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B

envinguda

Em complau presentar-vos la primera Memòria de Sostenibilitat que publica Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE). Aquesta memòria de sostenibilitat presenta de manera transparent
les principals activitats de SSIBE dutes a terme al llarg de l’any 2009 i els reptes i els objectius
de millora per als pròxims anys. La memòria mostra els impactes econòmics de l’activitat assistencial, i també els seus impactes mediambientals i socials, els quals anomenem triple compte
de resultats.
Des de SSIBE hem reforçat el nostre exercici de transparència i rendició de comptes cap als
ciutadans i ciutadanes mostrant els principals resultats de servei i ﬁnancers de l’any, com ja hem
anat fent en anys anteriors, i també, explicant les línies estratègiques en les quals treballem, i les
mesures i activitats relacionades amb els nostres impactes socials i mediambientals. Volem fer de
SSIBE una organització cada vegada més propera a la ciutadania i cada vegada més sostenible,
compartint reptes i esperances amb els ciutadans de la nostra comarca.
El 2009 ha estat un any de canvis amb una gran rellevància estratègica. A principis d'any
estrenàvem el nou Pla Estratègic de l'entitat per als propers 4 anys. El Pla Estratègic 20092012 presenta de forma ordenada els nostres principals reptes de futur i deﬁneix les àrees de
treball en les que ens volem concentrar així com els objectius a assolir. Aquest nou pla estratègic és el principi d’un esforç col·lectiu de priorització i de professionalització de la gestió. En la
seva confecció hi ha participat gran part dels professionals del nostre equip humà, membres
dels Òrgans de govern, i representants d'organitzacions que col·laboren habitualment amb
nosaltres, en un esforç per obrir les portes als nostres grups d’interès i així poder confeccionar
una estratègia que tingui en compte les seves veus. A nivell assistencial, hem treballat molt en
l’atenció als usuaris. Hem millorat en les enquestes de satisfacció dels usuaris obtenint una
qualiﬁcació superior a 8,5/10 en totes les enquestes realitzades aquest any. Hem mantingut
el temps d’espera en les intervencions tot i haver augmentat el nombre d’intervencions i altres
serveis. Estem millorant tant la productivitat com el servei i això ens omple de satisfacció.
En aquesta línia de millora de la productivitat i el servei, cal destacar la implantació de la Història
clínica compartida de Catalunya (HCCC). Aquesta implantació suposa una important millora en el
procés de comunicació amb els usuaris així com de treball del conjunt dels nostres professionals.
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El nostre desig és seguir
en aquesta línia de treball,
creant una comunitat implicada
en la millora de la salut de
les persones que en formem part,
on la prevenció de patologies
i la promoció dels hàbits de salut
siguin les accions prioritàries.
Aquest 2009 també hem iniciat les obres d’ampliació i reforma de
l’Hospital de Palamós, amb una primera fase conclosa, l'ampliació
del Servei d'Urgències i la nova Unitat de curta estada i l’obertura
de vuit noves consultes. Aquestes obres ens permetran millorar els
espais d’atenció i augmentar la nostra capacitat.
La medicina és ciència i per això a SSIBE volem mantenir un grup
d’especialistes capaços de fer recerca, així com de ser reconeguts
per la recerca que fan. En aquest sentit, ens sentim orgullosos del
reconeixement oﬁcial de l’equip d’investigació de Serveis Sanitaris
i Resultats en Salut de SSIBE com a Grup de Recerca de la Generalitat de Catalunya (Grup Emergent – AGAUR).
Així com valorem la recerca, també ens sentim orgullosos dels nostres voluntaris i voluntàries
i els esforços que estem realitzant per millorar la integració de grups desfavorits als nostres
centres. Al 2009 hem posat en marxa el Pla d’Igualtat d'oportunitats entre homes i dones, per
detectar aquells elements de la nostra estructura organitzativa i de la cultura d'empresa que en
algun moment no garanteixin la igualtat de condicions. També hem desenvolupat nombroses
campanyes d’informació per a la millora de la salut, sobre la llei de dependència i sobre la
promoció del part natural. Aquest any hem consolidat Sistema de Gestió Ambiental i hem difós
la Declaració Ambiental anual de l’organització.
El nostre desig és seguir en aquesta línia de treball, creant una
comunitat implicada en la millora de la salut de les persones que
en formem part, on la prevenció de patologies i la promoció dels
hàbits de salut siguin les accions prioritàries.
Comptem amb tots vosaltres per millorar el benestar de la nostra
ciutadania, perquè des de SSIBE estem compromesos amb la salut.
M. Teresa Ferrés i Àvila
Presidenta dels Òrgans de Govern
de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà
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S
Qui
som

erveis de Salut
Integrats Baix Empordà
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:
L'Hospital de Palamós

Palamós Gent Gran

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 100 llits per a
malalts aguts.

Centre sociosanitari 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.

Voluntaris de Cáritas
col·laboraran amb
Palamós Gent Gran fent
tasques d'acompanyament

L'Hospital de Palamós
identiﬁcarà tots els pacients
amb un braçalet a partir
del 16 de març

Arran del conveni que es va signar
el 9 de març, entre el Director de Cáritas diocesana de Girona, Salvador
Maneu, i la presidenta de SSIBE, M.
Teresa Ferrés.

Tant si estan a Urgències com ingressats a planta. D'aquesta manera
es pretén garantir la seva seguretat,
millorant la qualitat assistencial i
evitant confusions.
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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.

Àrees Bàsiques de Salut

Residències assistides
i centres de dia

Emporhotel serveis hotelers

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.

En conveni de col·laboració
amb altres entitats, es
col·labora amb Palafrugell
Gent Gran (Conveni de gestió
amb la Fundació Palafrugell
Gent Gran i amb l'Ajuntament),
Sant Feliu Gent Gran
i la Residència Surís (Conveni
de gestió amb Consorci
Surís Sant Feliu Gent Gran).

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
1.000 àpats per dia,
i va iniciar la seva activitat
el mes de juny, amb una dotació
inicial de 65 treballadors.

El 14 d'abril
comencen les obres
a l'Hospital de Palamós

Jornada de Cirurgia
i Anestèsia dels hospitals
de Palamós i Olot

El Govern català va destinar 6 milions
d'euros per realitzar tot un seguit
d'actuacions de millora de l'edifici de
l'Hospital de Palamós, que inclouen
ampliar la planta 5a, i la reforma dels
espais de l'antic centre sociosanitari.

Divendres 10 d'abril, l'Hospital
de Palamós va acollir la jornada
d'actualització del tractament quirúrgic i futur de les hèrnies engonals
i de la paret abdominal.
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Serveis de Salut
Integrats Baix Empordà

Els
nostres
valors

La
nostra
visió

L‘estratègia

Respecte

Flexibilitat

Envers els ciutadans,
els professionals i l'entorn

Per tenir agilitat
i capacitat d'adaptació

Equitat

Proximitat

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

Per ser accessibles,
transparents i oferir
un bon tracte

Implicació

Innovació

Per garantir compromís,
participació, rigor, discreció
i professionalitat

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.

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

Campanya
“Una ﬂor, un somriure”,
a Palamós Gent Gran

Els centres d'atenció primària
de SSIBE s'incorporaran
al Sistema de gestió ambiental
durant l'any 2009

Sota el lema d'enguany, “Una flor,
4 somriures”, atès que era la quarta
edició. La campanya pretén la donació de plantes per poder plantar al
jardí del centre.

D'acord amb la política ambiental
aprovada pels Òrgans de govern el
2007.

9

Mapa de processos de SSIBE

Processos Estratègics

Processos de gestió del coneixement

Desenvolupament
estratègic

Responsabilitat i Excel·lència Corporativa

Gestió de centres externs

Atenció al ciutadà

Serveis de docència

Serveis
de recerca

Servei de formació

Gestió del fons
documental

(Qualitat+Medi Ambient+PRL+PD)

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 Tractament

Processos de suport
Diagnòstic
per la imatge

Anatomia
Patològica

Esterilització

UFISS

Anàlisis
clíniques

Farmàcia
Doc.
Clínica

Rehabilitació

Diàlisis

Medicina Hiperbàrica

HD Quirúrgic
HD Sociosanitari

HD Mèdic
Centre de Dia

Processos empresarials
Gestió
Persones

Gestió
Hotelera

Gestió
Econòmica

Gestió
Logística

Gestió
TecnològicaEstructural

Gestió
Informació i
Comunicació

Política i marc
de relacions

Neteja

Facturació

Compres

Inversions

Gestió de
la Informació

Planiﬁcació
i gestió

Alimentació

Comptabilitat

Magatzems

Desenvolupaments
de programaris

Comunicació
externa

Selecció
i acollida

Bugaderia

Finances

Logística

Manteniment

DPO’s

Ser. planta

Retribució
Comunicació
interna

IV Jornada
de Recerca
del Baix Empordà
Va tenir lloc el dia 7 de maig a la sala
d'actes de l'Hospital de Palamós.
Com a novetat, es va presentar la
realització en paral.lel de la I Jornada
de Recerca de les organitzacions sanitàries de les comarques gironines.

L'Hospital de Palamós i el projecte de
l'Aliança de Seguretat en els Pacients
Des de fa més de 3 anys, el nostre hospital
forma part de l'Aliança de Seguretat de
Pacients (Departament de Salut). Enguany
hem estat seleccionats per formar part
d'un projecte pioner sobre la gestió integral
de seguretat de pacients a les àrees
d'hospitalització, urgències i bloc quirúrgic.
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Serveis de Salut
Integrats Baix Empordà
El valor i pilar fonamental de SSIBE són les seves persones, professionals 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

SERVEIS DE SALUT INTEGRATS DEL BAIX EMPORDÀ
Fundació Hospital de Palamós
Consorci Assistencial del Baix Empordà
Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà AIE

GOVERN DE LA GENERALITAT
CONSELLERIES DE SALUT
I D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

DIRECCIÓ ASSISTENCIAL
Xavier Pérez

CIUTADANS
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DIRECCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA
Joan Prat

SERVEIS DE SUPORT I STAFF

GERÈNCIA
Jordi Calsina

PATRONAT DE L’HOSPITAL DE PALAMÓS /
CONSELL DE GOVERN DEL CABE
Presidenta Sra. M. Teresa Ferrés

PERSONAL EQUIVALENT A JORNADA COMPLETA PER CENTRES
Hospital

ABS Palamós
Gent Gran

ABS La Bisbal
d’Empordà

ABS Torroella
de Montgrí

ABS Palamós

Palafrugell

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

8

8

15

17

13

14

21

21

29

29

21

22

12

12

9

10

17

17

19

20

74

73

0

0

0

0

0

0

1

1

24

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

59

64

8

8

2

1

2

0

0

0

2

1

57

58

4

4

10

8

10

10

17

15

19

19
0

2008

2009

Facultatius

130

136

Infermeria

141

149

Auxiliars infermeria

119

117

Zeladors

24

Altres assistencials
Admissions

2008

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

65

21

28

1

1

2

2

2

2

3

3

Total

592

614

147

154

40

39

36

36

57

55

73

73

Persones
contractades
a 31/12/2009

610

632

135

141

36

36

34

37

43

52

78

79

Administració central
Serveis generals

Creació d'Emporhotel,
empresa de serveis hotelers
Emporhotel AIE és una nova empresa d'hoteleria que assumirà la gestió
directa dels nostres serveis hotelers,
i que també estarà capacitada per
treballar per a altres empreses que
no pertanyin al nostre grup.

31 de maig
Dia Mundial sense tabac

Endolça't la vida,
No fumis!

Endolça't la vida, no fumis!!
Amb aquest lema creat especialment
per a l'ocasió, es va commemorar el
Dia mundial sense tabac, amb una
xocolatada de la qual se'n van servir
més de 300 racions, per a personal i
usuaris de l'hospital. Alhora, les taules
informatives facilitaven informació
sobre els avantatges de deixar de fumar.
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789r s259
1

65 - 69

0

8

60 - 64

8

31

55 - 59

14

80

50 - 54

32

110

45 - 49

40

142

40 - 44

56

123

35 - 39

43

114

30 - 34

31

106

25 - 29

24

68

20 - 24

10

6

<20 anys

1

1.048
CENT R E S G E S T I O N AT S

Serveis
centrals

Palafrugell
Gent Gran

Total parcial
SSIBE

Sant Feliu
Gent Gran

Residència
Surís

Total

PAT R O N S I
CONSELLERS
DELS ÒRGANS
DE GOVERN

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

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

7

7

224

233

0

0

1

1

0

0

235

2

2

222

233

4

3

4

3

2

3

252

1

1

195

192

31

33

38

35

23

23

375

0

0

35

35

0

0

0

0

0

0

35

0

0

73

74

1

1

5

4

3

3

82
121

0

0

118

114

0

2

5

5

2

2

49

52

51

54

0

0

0

0

0

0

54

6

7

95

103

4

6

25

23

11

12

184

65

69

1.013

1.037

40

45

78

71

41

43

1.355

71

71

1.008

1.048

VICEPRESIDENTS
Joan M. Juan Gea (Fundació HP)
Ricard Herrero Suñer (CABE)
S E C R E TA R I
Fermí Ros Garcia (Fundació HP)
VOCALS
Ramon Comes Borràs
Àngels Dalmau Pibernat
Francesc Fàbrega Pujolàs
Josep López Ruiz
Lluis Gamell Álvarez
Sergi Sabrià Benito
(Lluis Medir ﬁns novembre 2009)

Presentem
la declaració ambiental d'enguany
per a Palamós Gent Gran

Professionals de SSIBE,
multipremiats en la jornada de cloenda
de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques

Pretén realitzar una descripció de les
activitats i serveis que es porten a
terme a Palamós Gent Gran. També
es va presentar la Política ambiental
i la descripció del Sistema de gestió
ambiental implantat a la nostra entitat.

En una jornada celebrada el 29 de maig
a l'Auditori-Palau de Congressos de
Girona, en que els nostres professionals van recollir 5 premis a diferents
comunicacions científiques.
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R

esultats

Activitat

A continuació presentem les nostres principals activitats dutes a terme
de gener a desembre de l’any 2009, la majoria estan comparades amb
l'exercici anterior.

Activitat assistencial. Comparativa
ACTIVITAT D'AGUTS

2008

2009

Variació %

Hospitalització convencional (ingrés en planta)

7.021

7.180

2

Intervencions majors sense ingrés (UCSI)

2.651

2.547

-4

Hospitalització domiciliària

–

36

–

Total casos hospitalització

9.672

9.763

1

37.964

36.513

-4

Estades

5,40

5,09

-6

Ocupació dels llits (%)

95,40

91,9

-4

Rotació (persones/llit)

64,40

66

2

Estada mitjana hospitalització convencional

CONSULTA EXTERNA

2008

2009

Variació %

Primeres visites

39.652

41.296

Visites successives

69.978

76.360

9

109.630

117.656

7

Total visites
Índex de reiteració

HOSPITAL DE DIA
Estades

URGÈNCIES
Hospital d'aguts

1,80
2008
6.162
2008
54.349

1,80
2009
6.894
2009
56.773

4

3
Variació %
12
Variació %
4

L'Hospital de Palamós acull les
Jornades d'Infermeria SSIBE 2009

Simulacre de foc
a l'Hospital de Palamós

El 5 de juny, i amb el lema: “Una
professió, realitats diferents”, prop de
100 professionals d'infermeria de tota
l'entitat van tractar del seu dia a dia.
Va ser un punt de trobada per tractar
temes d'atenció hospitalària, atenció
primària, i d'atenció a la dependència.

A mitjan juny, es va fer una simulació d'incendi a la zona de logística.
Es van activar tots els dispositius
d'emergència, però sense evacuar el
centre.
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Activitat assistencial. Comparativa
INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES

2008

2009

Intervencions amb ingrés

2.374

2.358

-1

Intervencions majors sense ingrés

2.601

2.958

14

Intervencions ambulatòries menors
Total intervencions

PARTS
Total

DIÀLISI

Variació %

5.313

4.698

-12

10.288

10.014

-3

2008

2009

1.129

1.006

Variació %
-11

2008

2009

Pacients

197

154

-22

Sessions

8.364

8.888

6

2008

2009

REHABILITACIÓ

Variació %

Variació %

Pacients

5.110

5.726

Sessions

99.837

108.534

9

7.097

9.383

32

Domicili

12

40.356

46.681

16

CAP La Bisbal

5.703

6.014

5

CAP Torroella

7.085

7.198

2

CAP Palafrugell

10.220

9.366

-8

Ressidència Palamós GG

15.153

19.701

30

9.113

10.191

12

2008

2009

HospitalPalamós

Resssidència SFGG

CAMBRA HIPERBÀRICA
Persones ateses
Acc. De busseig

36

Intox Monòxid Carboni

15
46

Altres
Sessions
Acc. De busseig
Intox Monòxid Carboni
Altres

LABORATORI

Variació %

97

681

1.160

70

70

157

124

51

15

-71

560

988

76

2008

2009

151.354

159.127

5

17.207

18.853

10

2008

2009

Exploracions radiològiques

62.160

57.332

-8

Ecograﬁes

11.992

12.424

4

4.638

5.046

9

78.790

74.802

-5

ACTIVITAT NO CONCERTADA

2008

2009

Visites Podologia

3.638

3.569

-1,90

102

117

14,71

1.042

1.140

9,40

Peticions laboratori general
Anatomia patològica

RADIOLOGIA

TAC
Total

Visites Homeopatia
Visites Medicina de l'esport

Un equip de Tècnics de Radiologia de
l'Hospital guanya un premi a Bilbao
En el marc del congrés estatal de diagnòstic i intervencionisme de la mama,
celebrat en aquesta ciutat. La comunicació científica en format cartell portava per títol “Qué te pasa mama?”, un
conte per a famílies en que la dona ha
estat diagnosticada de càncer de mama.

Variació %

Variació %

Variació %

Posada en marxa
del Programa de Voluntariat
social a casa nostra
A primers de juliol es va posar en
marxa a l'Hospital de Palamós i
Palamós Gent Gran, amb la intenció
de proporcionar una atenció més
humanitzada i propera als usuaris.
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Resultats
Activitat assistencial. Centres d’atenció primària
VISITES PER ABS
Medicina General
Facultatius

ABS La Bisbal d’E.
39.838

ABS Palamós ABS Palafrugell
74.793

73.824

1

ABS Torroella de M. ABS St. Feliu de G.
30.455

–

Total
218.910

Infermeria

18.173

28.498

32.491

21.171

–

100.333

Total visites

58.011

102.322

107.284

51.626

–

319.243

Facultatius

10.478

20.483

19.759

8.969

–

59.689

Infermeria

4.680

10.710

9.863

4.045

–

29.298

15.158

31.193

29.622

13.014

–

88.987

Pediatria

Total visites
Odontologia
Facultatius

1.708

3.315

4.686

2.197

–

11.906

Total visites

1.708

3.315

4.686

2.197

–

11.906

Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
Facultatius

1.580

1.684

1.043

1.357

944

6.608

Infermeria

2.081

4.339

2.363

2.408

2.508

13.699

Total visites

3.661

6.023

3.406

3.765

3.452

20.307

Facultatius

28.200

23.497

38.053

28.727

–

118.477

Infermeria

5.282

12.751

3.745

2.980

–

24.758

33.482

36.248

41.798

31.707

–

143.235
415.590

Urgències

Total visites

Total activitat centres d'atenció primària
Facultatius

81.804

122.803

138.334

71.705

944

Infermeria

30.216

56.298

48.462

30.604

2.508

168.088

112.020

179.101

186.796

102.309

3.452

583.678

Total visites

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.

Les noves urgències
de l'Hospital de Palamós obren
amb una capacitat renovada
L'increment de boxs destinats a les
diferents patologies, juntament amb la
renovació dels espais, fan de les noves
urgències la primera instal.lació que es
posa en marxa des que van començar
les obres d'ampliació i reforma.

L'equip d'investigació de Serveis
Sanitaris i Resultats en Salut de
SSIBE, reconegut oﬁcialment com
a Grup de recerca de la Generalitat
En la modalitat de grups emergents, en el
marc de la convocatòria d'ajuts per donar
suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya, que convoca l'Agència
d'ajuts universitaris i de recerca.
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Activitat assistencial. Atenció sociosanitària i social
PALAMÓS GENT GRAN
TOTAL

1

Persones ateses
Estades
Ocupació
LLARGA ESTADA

61.742

-2,0
-1,0
21,0

21.418

20.630

-4,0

98

94

-3,0

659

693

5,0

13.802

13.643

-1,0

Ocupació

94

95

1,0

Persones ateses

85

79

-7,0

23.708

23.673

-0,1

100

100

0,1

43

57

33,0
-2,0

Persones ateses

Ocupació
Persones ateses
Estades

3.869

3.796

Ocupació

79

77

-2,0

Persones ateses

42

52

24,0

5.026

5.995

19,0

Sessions centre de dia

1

8,0

62.797

92

Estades

CENTRE DE DIA

Variació %

199

Estades

HOSPITAL DE DIA

1.028

93

Ocupació

RESIDÈNCIA ASSISTIDA

2009

951

164

Persones ateses
Estades

MITJA ESTADA POLIVALENT

2008

Sense Centre de dia

Activitat assistencial. Atenció social

Centres gestionats per SSIBE

CONSORCI SURIS (Sant Feliu de Guíxols)
Residència assistida

Persones ateses

Sant Feliu Gent Gran

Estades
Ocupació

Centre de dia

Pacients atesos

Sant Feliu Gent Gran

Sessions centre de dia

Residència assistida

Persones ateses

Asil Suris Sant Feliu

Estades
Ocupació

PALAFRUGELL GENT GRAN
Residència assistida

Persones ateses
Estades
Ocupació

Centre de dia

Pacients atesos
Sessions centre de dia

2008

2009

Variació %

147

138

-6,0

32.741

32.688

-0,2

100

100

-0,2

45

53

18,0

6.582

5.671

-14,0

91

90

-1,0

23.285

23.223

-0,3

–

99

–

2008

2009

Variació %

59

55

-7,0

16.390

16.360

-0,2

100

100

0

58

80

38,0

8.719

9.236

6,0

L'Hospital de Palamós,
ja integra electrocardiogrames
dinàmics a la història clínica
informatitzada

Nou servei d'atenció
a l'espera a les sales d'espera
de les ABS

El sistema DICOM WAVE guarda
la prova amb tots els senyals d'ona
tal com són transmesos, i permet
treballar-hi amb posterioritat des
de qualsevol estació de treball.

Es tracta d'una pantalla que ofereix
el temps mig d'espera, així com consells de salut i notícies d'actualitat.
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Resultats
Econòmics i ﬁnancers. Anàlisi ﬁnancera
INGRESOS ACTIVITAT
Facturació CATSALUT

2008

4,00

60.880.964

63.578.959

5.339.197

5.720.043

7,13

Altres ingressos d'explotació

1.627.961

2.061.300

26,62

Ingressos extraordinaris
Total

DESPESES

2.623

680

-74,07

118.005

14.975

-87,31

67.968.750

71.375.958

5,01

2008

2009

Variació %

Compres

11.762.831

12.717.746

Despeses de personal

43.609.264

45.088.777

3,39

Amortitzacions i provisions

4.034.563

3.746.264

-7,15

Altres despeses d'explotació

8.014.710

9.436.527

17,74

462.133

315.769

-31,67

Despeses ﬁnanceres
Total

DESPESA GENERADA
Farmàcia

INDICADORS
Persones contractades

8,12

-

1.445

-

67.883.501

71.306.528

5,04

Despeses extraordinàries

2008
19.314.205

2008

2009
20.728.955

2009

Variació %
7,32

Variació %

1.008

1.048

4,00

Nombre homes

250

259

3,60

Nombre dones

758

789

4,00

Mitjana edat homes

42

42

0,00

Mitjana edat dones

37

39

5,00

Hores de Formació

10.720

11.127

Absentisme1

1

Variació %

Altres ingressos activitat
Ingressos ﬁnancers

Socials

2009

4,31

3,92

4,00
-9,00

Baixes per malaltia, accidents laboral i indispostos

Atletes de l'Hospital
fan un molt bon paper
a la cursa dels volcans
La cursa dels volcans d'Olot és
una cursa de muntanya que fa un
recorregut pels quatre volcans més
importants de la Garrotxa. En Kike
Aliño va fer el novè lloc de la classificació general.

El catedràtic de Física atòmica
nuclear Juan José Gómez Cadenas,
va fer una conferència sobre
l'energia nuclear
A més és professor d'investigació del CSIC
i director del grup de física de neutrins de
l'Institut de física corpuscular de València.
Ens va parlar del futur de l'energia nuclear
i va voler desterrar mites sobre el seu ús.
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Resultats mediambientals
Consums

AIGUA m 3

2008

2009

CAP Palafrugell

849

792

CAP Palamós

744

797

7,12

CAP Torroella de Montgrí

677

557

-17,73

-6,71

Palamós Gent Gran

7.630

8.401

10,10

Hospital de Palamós

27.859

30.013

7,73

2008

2009

CAP Palafrugell

212.877

178.533

CAP Palamós

193.003

198.699

2,95

CAP Torroella de Montgrí

184.132

203.909

10,74

Palamós Gent Gran

1.363.643

1.397.465

2,48

Hospital de Palamós

3.663.312

3.478.118

-5,05

2008

2009

CAP Palamós

267.223

282.180

5,60

CAP Torroella de Montgrí

337.336

326.412

-3,24

Palamós Gent Gran

1.215.072

1.210.141

-0,41

Hospital de Palamós

3.365.060

3.416.513

1,52

2008

2009

CAP La Bisbal d’Empordà

262

279

CAP Palafrugell

627

667

6,30

CAP Palamós

472

469

-0,60

CAP Torroella de Montgrí

324

332

2,40

Palamós Gent Gran

538

546

1,40

4.119

4.186

1,62

ENERGIA ELÈCTRICA kWh

GAS NATURAL kWh

PAPER paquets de 500 unitats

Hospital de Palamós

Grup I i II

Residus

1

Variació %

kg

Grup III
infecciosos
litres

Grup III tallansts
o punxants
litres

Grup IV
citostàtics
litres

Variació %
-16,13

Variació %

Variació %
6,40

Grup IV formol
o xilol
litres

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

CAP La Bisbal d’Empordà

–

–

300

0

265

630

0

60

–

–

CAP Palafrugell

–

–

0

0

1.934

2.271

240

300

–

–

CAP Palamós

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

CAP Torroella de Montgrí

–

–

0

0

880

1.149

0

30

–

–

Palamós Gent Gran

–

–

9.180

13.200

916

1.474

–

–

–

–

Hospital de Palamós1

– 268.251 218.880 185.100

8.803

10.090

14.880

14.370

–

1.585

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

Un somriure
que ho diu tot!

Obertura de 8 noves consultes
a l'Hospital de Palamós

Gràcies a la Toñi, pallassa-voluntària,
que ha començat a col.laborar al
nostre hospital amb els nens i nenes
ingressats a Pediatria.

A partir de la primera setmana de
novembre, l'hospital compta amb
8 noves consultes per a les especialitats de Medicina Interna, a la segona
planta remodelada de l'antic centre
sociosanitari.
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S

ocietat

Atenció
a la
ciutadania

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). La unitat 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.

Enquestes de satisfacció
Al llarg del 2009 hem realitzat dues enquestes de satisfacció dels pacients. La primera d’elles es
va realitzar a 208 usuaris de l’Hospital de Dia per valorar el seu grau de satisfacció, amb resultats
positius. SSIBE obté una nota mitjana de satisfacció global de 8,6 sobre 10 (desviació típica = 1,5).
L'Hospital de dia mèdic obté una puntuació de 8,5, i l'Hospital de dia quirúrgic de 8,7.
La segona enquesta realitzada buscava entendre la percepció de la qualitat del procés d’atenció
al part de les usuàries de l’Hospital de Palamós. Aquesta enquesta s'ha realitzat a ﬁnals de 2009
a dones entre 21 i 35 anys com un estudi qualitatiu de caràcter exploratori.
Els resultats indiquen que es valora de manera positiva:
l'espai, el confort i la intimitat de la sala de parts; la
informació i la comunicació; el tracte i el suport rebuts
durant el procés; i la competència i la qualitat tècnica dels
professionals. Com a aspectes a millorar de cares a 2010,
concretament a la planta d'hospitalització tenim: el circuit
que segueix el nadó, els horaris i nombre de visites permeses, i que hi hagi més tranquil·litat i menys soroll.

L'ICO i l'Hospital de Palamós
organitzen la II Jornada ICO
d'atenció oncològica
La jornada es va celebrar a finals de
novembre i va reunir 150 professionals dels tres centres ICO (Girona,
Badalona i l'Hospitalet) i de 16
hospitals comarcals.

8 8
,5

SSIBE

8

,6

Hospital
de Dia
mèdic

,7

Hospital
de Dia
quirúrgic

A la feina, iguals. Posem en marxa
el Pla d'igualtat d'oportunitats
Per tal de detectar aquells elements de la
nostra estructura organitzativa i de la cultura de l'empresa que en algun moment
no garanteixin la igualtat de condicions, i
així poder dissenyar accions específiques
que fomentin el reconeixement que es
mereix qualsevol feina tant si la realitza
un home com una dona.
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Reclamacions, suggeriments i agraïments
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 2009 hem treballat per gestionar els suggeriments i agraïments i
fer un seguiment acurat del nombre de reclamacions per treballar en aquells aspectes que són
millorables. El següent quadre ens mostra la seva evolució per àmbits d'actuació SSIBE:

TOTAL

412

NOMBRE DE RECLAMACIONS

2008

2009

Hospital de Palamós

154

171

Atenció Primària

107

97

-9,30

53

33

-37,74

2008

2009

Hospital de Palamós

15

28

86,67

Atenció Primària

20

33

65,00

0

2

–

2008

2009

Palamós Gent Gran

NOMBRE DE SUGGERIMENTS

73
%

RECLAMACIONS
ATESOS

100

Palamós Gent Gran

NOMBRE D’AGRAÏMENTS
Hospital de Palamós

Variació %
11,00

Variació %

Variació %

26

32

Atenció Primària

3

2

23,00
50,00

Palamós Gent Gran

2

14

600,00

%

Motius de reclamacions (%)
Hospital de Palamós

Atenció Primària

2,34
4,09

1,03

8,77

Palamós Gent Gran

4,12
15,15
18,56

6,06

18,71
18,56

27,27

22,81
22,62

42,42
43,27
37,11
9,99

Organització i Tràmits

Tracte

Hoteleria/habitabilitat/confort

Assistencial

Informació

Documentació
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Societat
Segona opinió i canvi de metge
Des de la Unitat d’Atenció al Ciutadà es gestionen les peticions de segona opinió mèdica. Aquest
2009 se n’han gestionat 7, que complien els requisits per fer aquest tràmit. D’aquestes, 5 han
continuat el tractament al centre de referència.
Des de la UAC també es coordinen les peticions de canvis de metges.
Canvis de metge de família durant 2009
Sol·licituds

ABS
Palamós

Canvis possibles

386
ABS
Palafrugell

86 %

342
ABS
La Bisbal
d’Empordà

97 %

18
ABS
Torroella
de Montgrí

100 %
114

99 %

Cal tenir en compte que el nombre de sol·licituds rebudes està en relació al nombre de canvis
dels contingents que s’han fet a cada ABS, canvis necessaris per a una distribució homogènia
de la població de referència.

Peticions

44

17
Reumatologia
9
Cardiologia
7
Digestologia
3
Oftalmologia
2
Otorinolaringologia 2
Nefrologia
1
Oncologia
1
Traumatologia

Canvis de metge especialista

50 %

Exposició d'aquarel.les
a Palamós Gent Gran

Donació d'una tona
d'aliments per a les famílies
necessitades

Les va pintar un dels residents, en
Francesc Bel, de la mà de la seva
mestra i també resident del centre,
Vita Maristany.

L'import que es destinava a la
compra de felicitacions nadalenques,
es va destinar a la compra de 1000
kg d'aliments bàsics, que es van
donar a la Taula Palamós Solidari.
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Reduir el temps d’espera

Un dels aspectes relacionats amb la satisfacció dels usuaris i pacients de SSIBE és la reducció
del temps d’espera de l’activitat assistencial, a través de la reducció del temps d’espera
de l’atenció quirúrgica, a les consultes externes i a les proves complementàries i millorant
l’accessibilitat a les consultes de l’atenció primària.
Pel que fa a l'activitat quirúrgica, aquest any 2009 la llista d’espera real dels procediments garantits tanca l’any amb 13 pacients menys que el mateix mes de l’any anterior. Per patologies, les
llistes d’espera més llargues es troben en operacions de cataractes, artroscòpies i pròtesis de
genoll en les quals se superen els 6 mesos de mitjana en llista d’espera. Les causes del retard
en les operacions són fonamentalment la capacitat de disposar de quiròfans.
L’evolució del nombre d’entrades i sortides de la llista d’espera dels procediments garantits millora
mes a mes.
2007

mesos

LLISTES D'ESPERA PER PATOLOGIES
DELS PROCEDIMENTS GARANTITS

<=6

6-12

01 Cataractes

192

1

4

–

03 Hèrnia engonal o crural

20

04 Colecistectomies

02 Varices

2008

mesos

>12 Total

<=6

6-12

–

193

158

14

–

4

6

–

–

–

20

69

2009

mesos

>12 Total

<=6

6-12

>12 Total

1

173

171

5

–

–

6

4

–

–

4

20

–

89

15

–

–

15
21

176

15

–

–

15

38

3

–

41

21

–

–

05 Septoplàstia

–

–

–

–

–

–

–

–

12

–

–

12

06 Artroscòpies

55

26

20

101

63

48

24

135

76

23

4

103

07 Vasectomies

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

–

2

08 Pròstata

8

–

–

8

8

–

–

8

15

–

–

15

56

9

2

67

70

24

9

103

44

1

1

46

10 Amigdalectomia i Adenoïdectomia

2

–

–

2

9

–

–

9

5

–

–

5

11 Fimosi-circumcisió

–

–

–

–

25

–

–

25

7

2

–

9

13 Pròtesi de maluc

11

4

–

15

95

6

4

105

25

–

–

25

14 Pròtesi de genoll

33

41

27

101

2

36

35

73

82

30

15

127

15 Histerectomies

76

–

–

76

–

–

–

–

2

–

–

2

22 Hallux valgus
28 Quist pilonidal o sacre

59

23

18

100

67

19

28

114

70

50

15

135

3

–

–

3

15

1

–

16

8

–

–

8

09 Síndrome canal carpià

Acte de reconeixement
al voluntariat
de l'Hospital de Palamós

Acte institucional de Nadal
i lliurament dels premis
del 9è concurs de fotograﬁa

Es va oferir un esmorzar informal,
en el qual hi van participar totes les
persones voluntàries que col.laboren
amb l'Hospital, la Direcció del centre,
i la Presidenta M. Teresa Ferrés.

En el decurs d'un acte molt concorregut pel personal, va tenir lloc el tradicional acte de Nadal on també s'hi
van lliurar els premis a les diferents
categories del concurs. L'acte va cloure
amb un dinar per a tots els assistents.
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Societat
Promoció de l’autonomia del pacient
Volem promoure els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica dels pacients. A Palamós Gent Gran i a l'Hospital de Palamós s’ha promogut
l’elaboració de Consentiments Informats i el Document de Voluntats Anticipades (DVA),
el fonament dels quals es troba en el respecte i la promoció de l’autonomia del pacient; autonomia que, mitjançant aquests documents, es perllonga quan aquest no pot decidir per si mateix.
S’han donat a conèixer aquests drets entre els usuaris del centre i els seus familiars, així com als
professionals sanitaris. Aquest any 2009 s’han gestionat 11 documents de Voluntats anticipades:
5 van ser elaborats per notari i 6 gestionats des de la UAC sol·licitant també la inscripció al Registre Central de Voluntats Anticipades de Catalunya. 8 eren dones i 3 homes. Dels 11, quatre tenien
entre 40 i 60 anys i la resta entre 60 i 80.
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Documents de Voluntats

Notarials
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s3
40 - 60 anys

UAC
i Registre Central de
Voluntats de Catalunya

r8
4

60 - 80 anys
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Comunicació amb els nostres usuaris
Pel que fa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades, LOPD, s’han tramitat un total de 19
sol·licituds de dret a rectiﬁcació, que afectaven a informes d'assistència, i 1 dret de cancel·lació,
que es referia a un duplicat.
Publiquem informació periòdica sobre els nostres resultats de servei i comptem amb una pàgina
web en la qual tota la informació està actualitzada. Així mateix, SSIBE inclou en la seva publicitat
institucional els estàndards voluntaris als quals s’adhereix, com ara els programes de reciclat, el
d'optimització del clima, el d’hospitals sense fum i la disminució de l’ús de paper.

Comunitat

La nostra presència al costat de la comunitat.
La presencia en la societat per part de SSIBE s’evidencia a través d’àmbits
molt diversos. Aquestes són algunes de les línies fonamentals:
• La Unitat d’Atenció al Ciutadà, amb serveis com els telèfons d’interès,
preguntes més freqüents, recollida de suggeriments, agraïments o
queixes o la petició de visita en línia per a Atenció Primària.
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Tenim molt en compte
la relació amb la societat
i la comunitat amb la qual
convivim, treballem i servim.

• La Comissió de Promoció i Prevenció de la Salut. Enguany hem constituït la Comissió de Promoció i Prevenció de la Salut, que té com objectiu principal fer difusió de les activitats preventives i de promoció de la salut que es realitzen en tots els àmbits de la nostra entitat. També
proposa i executa activitats en beneﬁci de la salut (campanyes d’hàbits saludables, activitats
lúdico-esportives, etc.)
• La comunicació corporativa a través de la comunicació a la societat de les nostres activitats.
• El Protocol de Bones Pràctiques Comunicatives amb l'usuari.
• La participació en programes socials. De la mateixa manera que treballem buscant la qualitat i
la millora contínua, impulsem el desenvolupament de serveis que afavoreixin la inclusió social i la
millora de la qualitat de vida de les persones desfavorides. Així, en el marc del programa “Treball
en beneﬁci de la comunitat”, impulsat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
hem ocupat cinc persones durant l'any 2009 per un total de 1.400 hores aproximadament.
Aquest programa s'aplica com alternativa a l'acompliment de penes privatives de llibertat i alhora
com a eina de reinserció social per a persones que han estat condemnades per delictes de poca
gravetat.
• Igualment, establim acords amb organitzacions que actuïn amb pràctiques responsables amb
les persones i el medi ambient, i som transparents amb la informació i la comunicació de les
nostres activitats.
• Per tal d'atendre les peticions dels grups d'interès en l'àmbit de l'atenció a la dependència,
participem en la gestió de Palafrugell Gent Gran i Sant Feliu Gent Gran / Residència Surís. En
concret, a Palafrugell, en compliment dels compromisos adquirits amb la Fundació Palafrugell
Gent Gran i culminant un projecte iniciat sis anys abans, el 29 de novembre de 2009 es va
posar en servei la nova residència i centre de dia. A partir d'allò establert amb el Consorci Surís
Sant Feliu Gent Gran, el 2009 es van iniciar els estudis de necessitat / viabilitat de les places
d'atenció residencial actuals i futures en el municipi de Sant Feliu de Guíxols.
• Pla de barris. La vila de Palamós, l’any 2007, va presentar el projecte d’intervenció integral,
a la zona de les Cases noves, Mas Guàrdia i Eixample nord, sota el nom de “Palamós Millora”,
i amb la resolució de la Generalitat de 27 de juny de 2007, va ser aprovat.
Aquesta data és l’inici del Pla de Barris, el qual es perllongarà ﬁns al 31 de desembre de 2011.
Els ediﬁcis de l’Hospital, del CAP de Palamós, així com l'aparcament de l’Hospital ubicat en el
solar del Mas Guàrdia, estan inclosos dins d’aquest pla.
La nostra entitat ha col·laborat tant amb l’Ajuntament de Palamós com amb l’Associació de veins,
cedint la sala d’actes per a la celebració de moltes de les seves reunions.
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Comunitat
Campanyes del Departament de Salut
que hem difós entre la ciutadania
• Campanya sobre vacunació antigripal
• Informació sobre la recepta electrònica
• Pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor
sobre la salut (POCS)
• Pla integral d'urgències de Catalunya
• Informació sobre la Llei sobre el Tabac
• Campanya d’informació de la grip A
• L'alimentació saludable a l'etapa escolar
• Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat
física i l'alimentació saludable
• Prevenció dels accidents infantils
• La importància dels sistemes de retenció infantil en els cotxes
• Classe sense fum (adreçat a alumnes d'ESO)
• Salut i immigració

Pantalles informatives
S'han instal.lat pantalles informatives a les sales d'espera de les ABS de La Bisbal, Torroella i
Palafrugell, per informar del temps d’espera d’atenció continuada i a més per difondre missatges
de promoció i prevenció de la salut, i aspectes organitzatius rellevants.

Programa de voluntariat i activitats amb la comunitat
Al juliol del 2009 es va iniciar el Programa de Voluntariat de SSIBE. La resposta dels ciutadans ha estat molt bona, i han intervingut en els principals
serveis de l'entitat.

Només
cal que
hi posis
el

Les persones voluntàries fan companyia i donen suport emocional a les
persones que ho necessiten, actualment a l’Hospital de Palamós i Palamós
Gent Gran. Gràcies a aquestes persones que ofereixen la seva col·laboració
de forma altruïsta, podem proporcionar una atenció, més humanitzada i
propera als nostres usuaris.
Les persones voluntàries complementen la tasca dels seus familiars i
participen en activitats d'animació a través del programa ”Només cal que
hi posis el cor”.
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Programa de voluntariat i activitats amb la comunitat
Activitats que han realitzat:
• Suport a l'estranger - europeu (idioma, solitud, manca família...).
• Suport a l'immigrant procedent del Marroc
(idioma organització familiar…).
• Suport emocional i conversa als pacient de Diàlisi.
• Col·laboració en el Dia Internacional Contra la Violència de Gènere
(Desembre 2009) i Dia Internacional de la Dona (Març 2010).
• Suport temporal (estiu) al Servei de Rehabilitació per persones
amb Disminucions físiques.
• Suport de continuïtat al domicili després de l'hospitalització.
• Suport de continuïtat al Palamós Gent Gran després de l'hospitalització.
• Servei de "Pallasso" per als nens i nenes a Pediatria.

Part natural
Tot i que des de fa uns anys que es fomenta el part natural a l’Hospital de Palamós, ha estat aquest
2009 que rebem el reconeixement del Departament de Salut com a centre que el realitza.
No es tracta d’un nova forma de treball sinó d’un interès d’integrar tot el procés en un sentit més
personalitzat, desmedicalitzant l’acte del part i eliminant aquelles tècniques innecessàries que
interfereixen en el procés natural. Per poder afavorir el treball, s’ha ampliat el personal de la sala
de parts i es disposa d’un ventall de possibilitats que ajuden a fer del part un procés més natural.
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Comunitat
Salut i immigració. Mediació
Promovem des de fa uns quants anys les xerrades d’educació maternal, s’han posat en marxa
sessions especíﬁques amb el tema principal “Preparació pel Naixement” i a on també s’informa
sobre el funcionament del sistema sanitari i sobre determinats circuits a seguir a la nostra entitat,
i també s’imparteixen xerrades especíﬁques per al col·lectiu nouvingut sobre educació Sexual i
d’anticoncepció.
Les característiques diferencials de la població que arriba, la seva cultura, la tradició, la seva
religió, la seva manera d'interpretar la salut i la malaltia, les diﬁcultats idiomàtiques, les diferències
d'estils de vida, etc., poden generar una sèrie de factors interns i externs que actuen com a barreres i diﬁculten l'accés als serveis de salut. Això incideix desfavorablement en la salut, en la qualitat
de l'assistència i en la utilització dels recursos sanitaris i, per tant, requereix una adaptació del
sistema per afrontar la situació de la forma més adient possible.
En aquest marc, en l'àmbit de la salut, disposem de servei de mediació mercè al conveni que
tenim subscrit amb el Consell Comarcal del Baix Empordà. Disposem de dues dues mediadores
magrebines amb l'objectiu de reduir els inconvenients dels nouvinguts respecte a l'accés als
serveis de salut, adaptar el sistema sanitari a la nova realitat donant resposta a les noves necessitats plantejades i per últim informar sobre les diferents percepcions, actituds i coneixements
a causa de les diferències culturals, socials o lingüístiques entre els professionals i la població
immigrada, així com ajudar a interpretar-los.
Pel que fa a l'activitat del servei de mediació, durant l'any 2009 s'han fet
unes 1.200 mediacions en salut, la llengua utilitzada és l'àrab, i el perﬁl
de la població que ha utilitzat aquest servei és població marroquina, un
80% dones i un 20% homes.

Mediacions

1.200

En àrab

r 80 s 20
%

El 60% de les mediacions s'han fet a l'hospital i el 40% als centres d'atenció
primària. Un 50% de les mediacions s'han fet al servei de ginecologia i
obstetrícia, i al programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva, un 20%
al servei de pediatria, i un 30% la resta de serveis.
Igualment durant l'any 2009 s'han fet 33 sessions de treball comunitari
relacionades amb salut sobre diferents aspectes: circuits administratius,
mètodes anticonceptius, primers auxilis, pediatria, asma infantil, hàbits
alimentaris i educació maternal.
També s'ha aprovat i implantat el protocol d'acollida de persones
nouvingudes en l'àmbit de l'atenció primària amb l'objectiu principal
de garantir un correcte accés dels nouvinguts al nostre sistema sanitari
així com una correcta atenció sanitària.

%
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Col.laboració en altres organitzacions
En la nostra voluntat de participació ciutadana, els membres del Consell de Direcció i del Patronat
participen en diverses organitzacions, de les quals en destaquem:
• Unió Catalana d’Hospitals
• Consorci de Salut i Social de Catalunya
• Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)
• Associació d’Hospitals de Girona
• Fundació Palafrugell Gent Gran
• Consorci Surís – Sant Feliu Gent Gran
• Ajuntaments de la comarca, escoles (Programa Salut i Escola)....

Hospital de Palamós

60

%

CAPs

40

%

Programa d’Atenció
a la Salut Sexual
i Reproductiva

50 %

Pediatria

20 %

Resta de
serveis

30 %
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À

rees de treball

Ens plantegem els objectius assolits l’any 2009 com a noves oportunitats de millora, per seguir
oferint un servei de qualitat, socialment responsable i mediambientalment respectuós. A través del
Pla Estratègic 2009-2012 es recullen les línies prioritàries de treball i a continuació es detallen
els principals aspectes i reptes del 2009 i dels propers anys.

SSIBE compta amb una àmplia
xarxa de centres que ofereixen
serveis de salut i atenció
a la dependència a la comarca
del Baix Empordà.

Qualitat i seguretat assistencial
L’atenció sanitària d’alta qualitat és aquella que identiﬁca les necessitats de salut de la població:
educatives / preventives i curatives / de manteniment. Des de SSIBE, creiem fermament en la
qualitat i el rigor en l'atenció sanitària, per proporcionar als pacients el màxim i més complet
benestar en les nostres actuacions.
Comptem amb un sistema de qualitat que garanteix la millora contínua de la nostra activitat
així com uns programes que busquen l’excel·lència en els nostres serveis assistencials.
Durant el 2009 el nostre hospital d'aguts ha estat acreditat pel Departament de Salut mitjançant
la metodologia EFQM, obtenint una puntuació de 93 sobre 100.
S'ha fet una planiﬁcació de l'acreditació del centre sociosanitari Palamós Gent Gran amb la
metodologia EFQM, a l'espera de la seva posada en marxa per part del Departament de Salut.
Pel que fa l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients, política que marca el Departament de
Salut, ens hem adherit al projecte juntament amb 22 centres més de Catalunya.
En aquesta línia, a ﬁnals d’any es crea el Nucli de Seguretat, comissió que promou, integra i
assessora els professionals de l’entitat en matèria de seguretat de pacients. És també durant
aquest any que es posa en marxa el Sistema de Notiﬁcació i Aprenentatge d’Esdeveniments
Adversos, “SINASP” que permet a través del registre d’errors detectar i analitzar situacions per
proposar accions de millora en beneﬁci del pacient.
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Tal i com marca el codi ètic
de l’organització, mantenim
un elevat grau d’exigència ètica
en la nostra actuació envers
els pacients, els seus familiars,
la comunitat, el sistema sanitari
i també amb els professionals
que formen part dels nostres
centres i serveis.

Cada persona és atesa amb consideració i respecte, sense discriminacions per raons d’edat,
gènere, religió, ètnia, cultura, condició socioeconòmica, creença o discapacitat. Entre altres
accions, tenim el suport de persones mediadores que ens garanteixen aquest respecte i tracte
personalitzat. Promovem la protecció dels drets de la persona i el respecte a la seva dignitat
i als principis bàsics d’autonomia, beneﬁcència i justícia que han de regir qualsevol procés assistencial, mitjançant el Comitè d’Ètica Assistencial. Posem a disposició dels usuaris i de les
seves famílies, especialment en cas d’ingrés, la Carta de Drets i Deures del pacient, per
tal de donar la màxima informació dels serveis que es presten i donar a conèixer els drets i
obligacions dels pacients.
A banda de recollir els principis de qualitat en els nostres processos, ens esforcem per a la millora
contínua. A continuació detallem les comissions i comitès de Qualitat i Direcció en funcionament:

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
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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

Recerca i docència
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 fer-ho, 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.
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.

Recerca

12
7

Articles en
revistes
cientíﬁques

Jornades
organitzades

Beques de
societats
cientíﬁques

2

En els centres de la nostra organització sempre hi ha hagut professionals
que, individualment o en equip, han realitzat activitats de recerca i de
comunicació cientíﬁca. Durant l’any 2009 hem augmentat notablement el
nombre de projectes i recerques.
Un dels fets principals dins l’àmbit de la recerca ha estat
el reconeixement oﬁcial com a Grup de Recerca, Principals
de l’equip d’investigació de Serveis Sanitaris i
línies de
Resultats en Salut de SSIBE. Ser Grup de Recerca recerca de
Emergent ens permet continuar apostant per la recerca
l'entitat
de forma mes sòlida i oﬁcial així com dotar els nostres
investigadors de més recursos.
Al 2009 s’ha treballat en el desplegament de les línies estratègiques
corresponents a la recerca. En concret, s’ha treballat en procediments
per elaborar projectes de recerca i comunicació cientíﬁca, s’han realitzat
activitats de difusió de la recerca i s’han deﬁnit i concretat les principals
línies de recerca de l’entitat.
S’han publicat 12 articles en revistes cientíﬁques i s’ha participat en
l'organització o en el comitè cientíﬁc de 7 jornades. S’han obtingut 2
beques de societats cientíﬁques.
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Un personal format i al dia en
recerca reverteix en una atenció
a l’usuari de més qualitat
i una motivació més gran.

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.
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Recerca i docència
Docència
Durant el 2009 es dóna un impuls important al projecte docent,
incorporant nous residents, noves acreditacions per a la formació
de metges especialistes i més convenis de col·laboració amb
universitats i entitats destacades.
En els darrers anys l’entitat ha apostat per la formació sanitària
especialitzada. El seu creixement durant l’any 2009 s’emmarca
dins del programa general de formació d’especialistes en Medicina
Familiar i Comunitària. Així al 2009 tenim 9 residents, a més dels
que acollim de la unitat docent de l'ICS de Girona que fan part de
la seva formació a l'Hospital de Palamós.

MIR

9

Metges
Interns
Residents

Maig

El 22 de maig ens atorguen 3 places per a la formació de llevadores, integrades dins la Unitat Docent de Infermeria especialitzada en Obstetrícia i
Ginecologia de Catalunya.

Juny

Al mes de juny obtenim l’acreditació per a la formació de metges especialistes en Obstetrícia i Ginecologia, amb 1 plaça assignada.

Desembre

A ﬁnals d’any, el CAP de Torroella de Montgrí s’integra a la nostra Unitat
Docent de Medicina Familiar i Comunitària, on ja hi ha el CAP Dr. Josep
Alsina i Boﬁll de Palafrugell.

En l’àmbit de la docència, diferents entitats de formació reglada i no reglada sovint ens demanen
convenir la participació d’alguns dels seus alumnes en estades en els nostres centres, que els
serveixin com a crèdits formatius de pràctiques.
Sempre hem mantingut el ferm convenciment que aquesta era una de les funcions de
l’organització vers la comunitat i la societat, en un rol de contribució a la formació i la inserció
de futurs professionals. En el nostre entorn aquesta idea està en sintonia, màxim quan el desenvolupament professional de les professions sanitàries tradicionalment sempre ha incorporat
aquest paper, el de tutor.
Per complir la funció de tutor, comptem amb
acords i convenis de col·laboració amb entitats
destacades com: Universitat de Girona, Universitat de Vic, Universitat de Barcelona, Escola
Universitària de Fisioteràpia Garbí, Universitat
Ramon Llull, Escola Universitària de la Creu
Roja, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Autònoma
de Barcelona, Institut Català d’Oncologia, Organització no governamental "Metges del món",
Fundació Mossèn Miquel Costa i la Universidat
Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Col.laborem també amb centres formatius de
la Regió sanitària, amb els Cicles Formatius de
Cures d’Infermeria i Tècnic Sociosanitari.
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256 persones en pràctiques
69

Universitat Reglats
Universitat Postgraus

32
59

Cicles Formatius
1

Formació en centre de treball
Voluntàries

35

Formació Ocupacional

69

Estades en pràctiques
Poden ser d’Assistència Voluntària o prèvies a la incorporació al lloc de treball.
En total hem tingut 265 persones realitzant aquest tipus d’estades.

Formació
En total s’han realitzat 11.127 hores de formació interna: a l’Hospital de Palamós,
9.033 a Palamós Gent Gran, 1.359 i a Atenció Primària, 735.

11.127 hores de formació interna
3.269

Facultatius
Facultatius residents

657
3.763

Diplomats infermeria
1.770

Personal auxiliar
Personal administratiu
334
202
159

941

Assistencial grau mig

Tècnic especialista

9.033

Altres

Hospital
de Palamós

Palamós
Gent Gran

Atenció
Primària

1.359
735
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Formació
Formació externa
N’han realitzat 747 professionals de l’entitat, amb un total de 23.432 hores,
d’aquestes, 4.977 han estat realitzades dins la jornada laboral. Totes les
accions de formació externa han tingut algun tipus de subvenció per part de
l’entitat, bé a través de permisos de formació, bé amb el pagament total o
parcial de la matrícula.
La inversió total en formació ha estat de 802.422 €.

Professionals

747

23.432

hores

Inversió

802.422 €

Prevenció de riscos laborals
S’han invertit un total de 1.793 hores: 1.266 a
l’Hospital de Palamós, 395 al Centre Palamós
Gent Gran i 132 als Centres d’Atenció Primària.
Hospital
de Palamós

Palamós
Gent Gran

Atenció
Primària

1.266
359

132

1.793 hores en prevenció
107

Facultatius

97

Diplomats infermeria

109

Personal auxiliar
148

86
41

86
14

157

296

53

Personal administratiu

Assistencial grau mig

Tècnic especialista
139

Altres

438
634
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Comunicacions
cientíﬁques
orals

16
29
Comunicacions
cientíﬁques
format
cartell

Jornades i Congressos
La realització de jornades, seminaris, trobades i la participació en congressos també és clau per a la formació dels nostres professionals, així com
difondre el coneixement generat arrel de la nostra pròpia activitat.
Al llarg del 2009, professionals de l'entitat han assistit a diversos congressos o jornades, en els quals s'hi han presentat: 16 comunicacions cientíﬁques orals i 29 comunicacions cientíﬁques en format cartell.

Gestió Ambiental

14001 : 2004
Nº 3.00.05076

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
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Àrees de treball
Gestió Ambiental
En el marc del Sistema de Gestió Ambiental, s'han desenvolupat diferents
accions:
Palamós Gent Gran

1
Tallers per
a la millora de
la conscienciació
ambiental per
als residents

2
"Què és això
del canvi climàtic?"

3
"Fem un bon paper"

4
La utilització de
materials reutilitzables
per a les activitats
dels residents

Centres d'Atenció Primària

5
Panell de medi ambient
A cada àrea de personal de
cada centre s'ha creat un panell
de medi ambient amb l'objectiu
d'incentivar el personal intern
vers el medi ambient

6
Introducció d'informació
ambiental a les pantalles
de les sales d'espera

7
Senyalització del sistema
de doble descàrrega dels vàters

8
Elaboració de Pòsters
de residus del centre

A nivell de tota l'entitat

9
Temàtica ambiental
al IX Concurs
de Fotograﬁa
de SSIBE

10
Conferència mediambiental
a càrrec de Juan José
Gómez Cadenas, físic nuclear
que ha publicat el llibre
"El Ecologista Nuclear"

11
Compra de productes
amb etiqueta ecològica

12
Decoració nadalenca
amb material
reutilitzat

13
Impressió de fullets
i memòria corporativa
en paper 100% reciclat

Recursos i compres responsables
Un dels aspectes en els quals ens sentim compromesos, és en la responsabilitat en la tria
de proveïdors, escollint en la mesura del possible, aquelles organitzacions i empreses que
treballin segons els valors i les bones pràctiques que nosaltres defensem. Se n'encarrega la
Unitat d’Aprovisionament i Logística que aplica les normes generals per a la selecció de
proveïdors amb l'objectiu de disposar d'estàndards d’avaluació amb l’objectiu que el producte
comprat compleixi els requeriments necessaris a nivell de preu, seguretat i qualitat. Es vol
comptar amb proveïdors ﬁables, competents, resolutius i eﬁcaços que puguin col·laborar amb
nosaltres a nivell tècnic, comercial, docent i/o en aspectes d’investigació i desenvolupament.
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Per garantir la sostenibilitat de l’entitat,
treballem en aspectes econòmics i en una
millora de la gestió, en la racionalització
de les compres, els serveis, els proveïdors
i el respecte amb el medi ambient.

El 100% dels proveïdors s’han seleccionat mitjançant la nostra política de proveïdors, que regula
aspectes de gestió que creiem fonamentals, com per exemple:
Ús de materials i equips que afavoreixin
l'estalvi de recursos naturals
Existència d'etiqueta ecològica

Certiﬁcació ISO 9000/14000
Prioritat a les entitats proveïdores
que tinguin un caràcter no lucratiu

Les línies estratègiques iniciades l’any 2009 marquen la voluntat de racionalitzar les compres,
els consums i les contractacions externes, a través de la participació en plataformes logístiques,
la revisió dels criteris d’indicació i de la provisió de les proves externes i la revisió dels serveis de
transport logístic, del consum de fungibles sanitaris i no sanitaris, i del circuit de gestió dels residus.
En un aspecte més concret, però lligat d'igual manera a la racionalització dels usos dels nostres
recursos, l'any 2009, des de Farmàcia s'ha apostat per treballar en la millora de l'ús dels medicaments, potenciant i incidint en els aspectes qualitatius de la prescripció, adequant-ne el sistema
d'informació i els procediments per fer-la.

Adquisició de nou aparellatge, equipaments i noves inversions
Durant l'any 2009 s'ha destinat una partida de 3.336.725 euros a la compra de nous aparells de
tractament i/o diagnòstic, una mostra dels quals són:
Hospital de Palamós

Centres d'Atenció Primària

Facoemulsiﬁcador per a intervencions oftalmològiques
Rentadora automàtica per a aparells d'endoscòpia
Monitors de diàlisi
Optotip Visiotest
Monitors materno fetals
Taquilles vestidors femení i masculí
Microscopi binocular basculant
Mesurador contaminació ambiental
Electrobisturí
Ecògraf
Microscopi quirúrgic
Fibrobroncoscop
Monitor reanimació
Desﬁbril·lador automàtic
Taula quirúrgica
Nova cafeteria / self service / menjador de personal
Nous espais de treball per a Emporhotel

PulsioxÍmetre portàtil
Radiovisiograﬁa digital
Butaca odontològica

Palamós Gent Gran
Carros de medicació
Grua de bipedestació
Renovació parc de llits
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Àrees de treball

Equipaments informàtics i noves tecnologies
Un altre dels aspectes fonamentals pel que fa a les infraestructures de SSIBE és la millora en la
gestió i l’ús de les tecnologies, que ens permeten tenir un coneixement més ampli, complet i multi
factorial del pacient, optimitzant la presa d’informació i donant, en deﬁnitiva, un millor servei.
Un exemple d'aquestes millores és la consolidació del desplegament de l’ús de la Història Clínica
Informatitzada dels pacients (HCI). Aquesta permet fer un seguiment més exhaustiu del pacient en
totes les seves activitats relacionades amb la salut, integrant les informacions de patologies i de
tractaments, i donant una atenció més àgil, exacta i personalitzada, des de qualsevol punt de la
nostra xarxa de centres.
Disposem del programari de desenvolupament propi “La Gavina”, que ens permet la gestió de tota
la nostra organització: programes de gestió mèdica o d'infermeria, gestió integrada de compres
i l’inventari, cafeteries, cuina, Servei de prevenció....així com el seu seguiment i racionalització.

La millora dels nostres espais
Una de les principals fortaleses de la nostra organització és comptar amb una xarxa de serveis
que donen cobertura a la comarca del Baix Empordà, la qual cosa permet apropar l'atenció sanitària a la ciutadania i per tant, fer-la més accessible. Aquesta infraestructura però, cal adaptar-la
al nou context social i tecnològic i entenem que un dels principals reptes per al futur és la seva
millora, per tal que ens ajudi a donar un millor servei.
L’any 2009 s’ha iniciat amb l’execució de l’ampliació i reforma de l’Hospital de Palamós. Per
això, s’ha treballat en la revisió del procediment d’actuació durant les obres, per tal de minimitzar
l’impacte o els inconvenients que aquestes obres podrien tenir per als professionals i per als
usuaris. S’ha comunicat internament i externa tot el procés, facilitant vies alternatives d’accés
als serveis i un ampli desplegament de senyalitzacions i atenció a l’usuari.

Ampliació i reforma de l’Hospital de Palamós
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha destinat 6 milions d'euros per a
l'ampliació i remodelació de l'Hospital.
L'execució d'aquestes actuacions de millora que contempla el nou Pla Director de l'Hospital de
Palamós ens permetrà millorar d'una banda, les condicions de treball dels professionals i de
l'altra les condicions de confort dels pacients i dels seus familiars.
Les obres d'aquest Pla director que ja s'han acabat a desembre de 2009 són:

1

2

3

4

L’increment dels
consultoris, ampliant
així la capacitat
de les consultes i
les especialitats
que s’hi tracten

L’ampliació d'una
part del Servei
d'Urgències
i la nova Unitat
de Curta Estada

La connexió entre
els diferents ediﬁcis
de l’Hospital facilitant
així el trànsit d’usuaris
i l’ampliació de nous
espais per als serveis,
sales d’espera
i consultes

L’increment del nombre
de sales de parts i la
qualitat del servei, per
tal que sigui el menys
intervencionista possible
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F

ull de ruta

En la nostra voluntat de millora, al llarg dels últims anys hem posat en
marxa una sèrie d’activitats d’anàlisi i redeﬁnició estratègiques. El nostre
objectiu es continuar millorant el servei, la satisfacció dels nostres professionals així com les nostres relacions amb la comunitat del Baix Empordà.
Amb aquesta perspectiva, volem crear serveis més sostenibles socialment
i mediambiental, d'acord amb els valors socials dels ciutadans del nostre
entorn. En aquest sentit, hem treballat en el Pla Estratègic 2009-2012
que inclou de forma explícita la voluntat per reforçar la sostenibilitat social
i medi ambiental.
Les línies sobre les quals pivotaran les nostres actuacions, incideixen en
aspectes cabdals com són la qualitat, la seguretat, els pacients, els professionals, la societat i les sinergies i els ﬂuxos que s'estableixen entre ells.
Tot plegat fa que mirem al futur amb un afany de renovació constant. Però
sobretot tenim el repte de convertir els nostres centres sanitaris i residencials
en uns espais més humans, sempre amb la col·laboració imprescindible de
les persones que en formen part i que hi treballen dia rere dia.

5

6

L'inici de la construcció
de la nova planta
d’hospitalització,
orientada als serveis
de pediatria, i obstetrícia
i ginecologia

La remodelació
de la cafeteria,
que s'ha convertit
en autoservei amb
zones només
per a professionals
i per a usuaris

Les actuacions es van iniciar amb un
concurs públic, i l’anunci per a la licitació
dels contractes d’obres a través d’un procediment de contractació estava integrat per
un total de disset lots.
Arrel d’aquestes obres, hem revisat i millorat
els circuits i accessos d’acompanyants, per
tal que les famílies i els pacients tinguin una
millor atenció.
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HOSPITAL D’AGUTS
Hospital de Palamós

Dades sociodemogràﬁques comarca Baix Empordà

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

4
28

132.973

Població

CENTRE SOCIOSANITARI
Palamós Gent Gran

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)

ABS La Bisbal d’Empordà

16.372

ABS Torroella de Montgrí

15.422

ABS Palafrugell

31.788

ABS Palamós

29.651

ABS Sant Feliu de Guíxols

37.370

Habitants poblacions Baix Empordà
que pertanyen a altres ABS

2.370

CONSULTORIS MUNICIPALS
ABS Palamós

Calonge
Sant Antoni
Vall-llòbrega
CAP TORROELLA DE MONTGRÍ

ABS Torroella de Montgrí

L’Estartit
Gualta
Jafre
Serra de Daró
La Tallada
Verges

ABS Torroella de Montgrí

ABS La Bisbal d’Empordà

ABS La Bisbal d’Empordà

Corçà
Cruïlles
Foixà
Fonteta
Monells
Palau-Sator
Parlavà
Peratallada
Rupià
St. Sadurní
de l’Heura
Ultramort
Ullastret
Vulpellac
ABS Palafrugell

Begur
Esclanyà
Mont-ras
Regencós
Pals
Torrent

CAP LA BISBAL D’EMPORDÀ

BAIX

EM PORDÀ

C A P PA L A F R U G E L L

PA L A F R U G E LL GENT GRAN

ABS Palafrugell

ABS Palamós
H O S P I TA L D E PA L A M Ó S

C A P PA L A M Ó S

Sant Feliu
de Guíxols

Serveis de Salut Integrats
Baix Empordà
C. Hospital, 17 i 19 - Ediﬁci Fleming - 17230 Palamós
T 972 600 160 - F 972 602 437
informacio@ssibe.cat - www.ssibe.cat

SANT FELIU GENT GRAN

RESIDÈNCIA SURÍS

PA L A M Ó S GENT GRAN
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