretat i la salut en l’entorn laboral, el desenvolupament 
dels professionals i la col·laboració amb la comunitat, on 
fomenta la coresponsabilitat i la solidaritat.

Principi 3.2

Es fomenta el respecte a l’entorn i es compleix amb la 
legislació mediambiental. Es promouen circuits de reciclatge 
dels materials rebutjables, polítiques d’estalvi energètic i es 
promociona l’educació per a la protecció del medi ambient.

Principi 3.5

La institució fomenta i participa en projectes de col·laboració 
social, tant en aspectes d’educació per a la salut com en la 
cooperació amb diferents col·lectius i entitats ciutadanes.

Principi 3.6

La difusió i comunicació pública dels serveis i prestacions de 
l’entitat es fa amb transparència i veracitat.

Principi 3.7

Una organització transparent

La transparència és actualment una obligació legal per a totes les 
organitzacions, de manera que la població té accés a informació 
rellevant que abans era inaccessible. La FHES considera, però, que 
aquesta transparència ha de transcendir el marc “obligatori” per tal 
d’afavorir la generació de confiança i reforçar la identitat de la 
institució. 

La voluntat de la FHES és incorporar la transparència en tots els 
àmbits de la cultura corporativa per a que tots els seus grups d’interès 
se’n puguin beneficiar. El Portal de la Transparència, que es va 
ampliant i actualitzant de forma periòdica, i la relació fluïda amb els 
de la Gerència amb representants d’entitats veïnals, en són dos 
exemples clars.
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11. Responsabilitat social

Proveïdors socialment 
responsables

Suport a entitats socials en 
campanyes informatives i de 
captació de socis

Ser socialment responsable significa anar més 
enllà de l’acompliment estricte de la legislació. 
Per això l’Hospital contracta empreses que 
integren les preocupacions dels seus treballadors 
i clients, i de la societat en general, en la seva 
activitat diària i en el seu model de negoci. Les 
tasques de destrucció de documents, telefonia, 
neteja o jardineria són algunes de les que la FHES 
treballa amb empreses que generen valor.

• ALCER

• Aldees Infantils SOS

• Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC)

• Creu Roja

• Fundació Josep Carreres

• Metges sense Fronteres

11.1 Àmbit social

Mediació intercultural i gestió lingüística per evitar barreres comunicatives

La Unitat de Treball Social i Atenció a l’Usuari, per 
mitjà del Servei de Mediació Intercultural, 
gestiona les mediacions entre professionals del 
centre i ciutadans xinesos i dels països àrabs.

Aquest servei facilita l’enteniment idiomàtic i 
cultural de l’usuari i els seus familiars amb el 
professional per tal de millorar la qualitat de 
l’assistència que es presta als usuaris estrangers, i 
és possible gràcies al conveni amb Eulen Serveis 
Sociosanitaris.

Paral·lelament, s’han revisat i actualitzat la majoria 
dels documents informatius que es lliuren als 
usuaris des de tots els serveis i àrees de l’Hospital, 
traduint al xinès, àrab i anglès aquells en què s’ha 
detectat que l’idioma podia suposar una barrera 
comunicativa. 

En el marc del Pa Estratègic, l’organització té 
previst dissenyar un estratègia proactiva de 
diversitat cultural, que inclourà un pla específic de 
formació amb especial èmfasi en l’àmbit d’atenció 
a la dona.
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11. Responsabilitat social

Recolzament a les malalties 
minoritàries

La Fundació és seu social de l’Associació 
Espanyola d’Hemocromatosi des de la seva 
creació, l’any 2000. L’AEH és soci fundador de la 
Federació Europea d’Associacions contra 
l’Hemocromatosi i l’única associació de pacients 
afectats d’aquesta malaltia a tot l’Estat espanyol. 
Compta amb uns 200 socis, dels quals un terç 
resideix a Catalunya, i està formada per pacients, 
professionals de la sanitat i persones interessades 
en la patologia. Entre els seus objectius, hi ha la 
sensibilització de l’opinió pública i de les 
institucions públiques i privades, i la promoció de 
la investigació clínica i farmacèutica. 

El recolzament de les malalties minoritàries, 
l’hemocromatosi en concret, és una àrea 
prioritària per a la FHES i, en línia amb el Pla de 
Salut, manté el seu compromís amb l’AEH i 
assumeix com a propis els seus principals 
objectius.

11.1 Àmbit social

Voluntariat per al pacient oncològic

El 2016 l’Hospital va signar un conveni amb 
l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) que 
va permetre dur a terme la primera experiència de 
voluntariat a la FHES. El Programa de voluntariat 
busca millorar la qualitat de vida dels pacients 
oncològics i de les seves famílies durant el seu 
ingrés i té com a objectiu fer més agradable 
l’estada del malalt oncològic i dels seus familiars al 
centre amb la seva companyia i escolta.

L’equip de voluntaris està format per un grup de 
persones carregades d’il·lusió i compromís, que 
han estat formades per a la tasca que 
desenvolupen a l’Hospital de manera lliure i 
gratuïta. La seva labor d’acompanyament és 
complementària a la dels professionals. L’equip 
compta amb un coordinador, professional de 
l’AECC, que vetlla pel bon desenvolupament del 
servei i que actua d’enllaç entre els voluntaris i els 
professionals i l’AECC.

L’Hospital i l’AECC col·laboren per portar a cap 
activitats diverses, que van des de tallers de roses 
solidàries per Sant Jordi fins a xerrades o tallers, 
com el titulat “Un dia de nassos”, per gestionar 
emocions a través de l’humor. 
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11. Responsabilitat social

11.1 Àmbit social

Dos ors en la 25a Cursa atlètica de la Sanitat Catalana

Les dues medalles d’or de la modalitat de 5,5 km 
de la Cursa atlètica de la Sanitat Catalana 
d’enguany han anat a parar a mans de 
professionals de la FHES. Ramón Sanz i Patricia 
Fernández van ser els primers classificats 
d’aquesta prova, i en el cas de la Patrícia era el 
tercer any que guanyava aquesta la categoria. En 
total, 500 professionals de l’àmbit sanitari i 
biomèdic català van participar en la cursa, que se 
celebra a l’entorn del Campus Can Ruti i la 
serralada de Marina de Badalona. 

Galeria d’imatges

Alternatives per deixar de 
fumar per a treballadors  
i usuaris

En motiu del Dia Mundial sense Tabac, el 31 de 
maig l’Hospital va instal·lar una taula 
informativa al vestíbul principal en col·laboració 
amb el servei de voluntariat de l’Associació 
Española contra el Càncer. Des de la taula, 
professionals, estudiants d’infermeria i 
voluntaris van informar a treballadors i usuaris 
sobre els riscos que comporta el consum de 
tabac i van recordar les alternatives que 
existeixen per deixar-lo. A més, es r van realitzar 
cooximetries per conèixer la quantitat de 
monòxid de carboni en aire expirat, que està 
estretament lligada a la quantitat de tabac que 
es fuma. 

S’insistia, també, en la prohibició de fumar en 
tot el recinte de l’Hospital, tant en l’interior de 
l’edifici com en tot el recinte exterior, que inclou 
els diferents accessos al centre i la terrassa. Com 
a membre de la Xarxa Catalana d’Hospitals 
sense Fum i com a centre promotor de la salut, 
la FHES pretén garantir un recinte lliure de fum i 
un ambient net i saludable.

https://www.flickr.com/photos/hospitalesperitsant/albums/72157693016509622
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11. Responsabilitat social

11.1 Àmbit social

Les màquines expenedores inclouen més 
productes saludables

Parada d’artesania de Fundació Tallers  
a l’Hospital

Aprofitant la renovació de les màquines expenedores de refrigeris i 
begudes instal·lades a l’Hospital, l’empresa responsable del servei, 
Alliance Vending, ha ampliat la seva oferta amb productes més 
saludables, sense gluten i d’agricultura ecològica i Comerç Just. 

Atès que els centres sanitaris, com a espais de promoció de la salut, 
de prevenció i d’atenció a la malaltia, han de ser exemplars en l’oferta 
d’alimentació sana, l’Hospital aposta per oferir productes més 
saludables en aquests punts automàtics de venda, que poden arribar 
a ser una font alimentària més o menys habitual per a treballadors del 
centre i per a acompanyants i familiars dels pacients.

L’Hospital dóna llet per a nadons  
a Proactiva Open Arms

L’Hospital ha iniciat la donació de llet líquida a l’ONG Proactiva Open 
Arms per a nadons prematurs i nadons de 0 a 6 mesos. La primera 
donació ha consistit en 4 litres de llet per a nadó prematur, 37 litres 
per a nadó a terme i 432 tetines.

La FHES ja havia col·laborat anteriorment amb l’ONG badalonina, a 
qui al setembre de 2016 el centre va lliurar material sanitari per tal de 
contribuir a les operacions de rescat de refugiats al Mediterrani que 
desenvolupa aquesta organització. El vincle de l’Hospital amb 
Proactiva és un treballador, Armando Parra, infermer i també 
voluntari de l’entitat, que ha facilitat aquestes contribucions.

Donació de material oftalmològic  
a un hospital de Benín

La Fundació Hospital de l’Esperit Sant ha col·laborat recentment en el 
projecte que l’ONG Asociación Luz África porta a terme a l’hospital de 
Los hermanos de San Juan de Dios de Tanguieta, a la República de 
Benín, a l’Àfrica, per mitjà de la donació de material d’Oftalmologia. 
L’equipament lliurat és una llum de fenedura i una unitat de refracció, 
un instrumental que l’Hospital ja havia de substituir, però que al 
centre africà pot ser encara de gran utilitat.

Amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat econòmica, 
mediambiental i social, dintre de la seva Política de responsabilitat 
social, la FHES participa en iniciatives de cooperació internacional i 
solidaritat com aquesta a Benin. L’ONG Asociación Luz África es 
desplaça des de fa anys de forma periòdica a l’hospital beninès per a 
realitzar-hi consultes d’oftalmologia, cures i lliurar ulleres graduades a 
la població.

Com ja és habitual, en el marc de les festes de Nadal el vestíbul 
principal de l’Hospital va acollir una parada de Fundació Tallers, on 
l’entitat va exposar i vendre productes artesanals realitzats per 
persones amb discapacitat intel·lectual.
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11. Responsabilitat social

11.1 Àmbit social

Educació en salut

L’Hospital ha continuat promovent la salut entre 
la ciutadania del territori per mitjà del Programa 
de difusió d’hàbits saludables. Des de la creació 
del programa, al 2009, s’han organitzat gairebé 80 
activitats als municipis de Santa Coloma de 
Gramenet i Sant Adrià de Besòs, que han arribat a 
més de 4.000 persones. 

El Programa, que va arrencar el març de 2009, és 
l’instrument creat per la FHES per a la promoció 
de la salut i la prevenció de les malalties, i que 
ajuda a l’organització a incentivar la implicació i la 
coresponsabilitat dels ciutadans en la seva salut. 
A més d’organitzar xerrades, la FHES participa 
anualment en la Jornada de la Salut de Sant Adrià, 
des de la qual totes les entitats de l’àmbit de la 
salut del territori promocionen hàbits de vida 
saludables.

Galeria fotogràfica Jornada de Salut

Xerrades

• (20/02/18) Tinc problemes per empassar. Què 
hi puc fer? Santa Coloma de Gramenet. 

• (12/04/18) Aprèn a protegir la teva pell del 
sol. Santa Coloma de Gramenet

• (08/05/18) L’alimentació per a un envelliment 
sa i actiu. Sant Adrià de Besòs. 

• (12/06/18) Teràpia hormonal i alimentació 
durant la menopausa. Santa Coloma de 
Gramenet. 

• (02/10/18). Fem servir bé els antibiòtics? 
Santa Coloma de Gramenet

• (15/11/18). Activem la nostra memòria. Sant 
Adrià de Besòs

• (20/11/18). L’alimentació per a un 
envelliment sa i actiu. Santa Coloma de 
Gramenet

Altres 

• (05/05/2019) Jornada de Salut de Sant Adrià.  
La fruita està de moda!  
Amb la col·laboració de Clece

https://www.flickr.com/photos/hospitalesperitsant/albums/72157694799950161
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11. Responsabilitat social

11.2 Àmbit mediambiental

Variació dels consums energètics
La FHES treballa per millorar la 
sostenibilitat ambiental per mitjà de 
pràctiques encaminades a reduir el 
consum energètic i disminuir la generació 
de residus i posa en marxa accions per 
conscienciar els seus professionals. Les 
accions estan impulsades des de la 
Comissió de Responsabilitat 
Mediambiental, que per mitjà del seu pla 
estratègic treballa en diferents eixos:

• Gestió de residus 

• Control de vessaments i emissions

• Estalvi de recursos

L’organització recull aquests principis 
en la seva Política Mediambiental

Un cop assolit l’equilibri energètic de l’edifici, i 
gràcies a diverses accions d’optimització, l’any 
2018 s’han reduït tots els consums. En els últims 
anys, les petites fluctuacions responen 
bàsicament als efectes de la climatologia.

Consum   
AIGUA

2018/ 20.430 m3

2017/ 21.259 m3

% Variació/ -3,90

Consum   
ELECTRICITAT

2018/ 5.132.817 kWh
2017/ 5.135.705 kWh

% Variació/ -0,06

Consum   
GAS NATURAL

2018/  1.379.551 kWh
2017/  1.457.473 kWh

% Variació/ -5,35

https://www.hospitalesperitsant.cat/media/upload/arxius/transparencia/Pol%C3%ADtica Mediambiental FHES.pdf
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12. Perfil de la memòria

Aquesta memòria fa referència a l’any 2018. Amb ella, la FHES pretén recollir l’activitat i els 
impactes més rellevants de la institució relatius a aquest exercici. L’elaboració de la memòria 
anual permet a l’organització reflexionar sobre tot allò que ha ocorregut durant l’any i fer-ne 
balanç. Es tracta d’un exercici de transparència que dona l’oportunitat a la institució de retre 
comptes amb els seus grups d’interès, especialment amb la ciutadania del territori.

Tota la informació i dades obtingudes dels diferents mecanismes de gestió interna han estat 
proporcionats pels responsables de les diferents unitats. Els indicadors facilitats es comparen 
amb els de l’any 2017 (i alguns també amb anys anteriors) per oferir una visió de la seva 
evolució.

Adreça electrònica

El canal de contacte per obtenir informació 
general sobre aquesta memòria és la Unitat 
d’Imatge i Comunicació, a través de l’adreça 
electrònica comunicacio@fhes.cat

Fundació Hospital de l’Esperit Sant 
Unitat d’Imatge i Comunicació 
Av. Mossèn Pons i Rabadà, s/n 
08923 - Sta. Coloma de Gramenet 
Barcelona

Correu postal

comunicacio@fhes.cat
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Fundació Hospital de l'Esperit Sant
www.hospitalesperitsant.cat

Adreça 

Av. Mossèn Pons i Rabadà, s/n.
08923 Sta. Coloma de Gramenet 

Telèfon 

93 386 02 02
93 386 96 48

Fax

93 385 01 00

Correu electrònic

hesperitsant@fhes.cat

www.hospitalesperitsant.cat
mailto:hesperitsant%40fhes.cat?subject=

