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Per segon any consecutiu, us presentem el nostre informe d'activitat anual, que incorpora criteris 
de Responsabilitat social (RS). La inclusió d'aquests criteris en el marc de la gestió es relaciona 
amb el convenciment que la RS aporta beneficis a l'organització.

L'any 2010 ha estat marcat per dos esdeveniments importants. D'una banda, tot i la situació 
d'ajustament pressupostari, s'han pogut portar a terme, i acabar, les obres d'ampliació de 
l'hospital previstes en el Pla Director. Així, s’han ampliat 1.580m2 i se n’han remodelat 1.890m2, 
que doten l’Hospital d’una nova infraestructura amb tecnologia d’última generació que representa 
una inversió de més de 6 milions d’euros.

Aquestes millores han estat, entre altres, la construcció d'una nova planta d'hospitalització 
maternoinfantil amb 16 habitacions, l'ampliació dels serveis d'urgències en que s’ha passat 
de 23 a 29 places d’urgències de les quals 20 són en boxos tancats, la incorporació de la 
ressonància magnètica a la unitat de diagnòstic per la imatge, la construcció d'un quiròfan 
integrat i la millora de la resta de quiròfans del bloc quirúrgic, la posada en marxa de la unitat 
de curta estada, la creació del nou hospital de dia mèdic amb 11 places, l'ampliació en nombre 
de consultes externes de 33 a 41 i la instal.lació de la nova cambra hiperbàrica de 8 places. 
Tot plegat, ha suposat una millora substancial en el comfort i intimitat dels pacients, així com 
l'increment de qualitat en les condicions de treball dels professionals.

Les mesures endegades pels governs de Madrid i Catalunya per disminuir el dèficit han deixat una 
petja en la nostra institució en forma de reducció del 5% del sou de tots els nostres treballadors i 
treballadores, tot i que durant el 2010 ja s'han iniciat mesures de gestió per tal de treballar en pro 
de l'ajustament pressupostari. 

M. Teresa Ferrés i Àvila
Presidenta dels Òrgans de Govern

de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

P

Malgrat tot, és gràcies a l'esforç diari dels professionals
que formen part de Serveis de salut integrats, que els nostres
centres ofereixen una atenció de qualitat centrada
en les persones, una atenció que treballem per mantenir,
continuar i incrementar, de forma permanent.

resentació
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Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) és un grup format 
per la Fundació Mossèn Miquel Costa-Hospital de Palamós (entitat no 
lucrativa fundada l’any 1768), Serveis de Salut Integrats Baix Empordà 
AIE i el Consorci Assistencial del Baix Empordà (CABE), aquest darrer 
constituït per l’associació de la pròpia Fundació i el Consell Comarcal del 
Baix Empordà. Aquests organismes gestionen d’una banda, l’Hospital de 
Palamós i el centre Palamós Gent Gran, i de l’altra,  l’atenció primària de 
quatre àrees bàsiques de salut: Palamós, Palafrugell, Torroella de Montgrí 
i la Bisbal de l’Empordà.

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) agrupa sota un mateix paraigües les tres entitats, 
que comparteixen recursos de forma transversal.

En detall, el nostre àmbit d'actuació es fa sobre:

Hospital de Palamós

És un hospital general bàsic
d'àmbit comarcal i referència
del Baix Empordà, que forma
part de la Xarxa hospitalària
d'utilització pública (XHUP).
Compta amb una capacitat
de 134 llits i disposa,
entre d'altres, de: TAC,
ressonància magnètica,
servei d'hemodiàlisi
i unitat de medicina
hiperbàrica.

Palamós Gent Gran

Centre sociosanitari i residència
assistida per a la comarca,
amb orientació social per
als habitants de Palamós,
principalment dirigit a persones
grans malaltes, persones
que independentment de la seva
edat pateixen patologies
cròniques evolutives, persones
amb situació de malaltia
terminal i persones grans
que no tenen un grau
d’autonomi suficient.
Compta amb 165 llits.

Cagatió a l'Hospital

El 24 de desembre, els nens i nenes 
que estaven ingressats a l'Hospital de 
Palamós, també van tenir el seu regal. 
Amb l'ajuda de la nostra voluntària 
pallassa, el Cagatió va ser una realitat.

Els nostres esportistes
tornen a l'atac

A finals d'any, els atletes de SSIBE 
van participar en les diferents 
curses de Sant Silvestre que se 
celebren arreu, amb resultats molt 
satisfactoris.

Serveis de Salut
Integrats Baix Empordà

Qui
som
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Residències assistides
i centres de dia

Tenim convenis de gestió
amb Palafrugell Gent Gran
(Conveni de gestió amb
la Fundació Palafrugell
Gent Gran), Sant Feliu
de Guíxols Gent Gran i
la Residència Surís (Conveni
de gestió amb Consorci
Surís Sant Feliu Gent Gran).

Emporhotel serveis hotelers

Emporhotel és una empresa
creada per l’Hospital de Palamós,
el CABE i Palafrugell Gent Gran.
La modalitat jurídica escollida
és l’Agrupació d’Interès
Econòmic (AIE) fet que permet
una transparència fiscal
d’Emporhotel AIE amb les
empreses que l’han constituït.
Gestiona 5 cuines i més de
1.300 àpats per dia.

Àrees Bàsiques de Salut

Formades per:
Centre d'Atenció Primària
Catalina Cargol (Palamós);
Centre d'Atenció Primària
Torroella de Montgrí;
Centre d'Atenció Primària
La Bisbal d'Empordà;
Centre d'Atenció Primària
Dr. Josep Alsina i Bofill
(Palafrugell), juntament amb
els 28 consultoris municipals.
L'ABS Sant Feliu està gestionada
per l'ICS i completa l'atenció
primària de la comarca.

La missió de SSIBE és la prestació
de serveis de qualitat en l’àmbit
de la salut i la dependència,
al Baix Empordà, d’acord
amb un model d’atenció
integrat i orientat al ciutadà.

Creació de noves comissions

A mitjans de gener, s'han posat en 
marxa la Comissió de Promoció i 
prevenció de la Salut, i el Nucli de 
seguretat de pacients. Com sempre, 
el ciutadà és l'eix de totes les nostres 
actuacions.

Posem en marxa el Sistema
de notificació i aprenentatge
per a la seguretat del pacient 
(SINASP)

Es tracta d'un sistema pioner de no-
tificació d'esdeveniments adversos, 
per tal de millorar la seguretat dels 
pacients a partir de l'anàlisi de 
situacions reals.
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Serveis de Salut
Integrats Baix Empordà

Els
nostres
valors

Respecte
Envers els ciutadans,
els professionals i l'entorn

Equitat
En la gestió de recursos
i en el tracte a professionals
i pacients

Implicació
Per garantir compromís,
participació, rigor, discreció
i professionalitat

Flexibilitat
Per tenir agilitat
i capacitat d'adaptació

Proximitat
Per ser accessibles,
transparents i oferir
un bon tracte

Innovació
Utilitzar el coneixement
i la creativitat per implementar
noves metodologies

Oferir serveis excel·lents i integrats per millorar el nivell de salut i 
d'autonomia dels ciutadans al Baix Empordà.

La missió, visió i valors s'apliquen a tota l’organització i els utilitzem 
com a referència de bon treball per part de tot l'equip humà. Treballem 
amb el model de salut integrat definit per la Generalitat de Catalunya. 
Tot plegat són els fonaments per desplegar la nostra activitat i ens 
sentim plenament identificats.

La
nostra
visió

Potenciar l'excel·lència assolint els recursos necessaris per afrontar la 
situació conjuntural.L‘estratègia

Publicació a "Progresos
de Obstetrícia y Ginecología"

Al mes de gener, es va publicar en el volum 
53 d'aquesta prestigiosa revista, l'article 
"Actinomicosis pélvica en una paciente sin 
relaciones sexuales previas" per part d'Eva 
María Vicedo (GIN), Maria Luisa Monje (GIN), 
Montserrat Llobet (AP), Anabel Martín-Urda 
(MI) i José Manuel Marqueta (GIN). Tots ells 
facultatius de l'Hospital de Palamós.

Palamós Gent Gran ens transporta
en el temps fins...Egipte!

Durant la celebració del Carnaval de 
Palamós, tot el centre es va decorar 
amb motius egipcis i el personal es 
va disfressar.
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Mapa de processos de SSIBE

Processos Estratègics

Desenvolupament
estratègic

Processos de gestió del coneixement

Serveis de docència    Serveis
                                  de recerca

Responsabilitat i Excel·lència Corporativa
(Qualitat+Medi Ambient+PRL+PD)

Gestió de centres externs Servei de formació Gestió del fons
documental

Atenció al ciutadà Prevenció i promoció
de la salut

Processos d’Atenció Sanitària i a la Dependència

Atenció
ambilatòria
programada

Atenció
urgent

Atenció amb
internament

Atenció
quirúrgica

Atenció
al Part

Atenció
Residencial

Processos de suport

Diagnòstic
per la imatge

Anatomia
Patològica

Farmàcia

Processos de Tractament

Rehabilitació Diàlisis HD Quirúrgic HD Mèdic

Esterilització UFISS Anàlisis
clíniques

Doc.
Clínica

Medicina Hiperbàrica HD Sociosanitari Centre de Dia

Processos empresarials

Gestió
Persones

Gestió
Hotelera

Gestió
Econòmica

Gestió
Logística

Gestió
Tecnològica-
Estructural

Gestió
Informació i
Comunicació

Política i marc
de relacions

Planificació
i gestió

Selecció
i acollida

DPO’s

Retribució

Comunicació
interna

Neteja

Alimentació

Bugaderia

Ser. planta

Facturació

Comptabilitat

Finances

Compres

Magatzems

Logística

Inversions

Desenvolupaments
de programaris

Manteniment

Gestió de
la Informació

Comunicació
externa

Jornada de treball del Pla
estratègic 2009-2012

A finals de febrer, al voltant de 40 
professionals de SSIBE, es van reunir 
al Far de Sant Sebastià per tal de 
treballar entorn les diferents línies 
estratègiques vigents.

Ens visita la Consellera de Salut
amb motiu de la gran nevada

El 10 de març, la Consellera de Salut, 
Marina Geli, va visitar l'Hospital de 
Palamós, on va oferir una roda de 
premsa als mitjans de comunicació.
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Serveis de Salut
Integrats Baix Empordà

Facultatius

Infermeria

Auxiliars infermeria 

Zeladors

Altres assistencials

Admissions

Administració central

Serveis generals

Total

Persones
contractades
a 31/12/2010

Palamós
Gent Gran

ABS La Bisbal
d’Empordà

ABS Torroella
de Montgrí

ABS Palamós PalafrugellHospital

666

2010

144

162

122

24

67

56

4

65

644

614

2009

136

149

117

24

64

58

2

65

614

139

2010

8

23

75

11

8

1

0

30

156

154

2009

8

22

73

11

8

4

0

28

154

36

2010

16

12

0

0

1

8

0

1

38

39

2009

17

12

0

0

1

8

0

1

39

34

2010

16

10

0

0

0

10

0

2

38

36

2009

14

10

0

0

0

10

0

2

36

47

2010

21

18

0

0

0

15

0

2

56

55

2009

21

17

0

0

0

15

0

2

55

81

2010

32

20

1

0

1

18

0

3

75

73

2009

29

20

1

0

1

19

0

3

73

PERSONAL EQUIVALENT A JORNADA COMPLETA PER CENTRES

El valor i pilar fonamental de SSIBE són les seves persones, professio-
nals compromesos amb l’activitat i amb l’organització, que treballen per 
assolir la qualitat i rigor en el desenvolupament de la seva professió.

El nostre
equip humà

S E R V E I S  D E  S A L U T  I N T E G R A T S  D E L  B A I X  E M P O R D À

Fundació Hospital de Palamós
Consorci Assistencial del Baix Empordà

Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà AIE

D I R E C C I Ó  A S S I S T E N C I A L
Xavier Pérez
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D I R E C C I Ó  D E  L A  D E P E N D È N C I A
Joan Prat

G E R È N C I A
Jordi Calsina

P A T R O N A T  D E  L ’ H O S P I T A L  D E  P A L A M Ó S  /
C O N S E L L  D E  G O V E R N  D E L  C A B E

Presidenta M. Teresa Ferrés

El Dr. José M. Inoriza,
al Punt diari

El 12 de març, el diari el Punt va 
publicar una entrevista al Dr. Inoriza, 
on comentava els efectes de la 
intoxicació per monòxid de carboni 
i el seu tractament, en el marc de les 
intoxicacions per males combustio-
ns d'aparells, que s'estaven produïnt 
arrel de la nevada.

El Dr. Xavier Pérez,
entrevistat a Catalunya Ràdio

En el programa del matí, que dirigeix 
Manel Fuentes, el Dr. Pérez va parlar 
sobre els efectes de les intoxicacions 
per monòxid de carboni.
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Total parcial
SSIBE

Serveis
centrals

Emporhotel Palafrugell
Gent Gran

Sant Feliu
Gent Gran

Residència
Surís

CENTRES GESTIONATS

Total

76

2010

7

3

1

0

0

0

56

7

74

2010

138

138

13871

2009

7

2

1

0

0

0

52

7

69

1.217 1.217

2010

244
248
199
35
77

108
60

248
1.219

1.048

2009

233
233
192
35
74

114
54

103
1.037

2010

1

6

42

2

3

3

0

25

82

2009

0

3

33

0

1

2

0

6

45

2010

1

4

35

0

4

4

0

24

72

2009

1

3

35

0

4

5

0

23

71

2010

0

3

22

0

3

2

0

11

41

2009

0

3

23

0

3

2

0

12

43

246
261
298
37
87

117
60

170
1.276

1

9

44

106

140

154

149

119

114

62

7

65 - 69

60 - 64

55 - 59

50 - 54

45 - 49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

25 - 29

20 - 24

<20 anys

0

8

20

30

49

60

50

45

23

15

0

917r s300

PAT R O N S  I
C O N S E L L E R S
D E L S  Ò R G A N S
D E  G O V E R N

P R E S I D E N T A
M. Teresa Ferrés Àvila

V I C E P R E S I D E N T S
Joan M. Juan Gea (Fundació HP)
Ricard Herrero Suñer (CABE)

S E C R E T A R I
Fermí Ros Garcia (Fundació HP)

V O C A L S
Ramon Comes Borràs
Àngels Dalmau Pibernat
Francesc Fàbrega Pujolàs
Josep López Ruiz
Lluis Gamell Álvarez
Sergi Sabrià Benito

La Dra. M. Josep Martí,
parla del Nordic walking, a TV3

En el programa "Divendres", la 
directora de la nostra Unitat de 
medicina de l'esport, va explicar els 
beneficis d'aquest tipus de marxa, 
que es fa amb bastons.

Crash!!
Viu la nit sense accidents

Es tracta d'una novedosa manera de 
comunicar els riscos de la carretera 
al jovent, en forma de Road Show. 
En l'edició del 24 de març que es va 
fer a Platja d'Aro, hi va participar el 
Dr. David Gràcia, metge d'Urgències 
amb molta experiència en assistència 
mèdica en accidents de trànsit.

Indicadors PROFESSIONALS 2009 2010

Persones contractades

Nombre homes

Nombre dones

Mitjana edat homes

Mitjana edat dones

Hores de Formació

1.079

277

802

42

40

11.346

1.048

259

789

42

39

11.127

ÍNDEX D’ INCIDÈNCIA D’ACCIDENTS AMB BAIXA
(NOMBRE D’ACCIDENTS AMB BAIXA PER CADA 100 TREBALLADORS)

Fundació Mn. Miquel Costa - Hospital Palamós

Consorci Assistencial del baix Empordà

Serveis de salut Integrats del baix Empordà-AIE-

Consorci Suris Sant Feliu Gent Gran

Fundació Privada Palafrugell Gent Gran

Emporhotel

2009 2010

2,13

0,84

0,00

5,48

2,56

3,29

2,02
0,00
2,63
2,50
4,05
1,98

Prevenció

1.217
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A continuació presentem les nostres principals activitats dutes 
a terme de gener a desembre de l’any 2010, la majoria estan 
comparades amb l'exercici anterior.

R
Activitat
atenció
hospitalària

esultats

ACTIVITAT D'AGUTS 2009 2010

Hospitalització convencional (ingrés en planta)

Intervencions majors sense ingrés (UCSI)

Hospitalització domiciliària

Total casos hospitalització

Estades

Estada mitjana hospitalització convencional

Ocupació dels llits (%)

Rotació (persones/llit)

7.205    

2.865     

0     

10.070    
36.647     

5,09

92,30

66,20

HOSPITAL DE DIA 2009 2010

Estades 9.558     

URGÈNCIES 2009 2010

Hospital d'aguts 55.016     

CONSULTA EXTERNA 2009 2010

Primeres visites

Visites successives

Total visites

Índex de reiteració

45.131     

76.835     

121.966     
1,70

    

Activitat assistencial

Primera intervenció en el nou 
quiròfan integrat

A mitjans de març va tenir lloc la primera 
intervenció en el nou quiròfan integrat o 
intel.ligent, un dels dos quiròfans nous 
que s'han construït amb l'amplicació de 
l'hospital. En aquesta ocasió es va interve-
nir un pacient amb neoplàsia de sigma per 
laparoscòpia. El quiròfan està equipat amb 
tecnologia d'última generació.

Publicació a la prestigiosa revista 
European Journal of health economics

A finals de març, la revista publicar 
l'article titulat "Estimates of pa-
tient costs related with population 
morbidity: can indirect costs affect 
the results?" en el qual figura com 
a primer autor Marc Carreras, del 
departament d'Avaluació i recerca 
de SSIBE.

7.180     

2.547     

36     

9.763     
36.513     

5,09

91,9 

66    

6.894     

56.773     

41.296     

76.360     

117.656     
1,80

    



13

PARTS 2009 2010

Total 1.066     

DIÀLISI 2009 2010

Pacients

Sessions

143

9.283

LABORATORI 2009 2010

Peticions laboratori general

Anatomia patològica

152.892

18.970

REHABILITACIÓ 2009 2010

Pacients

Sessions

Domicili

HospitalPalamós

CAP La Bisbal

CAP Torroella

CAP Palafrugell

Ressidència Palamós GG

Resssidència SFGG

5.945

110.918
8.430

48.032

6.670

7.502

11.025

19.682

9.577

INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES 2009 2010

Intervencions amb ingrés

Intervencions majors sense ingrés

Intervencions ambulatòries menors

Total intervencions

2.304

3.207

5.185

10.696

CAMBRA HIPERBÀRICA 2009 2010

Persones ateses

Acc. De busseig

Intox Monòxid Carboni

Altres

Sessions

Acc. De busseig

Intox Monòxid Carboni

Altres

147

25

74

48

1.303
133

99

1.071

RADIOLOGIA 2009 2010

Exploracions radiològiques

Ecografies

TAC

Mamografies

Ressonància magnètica

Total

58.334

12.632

5.235

5.813

1.313 

81.928

ACTIVITAT NO CONCERTADA 2009 2010

Visites Podologia

Visites Homeopatia

Visites Medicina de l'esport

3.868

49

974

El 15 d'abril arriba la nova ressonància magnètica
a l'Hospital de Palamós

Va caldre una grúa de gran tonatge per moure les 6 tones que pesava la peça 
i situar-la al seu emplaçament definitiu. Es van habilitar zones de seguretat 
i es van buidar de personal i pacients les àrees per on l'imant passava per 
sobre i les plantes inferiors mentre durava la maniobra de col·locació.

1.006     

154

8.888

159.127

18.853

5.726

108.534
9.383

46.681

6.014

7.198

9.366

19.701

10.191

2.358

2.958

4.698

10.014

97

36

15

46

1.160
157

15

988

57.332

12.424

5.046

6.018

-

80.820

3.569

117

1.140

1

 1 Des de juny 2010
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Cirurgia 

Al Bloc Quirúrgic destaca la finalització de les obres amb l'inici del funcio-
nament del nou quiròfan integrat que permet la transmissió d'intervencions 
quirúrgiques per videoconferència. Amb aquesta tecnologia el Servei de 
Cirurgia va organitzar la primera sessió de cirurgia en directe dins el marc 
de la Sessió de cloenda del curs acadèmic de l'Agrupació de Ciències 
Mèdiques de Girona - Secció de Cirurgia col·laborant en aquesta sessió el 
Dr. Manuel Trías, Cap de Servei de Cirurgia de l'Hospital de Sant Pau. 

Un altre fet destacat és l'aplicació del "check list" de forma progressiva 
a totes les intervencions quirúrgiques, això ha permès una millora dels 
paràmetres de seguretat de pacients quirúrgics disminuint el risc d'errors.

Per altra banda el Servei de Cirurgia va continuar la seva col·laboració 
amb les ABS  amb el programa de cirurgia menor, això ha permès augmen-
tar aquest tipus de cirurgia baixant els temps d'espera i millorant la proximi-
tat de l'atenció als pacients.

Àrees de treball

Digestologia

• Activitat de planta progressivament en augment

• 6.355 visites a consulta externa

• 2.204 endoscòpies digestives

• Formació preferent en dues línies: endoscòpia terapèutica a 
càrrec del Dr. Alburquerque i malaltia inflamatòria, a càrrec del 
Dr. Ledezma

• Presentació de casos clínics a la reunió d'hospitals comarcals de 
Catalunya-Digestiu i al congrés Nacional d'Endoscòpia a Lleó.

visites
a consulta

externa

6.355

endos-
còpies
digestives

2.204

Diada de Sant Jordi, amb dues obres 
de dos autors de casa nostra.

En Feliu Antúnez, cardiòleg, va 
presentar el seu llibre sobre Salvem 
Castell, i en David Pradera, dietista, 
s'estrena en el món editorial amb 
un conte per a nens (i no tan nens), 
Garazi en el bosque hablador.

Ja tenim nova cambra hiperbàrica

El 21 d'abril va arribar la nova cambra 
hiperbàrica a l'Hospital de Palamós. Ho 
va fer amb un comboi especial arribat 
des d'Alemanya, lloc on es va adquirir la 
màquina de la firma Haux. Una grúa de 
gran tonatge va hissar la cambra de 9 tones 
per sobre de l'edifici de l'hospital, fins 
que la va dipositar en el seu emplaçament 
definitiu entrant-la pel sostre.
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Ginecologia i Obstetrícia

•  Hem iniciat el nou programa de "Preparació al Naixement" d'acord 
amb el programa del Departament de Salut

• Hem iniciat la formació de residents de llevadores, que fan rotacions 
per sala de parts, primària (ASSIR) i planta

• Estem treballant en la Comissió de lactància materna, per tal 
d'acreditar-nos com a "Hospital Amic dels Nens"

•  Vam acollir el Curs de Formació de Formadors en lactància ma-
terna, on hi havia representants de tots els hospitals i d'atenció 
primària de la demarcació de Girona

•  Continuem amb l'assistència al part natural, sobretot respectant 
les preferències de la dona i la seva parella

•  Inaguració de la planta maternoinfantil,
   a la nova planta 5 de l'Hospital

Entra en funcionament
el nou Hospital de dia mèdic

El dia 3 de maig es va posar en marxa 
el nou equipament, el qual està situat 
a la segona planta de l'Hospital, a 
l'alçada de les consultes d'especialitats 
mèdiques. Allà s'hi fan principalment 
els tractaments de quimioteràpia.

Acollim la 1a Jornada
de l'Associació de Fibromiàlgia
del Baix Empordà

La sala d'actes de l'Hospital de Palamós 
va acollir el 30 d'abril aquesta jornada, 
que va comptar amb la presència de 
diversos experts en la matèria. Es va 
cloure amb una sessió de relaxació im-
partida per una monitora de gimnàstica 
i relaxació.

Hospital de dia mèdic

El 3 de maig es va inaugurar el nou Hospital de dia mèdic. Consta d'11 espais 
i està situat a la segona planta de l'Hospital d'aguts. L'horari d'atenció és de 
8 a 17 els dies laborables. La seva  activitat principal és l'administració de 
quimioteràpies i altres tractaments, així com tranfussions i altres tècniques 
diagnòstiques.

Durant aquest 2010 s'han efectuat 4.798 sessions, de les quals 1.320 
han estat tractaments de quimioteràpia.

El personal d'infermeria ha participat en les Jornades d'infermeria oncolò-
gica amb la presentació d'un pòster sobre els consells al pacient amb 
mieloma i ha elaborat un tríptic per a la administració subcutània de medi-
cació formadora de colònies. 
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Medicina interna 

Durant l'any s'ha posat en marxa la Unitat de diagnòstic ràpid de Medicina 
Interna dirigida a l´estudi de patologies mèdiques agudes o subagudes 
potencialment greus, agilitant els diferents procediments diagnòstics de 
manera coordinada, disminuint el temps d´espera de les exploracions 
complementàries  i evitant ingressos innecessaris. 

L'objectiu principal d'aquesta Unitat és evitar la demora en un diagnòstic 
adequat del pacient que presenta una patologia mèdica que pot ser 
greu, per a la que habitualment es programaria un ingrés hospitalari, que 
presenta un estat general correcte i unes condicions socials adequades 
que permeten  l'estudi ambulatori.

En els 6 mesos del seu funcionament, s'han atès un total de 98 pacients i 
la principal causa d' atenció ha estat la sospita diagnòstica de tuberculosi, 
neoplàsia i febre d'origen desconegut. Dels 98 pacients atesos, únicament 
han precisat ingrés hospitalari 3 pacients i la majoria s'han visitat en un 
màxim de 7 dies.

Àrees de treball

L'Ajuntament i l'Hospital de Palamós signen l'acord
per destinar el Mas Guàrdia com a espai social per als veïns i veïnes

L'alcaldessa de Palamós, M. Teresa Ferrés, i el gerent de l'Hospital de Palamós, 
Jordi Calsina van signar el 30 d'abril l'acord que dóna el tret de sortida al 
projecte de recuperació d’aquest antic mas, actualment sense cap ús i propietat 
de la Fundació Miquel Costa-Hospital de Palamós, creant un nou equipament al 
municipi que es dotarà amb sales polivalents i els serveis necessaris mitjançant 
els quals es fomentarà la convivència, la formació integral del veïnat i el 
desenvolupament com a comunitat dels barris del seu àmbit més proper.

Oftalmologia
• La novetat en el Servei d'oftalmologia aquest any es l'inici de la 

cirurgia de pol posterior.

• Es va fer la primera vitrectomia, això significa que s'obre un 
camí per a que la cirurgia de vitri i retina, en un futur proper, es 
pugui realitzar a l'Hospital de Palamós. La importància del fet és 
que aquest tipus de cirurgia, és l'única que faltava per cobrir tot 
el ventall quirúrgic de l'especialitat, excepte les cirurgies d'alta 
tecnologia, que corresponen a hospitals de major nivell.

Pediatria
A finals de 2010, hem posat en funcionament el "Protocol per a la detecció 
precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal".

La incidència de la hipoacúsia infantil susceptible de tractament és de 
3/1.000 infants.

L´objectiu d´aquest protocol és la realització d´un cribratge auditiu neonatal univer-
sal, així com el seu diagnòstic, tractament i seguiment dels casos detectats.
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V Jornada de Recerca
del Baix Empordà

El 6 de maig, va tenir lloc la jornada, 
de caràcter bianual. Hi va concórrer 
bona part de la producció científica 
de 2008 i 2009: 68 comunicacions 
en format cartell, 46 comunicacions 
orals i 25 articles científics en revistes 
d'abast nacional i internacional.

El 20 de maig, l'Hospital de Palamós 
va fer la seva primera nefrectomia 
radical laparoscòpica

La intervenció, que va tenir lloc 
en el nou quiròfan integrat, va 
permetre l'extracció d'un ronyó per 
laparoscòpia, o sigui només amb 
una petita incisió, fet que reverteix 
en una recuperació molt més ràpida 
del pacient.

Rehabilitació

El nostre servei ofereix atenció a totes les modalitats assistencials: hospi-
talària, ambulatòria hospitalària, ambulatòria i domiciliària, garantint en 
tot moment la continuïtat assistencial de tots els pacients.

El servei central, situat a l’edifici Fleming, dona atenció als pacients ingres-
sats a l'hospital d'aguts i als pacients que realitzen RHB ambulatòria 
general i especialitzada (neurològica, respiratòria, sòl pèlvic, drenatge 
limfàtic, escoliosi i logopèdia).

Funcionalment també donem suport als pacients de Palamós Gent Gran, 
tant al pacient ingressat com al que està en règim d'hospital de dia.

En coordinació amb el servei central de RHB donem atenció de RHB domi-
ciliària a tota la comarca del Baix Empordà i RHB ambulatòria general a les 
quatre àrees bàsiques de les que som referència: Torroella (gimnàs situat 
al CAP), Palafrugell (gimnàs situat a l’edifici de Palafrugell Gent Gran), La 
Bisbal (gimnàs situat al CAP), i Sant Feliu de Guíxols (gimnàs situat a Sant 
Feliu Gent Gran).

L'any 2010 s'ha consolidat l’activitat a la unitat de RHB del sòl pèlvic. Vam 
atendre a 115 pacients (111 dones i 4 homes). La patologia tractada a la 
unitat ha estat: Incontinència urinària, prolapses d'úter, vesical i/o rectal i 
incontinència fecal.

6.155Primeres
visites 6.629Visites

successives

Metges
especialistes
en Rehabilitació 4
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Àrees de treball

Jornada geriàtrica
i sociosanitària
a Palamós Gent Gran

Més d'un centenar de professionals 
de la geriatria de la comarca del Baix 
Empordà es van trobar a Palamós 
Gent Gran el 21 de maig, per tal de 
compartir experiències i generar un 
espai de debat.

Gero Domínguez, nomenat editor 
associat de la revista Prevención
de riesgos laborales

Es tracta d'una revista de tirada 
internacional i estatal que es troba 
al Medline. En Gero també és vice-
president de la Societat catalana de 
seguretat i medicina del treball.

Durant l'any 2010 amb temes de Seguretat del Pacient, 
l'hospital de Palamós supera exitosament l'avaluació exter-
na del Departament de Salut, liderada per l'Institut universi-
tari Avedis Donabedian, sobre la implantació d'un projecte 
integral en seguretat de pacients. Aquest projecte, es va 
presentar en la 1a. Jornada de seguretat de pacients que 
s'organitza a Catalunya, i hi assistim convidats pel Departa-
ment de Salut.

En el transcurs del 2010 es consolida aquesta línia en tot 
l'àmbit de l'Hospital amb la posada en marxa i gestió del 
SiNASP (Sistema de notificació i aprenentatge de Seguretat 
de Pacients), i també apliquem per primera vegada la meto-
dologia d'anàlisi Causa-Arrel (ACR) per a l'anàlisi d'un cas 
centinella.

Seguretat assistencial

Unitat de medicina hiperbàrica
Entre el 8 i el 14 de març, dates de la nevada que va afectar el subminis-
trament elèctric de la comarca, la Unitat de medicina hiperbàrica va fer 
front a un brot epidèmic d'intoxicació per monòxid de carboni degut a 
males combustions d'aparells que es van utilitzar, bé per subministrar 
calor, bé per subministrar electricitat.

En aquesta setmana es van atendre un total de 91 casos, quan la incidèn-
cia habitual ronda els 30-40 casos/any. 

Aquest fet va tenir repercussió en premsa local i nacional. A més, la seva 
revisió ha produït diverses comunicacions científiques en l'àmbit català i 
internacional (Congrés EUBS a Istambul, Turquia). 

918-14 de març 2010
30-40Casos/any
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L'Hospital de Palamós acull la IIa 
trobada de cirurgia de la mà i membre 
superior, de les comarques de Girona

Es va celebrar Divendres 28 de maig, en 
el marc d'una jornada en que també es 
va parlar del tractament de les fractures 
de radi distal. Traumatòlegs de tots els 
centres sanitaris de la demarcació es 
van trobar al nostre hospital per com-
partir coneixement i experiències.

Commemoració
del Dia mundial
sense tabac

El 31 de maig vam fer l'habitual xoco-
latada per a pacients i usuaris sota el 
lema "Endolça't la vida, no fumis", i 
el 14 de juny, la caminada "Canviem 
tabac per natura", amb la participació 
de més de 50 persones entre profes-
sionals, familiars i amics.

Urgències

•  Consolidació del nou Servei d'Urgències, amb la nova infrastructura

•  Implantació del triatge informatizat amb l'aplicatiu PAT, que permet 
ordenar la priorització de l'atenció segons la gravetat del motiu de 
consulta dels pacients.

•  Integració en el codi-IM dintre del pla director de malalties 
cardiovasculars, que permet millorar l'atenció als pacients amb 
infart agut de miocardi

•  Ampliació de la cartera de serveis amb l'ecografia immediata en el 
Servei d'urgències, prova que realitzen els mateixos adjunts del servei.

Urologia 

• Hem incorporat nou material per a la ressecció transuretral de 
pròstata que permet una millora de la tècnica a l'utilitzar sèrum 
fisiològic en lloc d'altres productes més nocius per als pacients. 
Això ha significat una disminució considerable de nombre de 
malalts que necessiten una transfussió de sang per a aquests 
tipus d'intervenció i una reducció de les intervencions de cirurgia 
prostàtica oberta millorant d'aquesta manera la recuperació post-
quirúrgica.

•  S’ha iniciat l’ús de la laparoscòpia en les intervencions urològi-
ques al nostre centre, en concret les nefrectomies laparoscòpi-
ques amb tots els avantatges que se'n deriven per als pacients, 
actualment en fase de veritable consolidació.
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Activitat assistencial

VISITES PER ABS

1 Les dades d'activitat de l'ABS Sant Feliu es refereixen únicament als serveis gestionats per la nostra entitat: Programa d'Atenció a la Salut Sexual
  i Reproductiva del CAP Sant Feliu Sexual i del CAS Castell Platja d'Aro.

Total

215.003

94.455

309.458

55.041

25.341

80.382

15.099

15.099

7.040

16.471

23.511

110.687

25.909

136.596

402.870

162.176

565.046

Medicina General

Facultatius

Infermeria

Total visites

Pediatria
Facultatius

Infermeria

Total visites

Odontologia
Facultatius

Total visites

Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
Facultatius

Infermeria

Total visites

Urgències
Facultatius

Infermeria

Total visites

Total activitat centres d'atenció primària
Facultatius

Infermeria

Total visites

ABS St. Feliu de G.1 

–

–

–

–

–

–

–

–

1.087

4.119

5.206

–

–

–

1.087

4.119

5.206

ABS Torroella de M.

30.576

19.145

49.721

8.473

4.613

13.086

2.767

2.767

1.170

2.473

3.643

27.143

2.335

29.478

70.129

28.566

98.695

ABS Palafrugell

73.393

32.491

105.884

18.629

6.410

25.039

5.902

5.902

1.355

3.792

5.147

34.693

3.846

38.539

133.972

46.539

180.511

ABS Palamós

70.034

26.454

96.488

18.490

9.777

28.267

4.036

4.036

1.983

3.742

5.725

23.104

12.835

35.939

117.647

52.808

170.455

ABS La Bisbal d’E.

41.000

16.365

57.365

9.449

4.541

13.990

2.394

2.394

1.445

2.345

3.790

25.747

6.893

32.640

80.035

30.144

110.179

Activitat
Atenció
Primària

Distincions per a la nostra Unitat
de diagnòstic per la imatge

Un premi a la comunicació "Estimación de la expo-
sición poblacional a radiación ionizante procedente 
de estudios radiológicos" que va presentar el Dr. 
Jorge Villani en el Congrés nacional de Radiologia 
a Galícia, i premi al millor cartell a les Jornades de 
Ginecologia a Figueres. "Que passa... mama? que 
ja va guanyar l'any passat un altre premi a Bilbao. 
Els autors són: Sebastian Gómez, Mireia Vilarrasa, 
Bibiana Leyes i Pep Martorell.

Acte de benvinguda als residents
de nova incorporació

Com cada any, donem la benvinguda 
als residents que s'incorporen a la 
nostra organització per realitzar les 
especialitats que han triat a l'examen 
MIR. Enguany, formem especialistes 
en Medicina familiar i comunitària, en 
Ginecologia i Obstetrícia i Llevadores. 
La conferència de l'acte va anar a càrrec 
de l'escriptor Josep M. Fonalleras.
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•  Hem consolidat la cirurgia menor a tots els centres d'atenció 
primària

•  Tècnica i control de la mesura dINR amb pacients tractats amb 
sintrom sense fer extracció venosa

•  Realització, lectura i interpretació  de fons d'ull,  amb càmara no 
midriàtica instal·lada en un CAP, a tots els pacients amb criteris 
de cribratge de retinopatia diabètica, evitant el trasllat a l'hospital 
en molts dels casos

•  Digitalització de tota l'electrocardiografia quedant integrada a la 
història clínica única i compartida de l'entitat, la qual cosa permet 
portar a terme la consulta virtual d'electrocardiogrames

•  Consulta ràpida de diagnòstic de medicina interna

•  Millora de la coordinació a l'alta dels pacients hospitalitzats amb 
el programa de suport a l'alta

•  Gestió i assesoria directa als equips de primària des del servei de 
Rehabilitació RHB per patologia de l'aparell locomotor

• Inici de sessions amb determinats especialistes per videoconferèn-
cia amb l'equip d'atenció primària de Palafrugell

•  Realització a càrrec de metges de primària, d'ecografia abdominal 
a l'ABS de Palamós

•  Projecte de maneig del malalt complex

•  Incorporació de la primera promoció de Residents de Medicina de 
Família a Torroella de Montgrí

•  Premi al millor pòster a la XXVI Jornada de Cloenda de l'Acadèmia 
de Ciències Mèdiques de Girona: "Efectivitat del tractament 
erradicador de la infecció per helicobacter Pylori en atenció 
primària". Autores: Alícia Gonzalez, Alícia Comerma, Núria Parals, 
M. Teresa Jacas, Irene Sánchez, Inma Sánchez. 

 

En general:

Àrees de treball

Publicacions d'infermeria

La revista Rol de enfermería, en el seu número 6 del mes de juny 2010 (volum 33), publica l'article "Menos 
dolor en la punción de un catéter venoso periférico: Una revisión bibliográfica en población adulta" 
en el qual figura com a primer signant Irene Prat González, DUE de l'ABS Palamós. La revista Pols a Pols, 
publica en el número de maig l'article "Actualització de la mesura de la pressió arterial", que signen 
Mònica Turró, Mònica Manresa, Núria Loaisa i Dalmau Vila, tots ells del Servei de Diàlisi/Nefrologia.
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Activitat assistencial. Atenció sociosanitària

PALAMÓS GENT GRAN 2009 2010

TOTAL1 Persones ateses

Estades

Ocupació

LLARGA ESTADA

MITJA ESTADA POLIVALENT

RESIDÈNCIA ASSISTIDA 

HOSPITAL DE DIA 

CENTRE DE DIA 

Persones ateses

Estades

Ocupació

Persones ateses

Estades

Ocupació

Persones ateses

Estades

Ocupació

Persones ateses

Estades

Ocupació

Persones ateses

Sessions centre de dia

1.090

62.513

92

232

21.058

96

 714

14.089

98

 89

23.666

100

 55

3.700

75

 60

6.202

1 Sense Centre de dia

1.028

61.742

92

199

20.630

94

 693

13.643

95

 79

23.673

100

 57

3.796

77

 52

5.995

Activitat
atenció a la
dependència

Premis de l'Acadèmia de Ciències mèdiques

En la seva jornada de clausura celebrada el passat divendres 4 de juny, es van obte-
nir els premis a la millor comunicació i al millor póster respectivament: "Anàlisi 
de l'ús global d'antibiòtics en un hospital comarcal", d'Anabel Martín-
Urda, Núria Bosacoma, Àngels Masabeu, Marta Conde, Mª Cruz Almendros i 
José Mª Inoriza. I "Efectivitat del tractament erradicador de la infecció per 
helicobacter pylori (HP) en atenció primària (AP)", d'Alícia González, Núria 
Parals, Alícia Comerma, M. Teresa Jacas, Irene Sánchez i Inma Sánchez.
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Activitat assistencial. Atenció social Centres gestionats per SSIBE

CONSORCI SURIS (Sant Fe l iu de Guíxols) 2009 2010

Residència assistida
Sant Feliu Gent Gran

Centre de dia
Sant Feliu Gent Gran

Residència assistida
Asil Suris Sant Feliu

Persones ateses

Estades

Ocupació

Pacients atesos

Sessions centre de dia

Persones ateses

Estades

Ocupació

218

32.650

100

 

57

5.306

 

89

23.013

99

PALAFRUGELL GENT GRAN 2009 2010

Residència assistida

Centre de dia

Persones ateses

Estades

Ocupació

Pacients atesos

Sessions centre de dia

222

30.670

99

 

73

8.798

138

32.688

100

 

53

5.671

 

90

23.223

99

55

16.360

100

 

80

9.236

• Increment notable de l’activitat a la Unitat de Llarga Estada, amb un 23 % 
d’ingressos més que l’any anterior, aquest ha estat acompanyat per un 
augment de la complexitat atesa.

• S’ha completat la informatització de totes les unitats, implementant el pla 
de cures d’infermeria a totes les unitats sociosanitàries, i l’ús de l’aplicatiu 
d’ordres de medicació a l’àmbit de Residència.

• El dia 21 de maig es va realitzar una Jornada geriàtrica i sociosanitària 
a la que van assistir molts professionals de la Comarca.

• Participació en 2 estudis:

1. Avaluació de la Qualitat de vida de les persones ateses a Residència 
assistida i a Centre de dia. Promogut pel Servei de Qualitat de l’ICASS.

2. Estudi EARCAS (Eventos Adversos en Residencias y Centros Asisten-
ciales Sociosanitarios), projecte finançat per l’Agencia de Qualitat 
del Sistema Nacional de Salut en el marc estratègic de millora de la 
seguretat dels pacients atesos en centres sociosanitaris, i promogut 
pel Ministerio de Sanidad, política social e igualdad.

L‘11 de juny va començar a funcionar la nova cambra hiperbàrica de l'Hospital

Inicià la seva activitat atenent casos urgents, i l'activitat programada no va 
començar fins al dia 14. L'antiga cambra, va romandre activa des que va ser 
instal.lada a l'Hospital l'any 1994. La cambra actual, té una capacitat per a 8 
pacients, i gaudeix de tecnologia d'última generació. 
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Serveis
Centrals
Assistencials

Dietètica i Nutrició

•  Disseny i posada en marxa del nou aplicatiu per a la prescripció i 
la gestió culinària de dietes per a pacients hospitalitzats, dins de 
l'entorn de la Història clínica informatitzada

• Elaboració dels criteris dietètics i nutricionals de base a la nova 
residència de Palafrugell Gent Gran 

• Tutorització del Pràcticum de dos alumnes de la diplomatura de 
Dietètica i Alimentació Humana, amb un total de 330 hores

•  Participació com a ponent a les II jornades de Dietistes i Nutricio-
nistes de Catalunya. "Les competències del Dietista-Nutricionista" 

hores
de

tutorització

330

Avenços en Cirurgia general i en Cirur-
gia urològica a l'Hospital de Palamós

Una videoconferència d'una intervenció quirúrgica comentada en directe des de 
la sala d'actes (11 de juny), i la primera ureterorenoscòpia al nostre hospital (8 
de juny), dues mostres més dels avenços en Cirurgia que tenen lloc a l'Hospital 
de Palamós i el nou quiròfan integrat, en el qual es poden fer intervencions amb 
menys despeses, menys complicacions, i essent més resolutius.

Laboratori
Activitat general

Peticions

Peticions urgents

Determinacions

152.892
35.766

3.517.148

Implantació de la prestació de validació de tècniques
a empreses subministradores

Anatomia Patològica

Biòpsies

Citologies

8.219
10.751

Incorporació consolidada del 3r anatomopatòleg
Adquisició d’aparells per realitzat Immunohistoquímia
en el nostre Laboratori
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Unitat de diagnòstic per la imatge

•  Instal·lació de la Ressonància magnètica (RM)

•  Incorporació d'una nova radiòloga a l´equip de radiòlegs de l´hospital, experta en 
RM, a la vegada que tres dels radiòlegs de la plantilla inicial s´han format en RM: 
xerrades tècniques, assistència a diversos cursos d´aplicacions i la rotació durant 
4 setmanes a l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona i 2 setmanes més a la Clínica 
Girona on han estat treballant amb els equips de RM d´aquests centres

•  4 dels nostres TERs han estat formats específicament en el coneixement de la 
tècnica de RM i en el maneig de l´equip de RM: curs teòric-pràctic i rotació durant 
4 setmanes a la RM de l´Hospital de Santa Caterina de Salt

•  Incorporem 2 infermeres al servei de radiologia

• Incorporem dins de les prestacions d´ecografia els estudis d´ecografia 
doppler de les artèries renals i de les FAVI (estudis que fins aquest 
moment es derivaven)

58.334
exploracions
radiològiques

12.632
estudis

1.313
estudis

Des de juny 2010

5.235
estudis

5.813
exploracions

RM TAC MAMOGRAFIA ECOGRAFIA RADIOLOGIA CONVENCIONAL

Arrossada al jardí
i pluja d'estels a Palamós Gent Gran

En el marc de les activitats previstes 
per a la Festa Major, la ja tradicional 
arrossada es va poder fer en un dia 
esplèndid, i més tard, hi va haver un 
espectacle ofert pel voluntariat de 
Creu Roja.

Gimcana 2010
a Palamós Gent Gran

En la seva tercera edició celebrada 
el 16 de juny, residents de Palamós 
Gent Gran van gaudir de valent su-
perant diverses proves: de velocitat 
en cadira de rodes, bitlles, eslàlom, 
anelles, petar globus....Al final tots 
van guanyar i es van emportar una 
medalla.

Microbiologia

Cultius 74.604

Automatització de les identificacions bacterianes i antibiogrames amb CMI
Revisió del criteris d’antibiograma amb sessió formativa i publicació
de quadres de sensibilitats.
Redefinició de la Unitat de Microbiologia amb increment dels criteris
d’aproximació clínica i a altres Hospitals Comarcals.

Hematologia
Programa d’estalvi de sang en cirurgia programada:
Detecció d’anèmia prèvia a la cirurgia i control del sagnat intraoperatori.

Inici de la substitució dels analitzadors d'Hematologia.
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S
Aprovisio-
nament
i logís-
tica

erveis
centrals
no assistencials

Logística de distribució hospitalària

Dins l’àmbit de la logística de distribució hospitalària s’ha consolidat 
el sistema de reposició de materials dels nostres magatzems mitjançant 
un sistema automatitzat de lectura de codis de barres, el qual implica una 
millor gestió dels magatzems i estocs.

Altres consideracions

Aprovisionament i Logística ha destacat per tal d’implantar 
l’ambientalització de les compres, fet que va lligat a una acurada 
selecció de proveïdors per tal de garantir que aquests siguin curosos 
amb el medi ambient, que siguin fiables, eficaços i tinguin un interès de 
col·laboració mútua amb la nostra entitat. 

Existeix també una estreta col·laboració amb el Grup de Cooperació per 
tal d’informar de tots aquells  materials obsolets en el nostre entorn i així 
poder-los utilitzar en altres àmbits.  

Enguany, el nostre departament s’ha reunit amb altres professionals de 
l’àmbit de les compres hospitalàries  per tal de realitzat un treball conjunt. 
Les directrius a seguir han estat:

• Realitzar compres conjuntes per optimitzar el preu i la qualitat 
dels productes

• Intercanviar sistemes de treball, experiències i dificultats

•  Avaluar els nostres proveïdors

Publicació als Fulls econòmics

En el número 39 dels e-Fulls econòmics 
del Sistema sanitari, es va publicar l'article 
"Anàlisi de costos per pacient en una 
oganització sanitària integrada", del qual 
Marc Carreras, de Control de gestió de SSIBE 
n'és el principal autor, i que també signen 
Jordi Coderch i José M. Inoriza, d'Avaluació, 
informació i recerca. Aquest article va ser 
presentat en forma de comunicació en una 
jornada tècnica sobre costos.

Exposició
"Premi disseny per al reciclatge"
a l'Hospital de Palamós

En el marc de la política ambiental 
de l'entitat, l'hospital va acollir del 
30 de juny al 2 d'agost, l'exposició 
itinerant que mostra els guanyadors 
de l'edició de 2009, amb dissenys 
que incorporen materials reciclats i/o 
biodegradables.
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Des del departament d’Aprovisionament i Logística realitzem diverses funcions 
de les quals les més significatives dutes a terme durant l’any 2010 són:

Obres de remodelació i ampliació 2011

En relació a les obres de remodelació i ampliació de l'hospital, s'ha lide-
rat tot el procediment de compra de l’equipament de la cinquena planta, 
ressonància magnètica i cambra hiperbàrica donant suport tècnic i  admi-
nistratiu als professionals implicats. S’inclou també la fase final del Bloc 
Quirúrgic i de la Unitat d’Urgències El conjunt d'obres realitzades ens han 
permès millorar d'una banda, les condicions de treball dels professionals 
i de l'altra les condicions de comfort dels pacients i dels seus familiars, 
guanyant en intimitat i seguretat assistencial: boxos tancats a Urgències, 
habitacions individuals a Obstetrícia, monitoratges sense fils.

En relació a l’equipament adquirit cal destacar:

Planta 5

•  Llits electrònics de darrera generació

•  Butaques i cadires d'alt comfort

•  Capçaleres tècniques integrades a la paret de l'habitació

•  Piques per a l'higiene del nadó integrades a l'habitació

•  Aspiradors de secrecions elèctrics

•  Equipament específic per a l'àrea de nounats, amb mobiliari mòbil 
i funcional

Urgències

Dins la fase final d’equipament hi ha una dotació de:

•  Desfribril·ladors d’alta gamma.

•  Central de monitorització.

Bloc Quirúrgic

Finalització de la instal·lació i posada en funcionament de tot l’equipament. 
Es tracta d’equips que integren les diferents tasques del Bloc Quirúrgic.

L'Hospital de Palamós
posa en marxa
la ressonància magnètica

A primers de juliol, es va començar a 
fer aquesta prova diagnòstica amb la 
qual, més de 3.000 persones a l'any 
s'estalviaran desplaçaments fora de 
la comarca del Baix Empordà per 
fer-la.

La Unitat de diagnòstic ràpid
de Medicina interna entra
en funcionament

Va ser a mitjans del mes de juliol, i els 
seus objectius són: evitar la demora en el 
diagnòstic adequat, agilitar els diferents 
procediments diagnòstics de manera 
coordinada, disminuir el temps d'espera 
de les exploracions complementàries i 
evitar ingressos innecessaris.
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Hospital de Palamós

•  Ampliació d’instrumental d’oftalmologia per dur a terme 
intervencions de vitrectomia

•  Ampliació d’equipament per a una nova consulta d’oftalmologia

•  Rentadora d’instrumental quirúrgic

•  Aspirador per a puncions fol·liculars 

• Equip d’histeroscòpia per a ginecologia

•  Doppler obstètric

•  Ecògraf ginecològic

•  Doppler portàtil per mesurar l’índex turmell braç

•  Equip de potencials evocats auditius per a screening d’hipoacúsia 
en el nounat

• Bilirrubiòmetre 

•  2 monitors maternofetals per a sala de parts

•  Segelladora automàtica de bosses per al servei de farmàcia

•  Remodelació dels taulells de treball de les plantes 
d’hospitalització

• Equipament específic de laboratori, tals com equips 
d’Hematologia i Immunohistoquímica 

•  Aparell sonometria per a mesura de decibels de la veu per al 
servei de Rehabilitació (logopeda)

Aprovisionament i logística

Inversions

26 d’agost, inauguració de les noves instal•lacions
de l'Hospital de Palamós

La consellera de Salut, Marina Geli, va inaugurar el 26 d'agost l'ampliació de l'Hospital, que 
ha consistit en la construcció d'una nova planta d'hospitalització, l'ampliació dels serveis 
d'urgències, de la unitat de diagnòstic per la imatge, del bloc quirúrgic i de la unitat de curta 
estada; la creació del nou Hospital de dia mèdic, de noves consultes externes, i nous espais per 
al personal. Així, s’han millorat 3.500m2 (1.580m2 d'ampliació i 1.890m2 de remodelació), i la 
inversió ha estat de més de 6 milions d’euros. Amb la creació de la nova planta d'hospitalització, 
la capacitat de l'Hospital de Palamós ha passat de 100 a 134 llits.
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A l'hora de realitzar tot el pla
d’equipament s’ha prioritzat
amb la funcionalitat de tots
els equips, s’ha emfatitzat amb
tots els aspectes tècnics, però
alhora s’ha tingut cura de preservar
un entorn de calidesa i confort
vers els usuaris i professionals.

Consorci Assistencial Baix Empordà

•  Neveres específiques de medicaments

•  Dopplers portàtils per a mesura d’índex turmell braç

•  Mobiliari per ampliació de consultes del Centre
d’Atenció Primària de Palafrugell

Palamós Gent Gran

•  Taules auxiliars per a habitacions

•  Taules per adjuntar a les cadires de rodes

•  Llits especials per a usuaris obesos

•  Entarimat per a la zona dels porxos per realitzar actes lúdics 

Publicació d'un estudi sobre despesa sanitària

A primers de setembre es va publicar "La despesa sanitària poblacional segons 
la morbiditat atesa". La publicació de l'estudi ha estat al volum III dels Estudis 
en Economia de la Salut, i en són autors José M. Inoriza; Marc Carreras; Josep 
M.Lisbona; Elvira Sánchez i Jordi Coderch, tots ells integrants del Grup de Recerca 
en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GRESSIRES) de la nostra entitat.
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INGRESOS ACTIVITAT 2009 2010

Facturació CATSALUT

Altres ingressos activitat

Altres ingressos d'explotació

Ingressos financers

Ingressos extraordinaris

Total

64.712.459

5.563.164

2.623.049

65

12.261

72.910.996

DESPESES 2009 2010

Compres

Despeses de personal

Amortitzacions i provisions

Altres despeses d'explotació

Despeses financeres

Despeses extraordinàries

Total

15.133.647

45.352.739

3.442.859

8.789.526

249.677

20.606

72.989.054

DESPESA GENERADA 2009 2010

Farmàcia 20.769.944

63.578.959

5.720.043

2.061.300

680

14.975

71.375.957

12.717.746

45.088.777

3.746.264

9.436.527

315.769

1.445

71.306.528

20.728.955

Economia
i finances Anàlisi financera

Jornada sobre
Ressonància magnètica

Uns 80 professionals de la demar-
cació i de la pròpia entitat, van 
assistir el 23 de setembre a aquesta 
jornada organitzada per l'Hospital 
de Palamós, per tal de tractar 
diferents aspectes de la utilització 
d'aquesta tècnica diagnòstica.

Exposició fotogràfica
"Vida a l'Hospital"

Durant tot el mes de setembre, es va poder 
contemplar l'exposició de fotografia amb 
les obres de Xevi Jaime Novo que es van 
fer durant uns mesos a l'hospital. Es tracta 
d'un recorregut en 30 imatges per tots 
els racons del centre, units sempre per un 
denominador comú, les persones que en 
formen part.
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1. Creació d’un Arxiu Digital a través del gestor documental per a 
factures de proveïdors, que ha permès una optimització del temps de 
treball, reducció de l’espai d’arxiu i estalvi de paper.

2. Innovació en el procediment de realització de l’auditoria comptable-
financera. Canvi del sistema tradicional presencial a la implantació d’un 
sistema de desenvolupament i execució de l’auditoria a distància, via 
telemàtica.

3. Modificació del circuit de caixa. Introducció del tub pneumàtic per a la 
distribució a les diferents recepcions del canvi diari, reduïnt el moviment 
d’efectiu i agilitant el control de caixa.   

4. Nou sistema de facturació per a accidents de trànsit. Posada en funciona-
ment d’un programa únic entre Companyies Asseguradores i Hospitals per 
gestionar i facturar els expedients. Permet la comunicació online i facturació 
a través d’internet, evitant el paper i agilitant els cobraments. 

5. Escaneig de la documentació dels accidents de treball i esportius. 
Amb la implantació d’aquest nou procés s’aconsegueix un estalvi de 
paper i facilita l’arxiu i recerca de documents.

6. Enviament de la factura mensual de l’ICS a través de la seva pàgina 
WEB i amb fitxer encriptat.

Les principals accions que s'han portat a terme des del departament 
d'Economia i finances han anat encaminades a l'eliminació del paper, 
amb la digitalització de tots els documents i la gestió via telemàtica tant 
amb clients com amb proveïdors, assolint un major control sobre totes 
les operacions.

Gran èxit dels nostres
esportistes a la Cursa dels Volcans

El 26 de setembre va tenir lloc a Olot la segona edició de la Volta pels Volcans, que 
enguany va crear un premi especial per als hospitals de la demarcació. Nosaltres 
hi vam participar amb 15 atletes, assolint un gran èxit: primer i segon lloc de noies 
van ésser per a Beatriu Conca i Marina Basart, per equips vam tenir el segon lloc 
amb en Francesc Riera, Beatriu Conca i Quique Aliño, i per hospitals, vam quedar 
classificats en primer lloc.
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El Departament d'enginyeria ha coordinat i supervisat totes les obres 
d'ampliació i reforma de l’Hospital de Palamós.

Engi-
nyeria

Cambra hiperbàrica

Quiròfans 

Ressonància magnètica

Planta 5

Urgències

Posem en marxa el Pla d'acollida
per al personal de nova incorporació

Consisteix en facilitar a tota persona 
que s'incorpora a qualsevol dels 
centres i serveis de SSIBE, tota la 
informació i seguiment necessaris 
per afavorir la seva adaptació al lloc 
de treball.

Conferència sobre protecció
jurídica a la gent gran

El 27 d'octubre, va tenir lloc a Palamós Gent 
Gran una conferència a càrrec de l'advocat i 
gerent de la Fundació Tutelar de les comarques 
gironines, Josep Maria Solé, sobre diversos 
aspectes relatius a la protecció jurídica a la 
gent gran. A l'acte hi van assistir una trentena 
de persones, i es va posar llum sobre alguns 
temes, sovint desconeguts.
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Formació

Facultatius

Facultatius residents

Diplomats infermeria

Auxiliars infermeria i auxiliars sanitaris

Personal administratiu

Assistencial grau mig

2.285

2.718

658

Emporhotel 303

Tècnic especialista254

Altres85

619

1.023

3.401

11.346 hores de formació interna

Hospital
de Palamós

Atenció
Primària

SSIBE
AiE

Emporhotel

Palamós
Gent Gran

6.295

1.628

2.910

303

372

L'Hospital de Palamós ja té en funcionament
la nova planta maternoinfantil

Nou servei de voluntariat
a l'Hospital de Palamós

A partir del 2 de novembre, per 
tal d'oferir al pacient una atenció 
més humanitzada i fer més amena 
la seva estada a l'hospital i propor-
cionar una via d'expressió per als 
sentiments i les emocions. 

Es tracta de la planta 5, les obres de la qual 
es van ellestir a finals d'estiu. A mitjans 
d'octubre i progressivament, l'Hospital de 
Palamós va anar ocupant amb pacients la 
nova planta cinquena del centre, amb els ser-
veis de Ginecologia, Obstetrícia i Pediatria. 
A primers de novembre, la planta es trobava 
ja a ple rendiment.



Serveis de Salut Integrats Baix Empordà | Memòria de sostenibilitat 201034

Universitat Reglats

Residents

Cicles Formatius

Formació en centre de treball

Voluntàries

Formació Ocupacional

1

57

14

19

22

63

176persones en pràctiques

hores de formació
continuada sobre
la informatització
de la història clínica

+1.427

Formació

17.550 hores de formació, 1.035 persones formades, 7.637 hores de 
permís per assistir a aquesta formació.

Total inversió en formació:793.943 €.

Externa

II Jornada científica del Programa
de detecció precoç del càncer
de mama

Una seixantena de professionasls de 
la demarcació es van aplegar a l'Hos-
pital de Palamós en una jornada que, 
d'entre altres coses, va presentar les 
dades de la 4a volta del programa.

Per què l'energia nuclear no forma 
part de la solució energètica
al nostre pais?

El 12 de novembre, va posar llum 
sobre el tema, Marcel Coderch, en 
una conferència celebrada a l'Hospi-
tal de Palamós. En acabar, hi va 
haver un animat debat de posicions 
diferents sobre la qüestió.



35

1.035Professionals 793.943 €17.550 hores Inversió

7.637 hores de permís

Infor-
màtica

Amb la finalitat de dotar-nos de la màxima disponibilitat i fiabilitat de la xarxa 
interna de transport de dades:

•  Creació d'un segon centre de procés de dades per allotjar tots 
els serveis informàtics de contingència en una ubicació física 
separada.

•  Actualització de tot l'equipament d'electrònica de la xarxa de 
distribució de dades. 

• Dotació de tots els racks de distribució horitzontal de camins 
redundants de fibra òptica fins al centre de procés de dades.

Amb la finalitat de garantir el creixement i l'evolució en l'utilització del 
programari assistencial La Gavina:

•  Nou motor de la base de dades assistencial. S'ha canviat l'antic 
programari Mumps per un de més potent i modern anomenat 
CACHÉ 

•  Actualització del maquinari que dona servei als programaris La 
Gavina per tal de dotar-lo de més prestacions i un millor temps 
de resposta per a l'usuari.

Amb la finalitat d'assegurar la continuïtat i disponibilitat de la informació 
emmagatzemada:

•  S'ha posat en marxa un sistema redundant de cabines de disc, 
amb ubicació física separada, per allotjar els 15 Terabytes 
d'informació que actualment tenim a la nostra entitat, però amb 
capacitats de creixement.

Terabytes

15

L'Hospital de Palamós acull el 1r curs teòric-pràctic
de formació en sol pelvià

Es tracta d'un curs acreditat pel Consell català de formació continuada de les 
professions sanitàries, que compta amb l'auspici de la SEGO, i en el qual van 
participar una vintena de professionals de la ginecologia i l'urologia provinents 
dels hospitals de la demarcació de Girona (19 de novembre).



Medi
ambient
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Gestió Ambiental
Som conscients de la nostra responsabilitat davant la societat i el medi ambient. 
L'any 2007 vam aprovar la Política Ambiental de la nostra entitat i vam implantar 
un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) obtenint la certificació segons la norma 
ISO-UNE- 14001:2004 i el Reglament (CE) Nº 761/2001 (EMAS). L'any 2009 el 
certificat es va ampliar amb els centres d'Atenció Primària (llevat de La Bisbal 
d'Empordà) i l'objectiu per a finals de 2011 és adherir l'Hospital al certificat, 
completant així la certificació del SGA a nivell corporatiu.

Els objectius generals per a aquest desplegament són:

Reduir consums (energia, aigua, paper, tòners, etc...)

Millorar la gestió dels nostres residus

Millorar la conscienciació ambiental dels nostres usuaris

Canviar els paràmetres de les compres
en base a criteris de sostenibilitat

Millorar la comunicació ambiental a la nostra entitat

14001: 2004

Nº 3.00.05076

A l'Hospital de Palamós, durant 2010 s'ha produït un augment dels 
consums, atès que s'ha augmentat d'espais i de serveis, en concret la 
remodelació de l'hospital s'ha fet sobre 1.890m2 i l'ampliació ha estat 
de 1.580m2.

Bussejadors de tots els àmbits es troben a l'Hospital de Palamós
per conèixer la nova cambra hiperbàrica

En la Jornada tècnica organitzada per la Unitat de medicina hiperbàrica de l'Hos-
pital de Palamós, amb l'objectiu de conèixer de primera mà els circuits d'accés 
i les instal.lacions. Hi van assistir bussejadors que provenien en la seva majoria 
dels centres de busseig de la Costa Brava, però a més hi van assistir membres 
dels GRAE - Grup de recolzament d'actuacions especials dels Bombers de la Ge-
neralitat de Catalunya-, del GEM - Grup d'emergències mèdiques dels Bombers 
de la Generalitat de Catalunya-, de la Unitat subaquàtica del cos de Mossos 
d'Esquadra, de protecció civil, i de la policia local.
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Consums AIGUA m3 2009 Variació %2010

CAP La Bisbal d’Empordà

CAP Palafrugell

CAP Palamós

CAP Torroella de Montgrí

Palamós Gent Gran

Hospital de Palamós

-46,27

-2,15

7,78

-14,72

-7,11

7,14

482

775

859

475

7.804

32.155

ENERGIA ELÈCTRICA kWh 2009 Variació %2010

CAP La Bisbal d’Empordà

CAP Palafrugell

CAP Palamós

CAP Torroella de Montgrí

Palamós Gent Gran

Hospital de Palamós

-4,82

15,92

10,18

-9,56

-1,32

19,84

183.762

206.953

218.934

184.419

1.378.981

4.168.172

GAS NATURAL kWh 2009 Variació %2010

CAP La Bisbal d’Empordà

CAP Palamós

CAP Torroella de Montgrí

Palamós Gent Gran

Hospital de Palamós

-11,43

11,90

6,02

43,19

15,29

119.251

315.753

346.075

1.732.776

3.938.904

PAPER paquets de 500 uni tats 2009 Variació %2010

CAP La Bisbal d’Empordà

CAP Palafrugell

CAP Palamós

CAP Torroella de Montgrí

Palamós Gent Gran

Hospital de Palamós

5,73

-0,75

24,73

13,25

-23,26

4,92

295

662

585

376

419

4.392

897

792

797

557

8.401

30.013

193.060

178.533

198.699

203.909

1.397.465

3.478.118

134.645

282.180

326.412

1.210.141

3.416.513

279

667

469

332

546

4.186

Grup I i II

2010

–

–

–

–

–

303.680

2009

Grup III
infecciosos

2010

0

0

240

0

18.870

106.500

2009

Grup III tallansts
o punxants

2010

799

1.294

825

1.063

1.999

9.735

2009

Grup IV
citostàtics

2010

180

120

30

120

–

6.720

2009

Grup IV formol
o xilol

kg litres litres litres litres

2010

–

–

–

–

–

1.165

–

–

–

–

–

268.251

0

0

–

0

13.200

185.100

630

2.271

–

1.149

1.474

10.090

60

300

–

30

–

14.370

–

–

–

–

–

1.585

2009Residus
CAP La Bisbal d’Empordà

CAP Palafrugell

CAP Palamós

CAP Torroella de Montgrí

Palamós Gent Gran

Hospital de Palamós1 

1 En el grup IV Citostàtics - CAP Palamós inclós dins de l'Hospital de Palamós. 

Es constitueix
el Grup de Cooperació

Es tracta d'un grup interdisciplinar 
que té per objectius principals 
seleccionar, analitzar i impulsar 
projectes de cooperació que 
ens arribin o que en siguem 
coneixedors, i proposar-los-els 
l'assignació dels recursos.

Exposició fotogràfica
a Palamós Gent Gran

Del 13 de desembre al 28 de febrer, el centre 
Palamós Gent Gran va exposar el seu 
projecte fotogràfic "Joc de mans". Aquestes 
fotografies són una sèrie de primers plans de 
les mans dels residents, conjuntades amb les 
manetes dels nens de la llar d'infants. Tot 
plegat, amb un resultat colorista i de gran 
impacte emocional. 
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Gestió ambiental

Reducció
de consums
(energia, aigua,
paper, tòners,
piles i gots
de plàstic)

1
Millora
en la gestió
dels nostres
residus

2
Millora
en la
conscienciació
ambiental

3
Implantació
de la compra
verda

4

Minimització
del consum
de paper

5
Control
mensual
del consum
de paper

6
Implantació
del gestor
documental

7
Implantació
del control
mensual de
generació
de residus

8

Digitalització
de la imatge
clínica

9
Substitució
de gots i
coberts de
plàstic per
convencionals
(Àrees de descans
del personal)

10
Substitució
del paper
d’alumini
(Cafeteria
Palamós
Gent Gran)

11
Instal·lació
de detectors
de presència
i crepusculars
a l’enllumenat

12

Temporitzadors
als televisors
per a apagada
automàtica

13
Reductors
de cabal
d’aigua a
les aixetes

14
Revisions
de retorns
d’aigua
calenta
sanitària

15
Instal·lació
i senyalització
de doble
polsador de
descàrrega
de cisternes

16

Sensors
d’humitat
al rec
automàtic

17
Informació
ambiental
a la Guia
d’acollida
(Palamós
Gent Gran)

18
Tallers i
conferències
sobre el
medi ambient

19
Exposició
“Disseny per
al reciclatge”

20

En el marc del Sistema de Gestió Ambiental, s'han desenvolupat diferents accions:

Projecció i posterior debat del curt 
d'animació "La Dama i la Mort"

Celebrem el Dia Mundial
de la SIDA 2010

En el marc de les sessions de cinema ètic 
que ha iniciat el Comitè d'ètica assisten-
cial de la nostra entitat, el 3 de desembre 
es va projectar a l'Hospital de Palamós el 
curt d'animació "La Dama i la Mort", que 
ens va permetre fer una reflexió plegats 
sobre l’aferrissament terapèutic.

Amb motiu de la cel.lebració anual del Dia mun-
dial de la SIDA, la nostra entitat es va adherir al 
manifest per a aquest dia. Als centres d'atenció 
primària vam lliurar material divulgatiu divers 
per als usuaris i a l'hospital hi va haver una taula 
informativa amb material que va aportar l'Asso-
ciació Comunitària Anti-Sida Baix Empordà 
(ACAS). També es van distribuir llacets vermells 
als professionals i als usuaris.
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Prevenció
i riscos
laborals

El total d’hores invertides en formació 
interna en prevenció de riscos laborals ha 
estat  de 789 hores amb una distribució 
per centres.

370

292

122

Hospital
de Palamós

Atenció
Primària

Palamós
Gent Gran

Facultatius

Residents

Diplomats infermeria

Auxiliar infermeria

91

147

17

2

62

15

174

281

789 hores en prevenció

Personal administratiu

Assistencial grau mig

Tècnic especialista

Altres

16Accions

Treballadors que han
rebut formació inicial
en prevenció de riscos
laborals i medi ambient 157Assistents

15Accions
Activitats de formació
en prevenció de riscos  264Assistents

Exposició fotogràfica del concurs 2010

Durant tot el mes de desembre i fins passades les festes de Nadal, es va poder 
veure l'exposició de fotografies corresponent al concurs que cada any es fa entre 
tot el personal. Aquest any, amb motiu del desè aniversari, una de les categories del 
concurs va consistir en la "repesca" d'obres no premiades en edicions anteriors, 
que han tornat a optar a premi. En la modalitat digital, portada a terme a la intranet 
corporativa, la votació popular del personal de l'empresa també va atorgar tres 
premis, amb el tema "La nevada del mes de març".
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En el marc del desenvolupament dels processos de SSiBE, es va organi-
tzar una jornada el juny de 2010, l'objectiu de la qual va ser donar a 
conèixer a la resta de personal de l'entitat el desenvolupament de tres 
dels vuit processos que ja s'han començat a treballar a l'organització. 
Tot seguit va tenir lloc una conferència a càrrec de Roberto Corral, 
especialista en processos. 

Pel que fa a l'acreditació dels centres sociosanitaris, comencem a 
Palamós Gent Gran amb l'objectiu de treballar els estàndards amb el 
personal del centre.

Durant el 2010 s'ha col.laborat activament amb el Departament de 
Salut per elaborar els estàndards de l'acreditació dels centres d'atenció 
primària de Catalunya, i personal de SSIBE ha format part del grup de 
treball.

A través del Pla estratègic 2009-2012, ens trobem a l'equador amb 
un percentatge d'assoliment del Pla del 55%. Seguim treballant en les 
diferents línies estratègiques:

• Millorar espais i infraestructures

• Integrar qualitat i seguretat assistencial

• Gestió orientada a processos

• Reduir el temps d'espera

• Racionalitzar l'ús dels medicaments

• Racionalitzar la despesa de les compres,
   consums i contractacions externes

• Millorar la gestió dels equipaments i tecnologies

• Potenciar la recerca i la docència

• Diversificar clients

• Augmentar la presencia en la societat

• Disposar de professionals competents

• Consolidar el desplegament de l'ús de la HCLI informatitzada

• Millorar els sistemes d'informació

• Potenciar la comunicació interna

• Disposar d'una organització flexible

Qualitat

El Grup de cooperació de SSIBE destina 4100 euros
a la compra de 2 tones d'aliments per a famílies necessitades

Es tracta de 2.000 euros cedits pels òrgans de govern, i 2.100 euros producte de 
la renúncia de la panera dels treballadors. Les 2 tones de menjar que s'han donat, 
s'han distribuït a les delegacions de Càrites de Sant Feliu, Palamós, Palafrugell, 
La Bisbal i Torroella.
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A finals de 2010, dins del marc del Pla Estratègic, es van iniciar una sèrie d'accions relacionades 
amb la Responsabilitat Social Coorporativa. Una de les que es va portar a terme va ser la creació 
d'un un grup relacionat amb la cooperació. Entre d'altres funcions, serà l'encarregat d'ordenar, 
discutir i centralitzar les qüestions referents a la cooperació. La primera acció que es va realitzar 
durant el 2010 va ser gestionar la donació de l'import de la panera de Nadal dels treballadors per 
comprar aliments que posteriorment es van donar a Càritas del Baix Empordà.

Comissions de Qualitat 
• Comissió Assistencial

• Comissió Atenció Primària

• Comissió de Docència

• Comitè Ètica Assistencial

• Comissió de Farmàcia

• Comissió d’Història
   Clínica Informatitzada

• Comissió d’Infeccioses

• Comissió de Mortalitat

• Comissió Oncològica
   i Comitès de tumors

• Comissió Quirúrgica

• Comitè de Recerca

• Junta Assistencial Facultativa

• Comitè de Transfusions

• Comissió de Promoció
   i Prevenció de la Salut

• Nucli de seguretat

• Comitè Hospital sense fum

• Comissió d'igualtat d'oportunitats
   entre homes i dones

• Comitè de seguretat i salut

• Comissió ambiental
   de Palamós Gent Gran

• Comissió ambiental del Consorci
   assistencial del Baix Empordà 

Comissions de Direcció
• Consell de Direcció General

• Consell de Direcció Assistencial 

• Consell de Direcció d'Atenció
   a la dependència 

• Comissió de Comunicació 

• Comissió de Serveis Generals

• Comissió de Sistemes i Tecnologies
   de la informació i la comunicació 

• Comissió de Control i seguiment

• Comissió de Sistema integrat de gestió

Homenatge als jubilats i jubilades de l'entitat

En el marc de l'acte institucional de Nadal, es va retre home-
natge a les persones que s'havien jubilat en els darrers anys. 
Va estar un acte molt emotiu, amb discursos de companys 
de feina i dels propis homenatjats, als quals se'ls va lliurar 
una placa commemorativa en record del seu pas per la nostra 
institució i en agraïment a la feina feta.
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Qualitat

Durant el 2010 es crea una nova comissió a l'entitat, COMISSIÓ DEL SISTE-
MA INTEGRAT DE GESTIÓ  (SIG). El seu objectiu és treballar i impulsar la 
Responsabilitat Social Corporativa des d’un òrgan de Direcció del màxim 
nivell, i tractar específicament àrees que no estan incloses en altres comis-
sions i que estan vinculades a la RSC com son les de qualitat, prevenció i 
mediambient.

1. Treballar i impulsar la Responsabilitat Social Corporativa

2. Disposar d’una comissió per tal de poder aprovar documentació relacio-
nada amb els tres àmbits, Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i Medi 
Ambient.

3. Analitzar dades i desenvolupar els plans de millora per aquells aspectes 
a treballar.

4. Comunicar i donar a conèixer aspectes rellevants dels tres àmbits.

5. A les àrees representades a la comissió, els serveix com a plataforma 
de difussió dels seus àmbits de treball.

6. Impulsar i difondre la cultura de responsabilitat social a la nostra empresa.



43



Serveis de Salut Integrats Baix Empordà | Memòria de sostenibilitat 200944

Treballem per garantir i millorar el nivell de salut individual i col·lectiva de 
la població que tenim assignada i/o que ens demana atenció. Per tal que 
aquestes funcions assistencials, que actuen directament sobre la població, 
siguin adequades, efectives, segures i eficients, els serveis de salut han de 
desenvolupar també altres funcions complementàries, com la recerca, la 
formació i la docència.

Principals
línies de

recerca de
l'entitat

Durant l’any que abasta aquesta memòria, el Comitè de Recerca ha efectuat 
14 reunions amb la següent activitat.

•  Revisió de  21  projectes de recerca: 4 d’elaboració pròpia
i 17 multicèntrics

•  Supervisió de 21 projectes en curs

•  Informació diversa sobre reunions científiques, premis i beques. 
Des del Comitè s’ha fet difusió de convocatòries rebudes, i s’ha 
ofert suport als professionals de l’entitat per dur a terme els seus 
projectes. Així mateix, s’ha donat publicitat a les beques
i premis rebuts

•  Supervisió i catalogació de les publicacions i comunicacions 
científiques que s’han comunicat al Comitè 

•  Revisió i actualització del Pla i Reglament de Recerca de SSIBE

•  Elaboració de la proposta de web corporativa de Recerca

• Organització de la V Jornada de Recerca del Baix Empordà el 6 de maig

Publicacions
en revistes
científiques

12
Comuni-
cacions

orals

26
Comuni-
cacions
format
cartell

31

Recerca
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Àmbit de Serveis Sanitaris i Resultats en Salut
• Morbiditat poblacional i despesa sanitària.
• Integració i continuïtat assistencial.

Àmbit d’Atenció Primària i Salut Comunitària
• Impacte dels brots epidèmics.
• Factors de risc i patologies cròniques d’alta prevalença.
• Atenció Domiciliària i sociosanitària.

Àmbit de Medicina hiperbàrica i de l’esport
• Medicina hiperbàrica.
• Medicina de l’esport.

Àmbit Atenció Especialitzada
• Epidemiologia i tractament de VIH/SIDA.
• Hipertensió Arterial.
• Efectivitat i Seguretat terapèutica farmacològica.

Proporcionem una atenció
integral, actuant sobre el continu
salut-malaltia a quatre nivells:
promoció de la salut, prevenció
de la malaltia, assistència
a la malaltia i rehabilitació.

El març de 2010, s’acredita el CAP Catalina Cargol de Palamós 
com a centre docent per a la formació d'especialistes en Medicina 
Familiar i Comunitària.

• Ocupació de totes les places ofertades

• Formació dels tutors a través dels cursos ofertats per l'Institut 
d'Estudis de la Salut

•  Consolidació del programa formatiu transversal per als residents

•  Participació dels residents en el curs d'electrocardiografia 
organitzat per l'Hospital de Figueres

•  Jornades de residents de Medicina Familiar i Comunitària

•  II Taller de fibril·lació auricular per a Atenció Primària

•  Jornades interhospitalàries d'urgències

MIR
Metges
Interns

Residents

19
residents de

Medicina
Familiar i

Comunitària

13 SSIBE
6 ICS

1
resident de
Ginecologia
i Obstetricia

20

Residents
LLIR

(llevadores)

3

Docència
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La funció estratègica de la Unitat d’Atenció al Ciutadà ens permet 
realitzar una gestió de la satisfacció integrada amb la resta dels 
serveis de SSIBE.

La Unitat d’Atenció al Ciutadà (UAC) té com objectiu la millora del nivell 
de satisfacció de la ciutadania, així com dissenyar, desenvolupar, implantar 
i avaluar la política d’atenció al ciutadà de l’organització en base als drets 
i deures dels ciutadans, els resultats de les enquestes de satisfacció i els 
objectius anuals, la gestió de les reclamacions, els paràmetres de qualitat, 
la gestió del dia a dia i els requeriments de la Direcció Assistencial i de la 
pròpia Gerència.

Unitat
d’atenció
al ciutadà

Disposem de  bústies de suggeriments als serveis de: urgències, consultes 
externes, nefrologia i rehabilitació i a les quatre àrees bàsiques de salut.

D’aquesta manera, al llarg del 2010 hem treballat per gestionar els suggeri-
ments i agraïments i fer un seguiment acurat del nombre de reclamacions 
per treballar en aquells aspectes que són millorables.

S'ha avançat en l'anàlisi de les reclamacions i els suggeriments classificant-
los en fonamentades i no fonamentades. Aquesta anàlisi s'ha fet dels mesos 
de juny a desembre de 2010.

Entenem per fonamentades aquelles que han comportat: una actuació 
concreta de millora, gestió de visites, la revisió del procés assistencial, la 
revisió d'un protocol o circuit i que s'ha parlat amb l'equip de professionals 
implicats.

I per no fonamentades aquelles en què es dóna un desajustament entre 
l'expectativa de l'usuari i els protocols i circuits que comporten el sistema 
sanitari públic.

Reclamacions, suggeriments i agraïments 
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Durant l’any 2010 les reclamacions rebudes al Servei de Medicina 
Interna han incrementat en un 125%. L'increment és degut al nombre de 
reclamacions rebudes al servei de cardiologia (40) atesa la reorganització 
del servei, la implicació en la gestió de les agendes i el seguiment dels 
pacients. La taula següent detalla l'evolució de les reclamacions rebudes 
en aquest servei:

Servei

Cardiologia 12

15

Neurologia 1
Pneumologia 1
Digestologia 1
Dermatologia -
Medicina interna -
Total

1r trimestre

7

9

-
-
2
-
-

2n trimestre

17

21

2
-
-
1
1

3r trimestre

4

6

-
-
-
-
2

4t trimestre

40

51

3
1
3
1
3

Total

Fonamentada 15

Reclamacions

No fonamentada 32

Fonamentada 5

47

15Suggeriments

No fonamentada 12

Atenció Primària

17

Fonamentada 81

Reclamacions

No fonamentada 52

Fonamentada 3

133

15Suggeriments

No fonamentada 15

Hospital de Palamós

18

Fonamentada 7

Reclamacions

No fonamentada 8

15

Palamós Gent Gran

32%

68%

29%

71%

61%

39%

17%

83%

47%

53%
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Una de les polítiques d'atenció al ciutadà que es vé desenvolupant des 
de l'any 2007, és la mesura de la percepció dels ciutadans mitjançant 
enquestes de satisfacció, fet que ens permet detectar oportunitats de 
millora i implantar les mesures correctives prioritzades.

Hi han participat dones d'entre 21 i 35 anys, de nacionalitat espanyola 
o marroquina.

Els resultats indiquen que es valora de manera positiva: l'espai, el 
comfort i la intimitat de la sala de parts; la informació i la comunicació; 
el tracte i el suport rebut durant el procés; la competència i la qualitat 
tècnica dels professionals. Com aspectes a millorar, la revisió del circuit 
que segueix el nadó i la revisió d'horaris i nombre de visites permeses, 
per tenir més tranquilitat.

Els aspectes més ben valorats són els que fan referència a la informa-
ció que es dóna sobre la malaltia i el tractament, la freqüència de les 
visites amb infermeria i la valoració de l'atenció general prestada pels 
professionals (qualitat i tracte).

Enquestes de satisfacció d'usuaris

Unitat d’atenció al ciutadà

CENTRES DE DEPENDÈNCIA

USUARIS ABS - ESTUDI QUALITATIU AMB GRUPS FOCALS

PERCEPCIÓ PROCÉS D'ATENCIÓ AL PART - ESTUDI QUALITATIU EN GRUP DE DONES

Puntuació
mitjana %

8,7

8,4

8,6

7,5

Globlament
satisfets %

98,0

93,8

95,9

85,4

Nombre
d’enquestes

102

97

97

42

338

Palafrugell Gent Gran

Palamós Gent Gran

Sant Feliu de Guíxols Gent Gran

Residència Surís

Total enquestes

15ABS Palamós

16ABS Palafrugell

14ABS La Bisbal d’Empordà

17ABS Torroella de Montgrí

12Grups focals

62Persones

3Grups per àrea bàsica
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Informació
que es dóna
sobre la malaltia
i el tractament

La
freqüència
de les visites amb
infermeria

La
valoració
de l’atenció
general prestada
pels professionals

L'espai,
el comfort
i la intimitat de
 la sala de parts

Informació
i la comunicació

El tracte
i el suport rebut
durant el procés

La
competència
i la qualitat tècnica
dels professionals

La
revisions
del circuit que
segueix el nadó,
horaris i nombre
de visites

Aspectes més ben va lorats

Aspectes més ben va lorats Aspectes a mi l lorar
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D'acord amb la Instrucció 03/2004 del CatSalut, sobre reclamacions i suggeriments, aquests 
són instruments útils per a l'anàlisi del funcionament dels serveis amb la finalitat de reorientar-
los d'acord amb la informació generada per aquest sistema.

Es disposa, com a novetat, d'un registre detallat d'aquestes actuacions (de juny a desembre 2010):

Àmbit assistencial:

1. Revisió del circuit de derivació de pacients urgents de l’ABS de Sant 
Feliu de Guíxols al Servei d’Oftalmologia

2. Revisió del circuit per assegurar el compliment del Document de Volun-
tats Anticipades de Testimonis de Jehovà

3. Circuit específic de seguiment de pacients pendents d'intervencions 
garantides (i de més de 6 mesos en llista d’espera)

4. Revisió del temps de demora per entrar a consulta de ginecologia

5. Circuit específic pacients UCE greus per garantir la tranquil·litat i intimitat 
necessària pacient i familiars

6. Circuit d’informació pacients Hospital de Dia Quirúrgic

7. Priorització de l’assistència a nens amb ferides al Servei d’Urgències

Àmbit administratiu:

1. Revisió del lliurament de justificants als acompanyants de pacients 
hospital de dia quirúrgic

2. Circuit d’atenció telefònica al control de traumatologia

3. Circuit de trucades d’usuaris a algun punt d’admissions fora de l’horari 
d’atenció al públic (documentació)

4. Circuit d'informació a pacients amb derivacions a l'especialista, però 
que s’han denegat o enviat a altres serveis 

5. Informació a pacients que arriben tard a cites programades de proves 
de radiologia (atès que s'han de reprogramar per un altre dia per no distor-
sionar el funcionament del servei)

6. Centralització de peticions de visita al servei de cardiologia en la coordi-
nadora de consultes externes

Actuacions concretes en base a suggeriments i reclamacions 

Atenció hospitalària

Unitat d’atenció al ciutadà
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Àmbit d’enginyeria:

1. Manca de seients davant la consulta 1 i 2 de consultes externes
2. Màquina de pagament pàrking (amb opció de pagar amb targeta)
3. Reordenació de l’espai exterior per evitar cotxes mal estacionats 

Àmbit d’enginyeria:

1. Ampliació d’un a dos els punts d’admissió del CAP de Palafrugell i gestió 
de cues 
2. Màquina dispensadora d’aigua consultori de Calonge
3. Seients amb recolzabraços a la sala d’espera del CAP La Bisbal

Àmbit administratiu:

1. Informació als usuaris desplaçats que volen anar a l'especialista: visita 
amb metge d’atenció continuada per valorar problema de salut
2. Incidències d’usuaris s'han d'intentar resoldre en el seu primer contacte 
i evitar dirigir-los a altres punts d'atenció
3. Revisar circuit de programació de primeres revisions nadons: homogeni 
a totes ABS

Revisió del procediment de gestió i execució de sol·licituds usuaris

El mes de juliol de 2010 i d’acord amb l’Assessoria Jurídica es va revisar 
aquest procediment:

La Unitat d’Atenció al Ciutadà aten totes les peticions dels usuaris i 
l’arxiu de tots els expedients es passa a l’Assessoria Jurídica.

Atenció primària

Des de l’any 2006 les reclamacions, agraïments i suggeriments es regis-
tren a l'aplicatiu intern (QAS) i també en el programa del CatSalut (GRE)

Des del mes de maig de 2010, i gràcies a la coordinació amb el Departa-
ment d’Informàtica, s’ha automatitzat el registre al GRE mitjançant un 
bolcat de dades del QAS i per tant s’ha simplificat la tasca administrativa. 
Aquest bolcat es fa cada mes i amb dades del mes anterior.

Registre

Llei Orgànica de Protecció de Dades 
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Activitat Servei de Mediació

Durant l'any 2010 s'han fet 1.244 mediacions, similar a l'activitat de l'any 2009.

La llengua utilitzada preferentment ha estat l'àrab (84% casos), tot i que 
cal destacar que per primera vegada, en un 16% dels casos s'ha fet en 
llengües berebers, i això s'explica per la incorporació a l'equip de mediació 
d'una professional que parla llengües berebers.

El perfil de la població que ha utilitzat aquest servei és població marroquina, 
un 83% dones i 17% homes; un 57% de les mediacions s'han fet a l'hospital 
un 42% als centres d'atenció primària i un 1% a salut mental. Un 52% de les 
mediacions s'han fet en el Programa d'Atenció Salut Sexual i Reproductiva, 
un 18% a pediatria, un 13% a Medicina de família, un 6% a Medicina interna, 
i un 11% a la resta de serveis.

Durant aquest any també s'han fet 20 sessions grupals de treball comunitari 
a les quals hi han assistit al voltant de 230 persones en total. Els temes treba-
llats han estat: educació maternal, alimentació, primers auxilis i ginecologia.

Immigració i salut

Es va constituir el grup del procés d'atenció al ciutadà.

Durant el mes de març  del 2010 es va fer la formació i el desplegament 
del procés seguint el model d'EFQM d'excel·lència.

Es va definir l'objectiu, l'abast, el diagrama i les activitats de cada subpro-
cés, així com la detecció dels punts crítics.

Arrel del desplegament del procés, el grup de treball va definir les propostes de 
millora a implantar del procés d'atenció al ciutadà durant els anys 2010 - 2012.  

Deplegament del procés de la UAC

1.244Mediacions

17

84Àrab % 16

57% 42Hospital de Palamós CAPs %

%

1Salut 
Mental %

Programa d’Atenció
a la Salut Sexual
i Reproductiva

Unitat d’atenció al ciutadà

Bereber

Homes 83 %Dones
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13Medicina
de Família 11Resta de

serveis% %6Medicina
interna %52% 18Pediatria %

A partir del mes d'abril de 2010 es va implantar aquest protocol i s'ha fet 
una primera avaluació de la seva implantació.

Els resultats indiquen que s'està implantant de manera progressiva però 
també s'han detectat dos desajustaments, d'una banda des de l'admissió 
no s'està citant les visites d'acollida amb infermeria (IFA) a totes les perso-
nes nouvingudes, i d'altra banda que des d'infermeria se citen visites com 
a IFA i aquestes no ho són.

Aquests desajustaments han comportat que els resultats dels indicadors 
d'avaluació no siguin exactes. Arrel d'aquesta detecció s'està treballant 
per tal que a partir del 2011 es faci correctament.

Tot i així les dades indiquen que durant el 2010 han estat alta a l'RCA 
un total de 570 persones nouvingudes que estan incloses en el marc 
d'actuació del protocol (és a dir que no són europees, ni d'Estats Units, ni 
d’Austràlia...), s'han citat entre un 20% - 50%  IFA de les altes RCA, s'han 
confirmat entre un 40-70% de les IFA citades.

Pel que fa a les sessions grupals d'acollida previstes en el protocol durant 
l'any 2010 s'han fet 5 sessions (3 a Torroella, 1 a Palafrugell i 1 a La Bisbal) 
i han assistit un total de 36 persones (que representen entre un 4% i un 15% 
de les persones nouvingudes).

El grup d'immigració de SSIBE durant l'any 2010 ha fet tres reunions de 
treball que s'han centrat d'una banda amb formació en immigració i salut 
i d'altra en el seguiment de la implantació d'aquest protocol.

570Altes RCA
(persones
nouvingudes)

5Sessions
grupals
d’acollida36

persones

20-50 %Citacions IFA

4-5%

Torroella de Montgrí

Palafrugell

La Bisbal d’Empordà

3
1
1

Implantació del Protocol d'acollida de persones
nouvingudes en l'àmbit atenció primària
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Unitat d’atenció al ciutadà

Aquest projecte formatiu es va dur a terme durant l'any 2010 gràcies a una 
subvenció de 3.000 € de l'Obra Social de La Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona.

Concretament es va fer el curs: Salut sexual i reproductiva i cures en 
pediatria en població marroquina immigrada a Catalunya.

Es van realitzar dues sessions, la primera sessió, dedicada a la salut sexual 
i reproductiva, es va celebrar el dia 10 de juny de 2010 i la segona sessió 
dedicada a les cures en pediatria es va celebrar el dia 17 de juny de 2010.

En total varen assistir 66 professionals SSIBE (hospital i ABS) (ginecòlegs, 
llevadores, pediatres, infermeria pediàtrica, i infermeria hospitalització 3a 
planta).

Enquesta sobre aliments Halal a l'hospital

Projecte de Formació en l'Atenció Sanitària a la població immigrant
per als professionals sanitaris de l'Hospital de Palamós

Durant el mes de maig de 2010 es va fer una enquesta als usuaris musul-
mans per conèixer la seva opinió i acceptació a l'opció d'aliments Halal 
a l'hospital.

L'enquesta la varen contestar de manera personalitzada 20 pacients i 
les conclusions varen ser que aquesta opció es valora de manera molt 
positiva, que sí que tenen confiança en què es Halal i s'ho mengen. Però 
també es va detectar que calia millorar la informació a nivell intern. En 
base a això es va fer algun canvi en el circuit intern i es va reforçar en 
l'acollida de mediació la informació que s'havia de transmetre sobre 
aquesta opció d'aliments.
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EMPORHOTEL
Serveis d'hoteleria

PRODUCCIÓ ANUAL CUINES GESTIONADES PER EMPORHOTEL

Hospital de Palamós

Menú hospitalari

Menú personal

Menú personal guardia

Menú ABS

Menús client extern cafeteria

Atenció domiliària

Palamós Gent Gran

Menú resident

Menú personal

Menú client extern cafeteria

Palafrugell Gent Gran

Menú resident

Atenció domiliària

Centre de dia

Menjador social

Total general

Total

93.389

44.110

6.314

5.925

13.435

6.049

186.452

–

–

93.987

–

–

–

479.522

1.314

Menús any

Menús diaPer dia

Sopar

31.108

4.389

2.569

217

 –

–

57.388

–

–

31.329

–

–

7.445

134.445

638

Dinar

31.627

39.721

3.745

5.708

13.435

6.049

66.617

7.060

4.659

31.329

–

–

10.697

220.647

605

Esmorzar

30.654

–

–

–

–

–

62.447

–

–

 

 31.329

–

–

–

 124.430

341

Hospital de Palamós

ABS Palamós

Palamós Gent Gran

Palafrugell Gent Gran

Total

Kg dia

Cafeteria Hospital de Palamós

Cafeteria Palamós Gent Gran

Cafeteria Palafrugell Gent Gran

Total

Cafès
comerç just

–

–

–

–

–

–

114.857

50.171

10.285

175.313

Kg roba bruta rentats 2010
(bugaderia externa)

320.307

29.779

132.997

–

483.083

1.324

–

–

–

–

Serveis
d’hote-
leria 175.513

cafès

Comerç just

483.083
kg

Roba rentada

1.324
kg/dia

479.522
menús

A l’any
1.314
menús/dia
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Camí a seguir
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L'any 2010 ha estat l'any del ple desplegament del Pla estratègic 
2009-2012, el balanç del qual és prou satisfactori gràcies a la impli-
cació de tots els professionals.

Hem avançat significativament en un dels objectius proposats l'any ante-
rior, com és ser més sostenibles socialment i mediambiental. En l'àmbit 
de la seguretat de pacients el salt ha estat qualitatiu amb la consolidació 
del Nucli de seguretat i la implementació del SINASP com a principal 
eina de detecció d'incidències en els actes assistencials.

Caminem cap al 2011, amb un horitzó incert marcat per la conjuntura 
econòmica que viu el pais, que pot afectar de forma substancial les línies 
estratègiques d'actuació que tenim plantejades i que ens pot obligar a 
maniobrar per fer-les assolibles.

Malgrat tot, la col·laboració
imprescindible de les persones
que formen part de l'organització,
serà cabdal per assolir, un any més,
les nostres fites.
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Àmbit d’actuació i estructura física

CONSULTORIS MUNICIPALS
ABS Palamós
Calonge
Sant Antoni
Vall-llòbrega
ABS Torroella de Montgrí
L’Estartit
Gualta
Jafre
Serra de Daró
La Tallada
Verges

ABS La Bisbal d’Empordà
Corçà
Cruïlles
Foixà
Fonteta
Monells
Palau-sator
Parlavà
Peratallada
Rupià
Sant Sadurní
de l’Heura
Ultramort
Ullastret
Vulpellac

ABS Palafrugell
Begur
Esclanyà
Mont-ras
Regencós
Pals
Torrent

HOSPITAL D’AGUTS
 Hospital de Palamós

CENTRE SOCIOSANITARI 
Palamós Gent Gran

RESIDÈNCIES ASSISTIDES
Palafrugell Gent Gran
Conveni de gestió amb
la Fundació Palafrugell Gent Gran
Sant Feliu Gent Gran
Conveni de gestió amb
Consorci Surís Sant Feliu Gent Gran
Residència Surís
Conveni de gestió amb
Consorci Surís Sant Feliu Gent Gran

CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
CAP Catalina Cargol (Palamós)
CAP Torroella de Montgrí
CAP La Bisbal d’Empordà
CAP Dr. Josep Alsina i Bofill (Palafrugell)

1
1
3

4

28

ABS Palamós

B A I X  E M P O R D À

Sant Feliu
de Guíxols

ABS Palafrugell

ABS Torroella de Montgrí

ABS La Bisbal d’Empordà

HOSPITAL DE PALAMÓS

SANT FELIU GENT GRAN

CAP TORROELLA DE MONTGRÍ

RESIDÈNCIA SURÍS

CAP PALAMÓS PALAMÓS GENT GRAN

CAP LA BISBAL D’EMPORDÀ CAP PALAFRUGELL PALAFRUGELL GENT GRAN

Dades sociodemogràfiques comarca Baix Empordà

Població

ABS La Bisbal d’Empordà

ABS Torroella de Montgrí

ABS Palafrugell

ABS Palamós

ABS Sant Feliu de Guíxols

Habitants poblacions Baix Empordà
que pertanyen a altres ABS

133.221

16.417

15.308

31.902

29.712

37.487

2.395
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