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Situada a Banyoles, a la comarca del Pla de l’Estany, des de l’any 2008 forma part del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i disposa dels serveis propis d’un centre d’aguts i sociosanitari.
També ofereix els seus serveis a particulars o a través de les principals mútues i companyies asseguradores.
www.clinicasalus.org
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Equip directiu.

Em plau presentar la memòria d’activitat 2019. Un
any més, rere les xifres d’activitat es troben l’esforç i
el compromís d’un bon nombre de professionals.
Any rere any s’impliquen en la consecució dels objectius del Centre i posen en pràctica els valors de
l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, al
qual pertany la Clínica.
Enguany s’ha destinat part de la inversió a l’adquisició d’equipament per a la realització de proves d’esforç i a l’actualització d’ecògrafs. Ambdós ens permeten seguir oferint serveis de qualitat a la població
de la comarca i els seus voltants.
Les formacions contínues ofertes als nostres professionals durant aquest any garanteixen l’actualització
de les seves capacitats tècniques i humanístiques, i

ens permeten obtenir un alt percentatge de persones usuàries satisfetes o molt satisfetes en les enquestes de qualitat percebuda.
També vull posar de relleu l’obtenció de l’acreditació
de Centres d’Atenció Hospitalària i Aguda de la Generalitat de Catalunya, que té una vigència de tres
anys, i el compliment dels compromisos del conveni
laboral del SISCAT 2017-2020.
Finalment vull fer arribar el nostre més sincer agraïment als/les professionals i a les asseguradores de
salut que ens confien la salut dels seus clients, així
com a tot el personal que forma part de la gran família de la Clínica i l’Institut.
Sr. Joan Viñas
Gerent
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Recursos i
professionals
Equipaments

Personal extern

Llits d’hospitalització d’aguts

30

Cafeteria/Restaurant

Llits d’hospitalització sociosanitària

67

Neteja

17

Llits UCSI

5

Personal mèdic associat

82

Consultes externes

12

Tècnics associats

18

Quiròfans

2

Boxs de recuperació postquirúrgica

3

Boxs d’urgències

3

Llits d’observació d’urgències

1

Sales de diagnòstic per la imatge

2

Sales d’endoscòpia

1

Laboratori d’anàlisis clíniques

1

Sales de rehabilitació

1

Farmàcia

1

Places Hospital de Dia sociosanitari

7

Recursos econòmics
i inversions
Xifra de negoci: 7.308.864 €
Inversions en equipaments
i infraestructures: 217.923 €

25

Sala de triatge

1

Professionals
Superiora i comunitat

14

Consell directiu

5

Comandaments intermedis

6

Personal mèdic de plantilla

6

Personal d’infermeria i farmàcia

29

Personal tècnic

11

Personal administratiu

11

Personal de suport
Tècnics sociosanitaris
Pastoral de la Salut

1
42
2

Entrada a les consultes externes del Centre.
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Cartera de serveis
Especialitats
mèdiques

Especialitats
quirúrgiques

Serveis terapèutics
de suport

Anestesiologia i Reanimació

Cirurgia General i Digestiva

Farmàcia hospitalària

Aparell Digestiu

Cirurgia Ortopèdica
i Traumatològica

Fisioteràpia

Cardiologia
Dermatologia
Gastroenterologia
Medicina Interna
Nefrologia
Pediatria

Cirurgia Plàstica i Reparadora
Dermatologia
Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Urologia

Urgències generals

Recursos
d’hospitalització
d’aguts

Serveis
diagnòstics

Consultes externes

Anatomia Patològica

Bloc quirúrgic

Diagnòstic per la Imatge

Servei d’urgències 24 h

Endoscòpia Digestiva
Laboratori d’Anàlisis Clíniques

Odontologia
Psicologia
Rehabilitació
Tractament del Dolor

Serveis als clients

Psicologia
Reumatologia

Logopèdia

Hospitalització d’aguts

Unitat de Cirurgia sense Ingrés
(UCSI)

Atenció a l’usuari
Treball social
Pastoral de la Salut

Recursos
sociosanitaris
Hospital de mitja
i llarga estada
Hospital de Dia

Sala de rehabilitació i fisioteràpia.
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Servei de rehabilitació.

Servei de radioteràpia.

6

Clinica Salus CAT 2019.indd 6

9/11/20 13:49

Activitat assistencial
Activitat hospitalària
aguts
Altes quirúrgiques
Altes no quirúrgiques
Total altes

1.703
34
1.737

Activitat hospitalària
sociosanitària

Hospital de Dia

Llarga estada

Ingressos

12

Ingressos

85

Altes

13

Altes

78

Pacients atesos

48

Pacients atesos
Estada mitjana (dies)
Mortalitat

1,88

Altes estada
< 123 dies

69,14%

0

Activitat quirúrgica
Amb ingrés

120

Activitat diagnòstica
i terapèutica
Endoscòpies

Mitjana estada polivalent
718

Ingressos

130

Ambulatòria

1.082

Altes

132

Diagnòstic per la imatge

Total intervencions *

1.800

Pacients atesos

146

Ecografies

Ocupació de quiròfans

60%

*No s’hi inclouen parts ni cesàries.

Altes amb estada
< 60 dies

69,70%

Radiologia
convencional

60

1.181
12.717

Urgències
Visites d’urgències
Urgències ingressades

17.900
15

Sala de quiròfan.
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Pastoral de la Salut
Visites del sacerdot

75

Celebració i record
dels difunts durant l’any

2

Acollida i salutació
a l’ingrés del pacient
i família

210

Valoració pastoral
inicial

210

Acompanyament al
pacient i família en la
integració en el Centre

208

Visita a pacients amb
deteriorament cognitiu

10.144

Visita pastoral
de seguiment

12.263

Recepció de
sagraments

2.621

Acompanyament en
els darrers moments
de la vida

63

Acompanyament
en el procés de dol

241

Assistència al funeral

13

Servei de logopèdia infantil.

Equip de rehabilitació i fisioteràpia impartint una formació d’estiraments i higiene postural al personal de la Clínica.
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Qualitat
Objectius estratègics i Pla de Qualitat
En el procés de millora de la qualitat i seguretat dels pacients:
J S’han revisat i actualitzat 49 protocols.
J S’ha elaborat un nou manual d’exercicis per fibromiàlgia, fatiga crònica i sensibilitat química múltiple.
J Es continua treballant en l’Acreditació de Centres d’Atenció Hospitalària Aguda de Catalunya.

Qualitat percebuda per dimensions
% de satisfets o molt satisfets

Usuaris (residents
i familiars)

Ingrés

99,1%

Tracte

99,1%

Intimitat i privacitat

99,2%

Informació a l’usuari

98,5%

Atenció sanitària

98,9%

Coordinació i comunicació de l’equip

96,9%

Menjar

90,1%

Confort i hostaleria

94,2%

Atenció espiritual

92,1%

Fidelització

97,5%

Satisfacció global (sobre 10 punts)

9,57

Enquestes realitzades

123
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Formació i desenvolupament
Durant aquest any 2019 hem desenvolupat el Pla de Formació tenint en compte les necessitats de:
J Formació tècnica per garantir que els professionals mantinguin el nivell que actualment s’exigeix en un
Centre assistencial com la Clínica Salus.
J Formació humanística per preparar els diferents equips en la gestió emocional de situacions complexes.
J Formació tecnològica per preparar tot l’equip per a la incorporació de les noves eines informàtiques, especialment la nova Intranet Institucional Office 365.
Sobre la base d‘aquests tres punts s‘ha realitzat un pla formatiu transversal que ha incorporat formació en les
àrees tècnica, humanística i tecnològica.

Cursos de formació
Col·lectiu assistent

Hores*

Alumnat

Formació interna

Formació externa

Administratius

94

12

10 %

90 %

Auxiliars d’Infermeria –
Zeladors

598

42

8%

92 %

Cuina

25

8

25 %

75 %

Direcció

40

5

18 %

82 %

Diplomats en Infermeria

926

27

6%

94 %

Facultatius

60

3

12 %

88 %

Farmàcia

231

5

4%

96 %

Limpieza

70

15

9%

91 %

Manteniment

20

1

25 %

75 %

Tècnics

58

6

12 %

88 %

2.122

124

Total

*Nombre d’hores del curs pel nombre d’alumnes assistents.

Equip de la Clínica commemorant el Dia Internacional de la Dona.
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Grups de treball
Comissió d’Aprovisionament
Comissió d’Obres
Comissió de Transfusions
Comissió de Voluntariat
Comitè d’Acreditació de Professionals
Comitè d’Atenció a l’Usuari
Comitè de Qualitat
Comitè de Comunicació
Comitè d’Empresa
Comitè d’Ètica Assistencial
Comitè de Farmàcia
Comitè de Formació i Recursos Humans
Comitè d’Històries Clíniques i Documentació
Comitè d’Infeccions
Comitè de Mortalitat i Teixits
Comitè de Pastoral
Comitè de Prevenció de Riscos Laborals
Comitè de Protecció de Dades
Comitè Interdisciplinari Sociosanitari
Consell de Direcció

Reunió del Comitè de Voluntariat de Sant Josep.
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Comunicació
Durant l’any 2019 s’ha continuat treballant amb el desplegament del Pla de Comunicació mitjançant accions internes i externes.

Accions
Externes
J Divulgació en entitats de l’entorn.
J Divulgació en mitjans locals d’articles sobre especialitats mèdiques i quirúrgiques ofertes a la Clínica.
J Divulgació de nous serveis sobre especialitats de salut.
J Actualització de la informació inclosa a la pàgina web de la Clínica.
Internes
J Difusió de nous plans i protocols.
J Millora en la comunicació de les accions formatives a disposició dels professionals a partir de correus electrònics i formularis interns d’inscripció.
J Major aprofitament del portal de la Clínica, en la nova intranet corporativa, per
informar sobre formacions i comunicacions importants del Centre i de l’Institut
de Religioses de Sant Josep de Girona.

Formació sobre la Declaració de Valors dels Centres de l’IRSJG, amb la Gna. Sacri Hueso.
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L’Obra
de l’Institut
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L’Institut al món
Clínica Salus Infirmorum
Banyoles, Girona
Centre Geriàtric Maria Gay
Girona

Casa Santa Elena
Solius, Girona

Residència Santa
Maria del Tura
Olot, Girona

Col·legi Sagrada Família
Vila-roja, Girona

Clínica Nostra Senyora
del Remei
Barcelona
Residència Nazaret
Malgrat de Mar, Barcelona
Casa del Anciano
Los Tres Reyes
Tizimín, Mèxic

Clínica Santa Elena
Madrid
Colegio Santa Teresa
Porcuna, Jaén

Hogar Sagrada Familia
Santa Fe de Bogotá,
Colòmbia
Clínica Nuestra Señora de
los Remedios
Hogar Santa Inés
Centro Médico
María Gay Tibau - La Nave

Casa di Cura Pio XI
Roma, Itàlia
Residencia San José
Burjassot, València

Dispensario de
San José
Mérida, Veneçuela
Ambato, Equador

Cruz del Eje, Argentina

(gestió cedida)

Centro de Salud de Rubare
Rubare, RD del Congo

Fundación Hogar Nazaret
Agua Blanca
Casa de Espiritualidad
Santa Elena
Cali, Colòmbia
Lima i Arequipa, Perú

Centre d’Éducation Rubare
Centre de Développement de Rubare

Centro de Salud María Gay
Bata, Guinea Equatorial

Centro de Salud de Nyarusange
Foyer Nyarusange
Nyarusange, Ruanda
Nairobi, Kènia

Centres propis
Centres en col·laboració
Altres països on som
presents

“Alleujar el dolor i sembrar la pau”
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L’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona (IRSJG) és una institució religiosa sense ànim de lucre. Fundada per la venerable Mare Maria Gay Tibau el 1870, a la ciutat de Girona, el proper any celebrarà 150 anys
servint i vetllant a aquells que més ho necessiten.
L’IRSJG compta amb clíniques i residències a Europa que contribueixen, amb part dels recursos que generen
i juntament amb altres benefactors, a la realització de l’Obra de l’Institut en centres mèdics o de salut, llars,
col·legis i projectes de desenvolupament econòmic i social a Àfrica i Amèrica Llatina.
www.irsjg.org

Preparant el sopar a la llum d’un fanal. Els talls elèctrics són freqüents en algunes de les poblacions africanes en què
l’IRSJG és present.
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Carta de la Delegada General de Missions
Estimats col·laboradors, benefactors i amics de l’Obra de l’Institut,
Volem expressar el nostre agraïment pel vostre valuós interès, així com compartir amb vosaltres l’alegria
d’haver pogut ajudar tantes persones d’Àfrica i d’Amèrica Llatina, que han pogut sortir al pas de diferents
penúries a través dels projectes i enviaments solidaris de l’Obra de l’Institut.
Cadascú de vosaltres sou la Bona Nova de l’Evangeli que obre camins en el desert i que sembra alegria i pau
en mig de l’adversitat. Amb el vostre ajut, aquest any 2019 hem pogut fer realitat 45 projectes, amb una dotació total de 157.314,20 €, que han contribuït a fer del món un lloc més just i solidari.
D’entre tots ells, volem destacar de manera especial el 23% destinat a ONG externes a l’Institut, el 25% per a
joves estudiants a escoles i universitats d’Àfrica i d’Amèrica Llatina, el 21% per a la construcció de cases de
famílies pobres, el 5% per equipar la sala de fisioteràpia d’una casa per a ancians indigents i el 5% destinat a
l’atenció alimentària de malalts.
Un any més, en nom de l’Institut, de l’equip de Missions i del meu propi, gràcies per la vostra solidaritat i
compromís.

Visita de la Junta Delegada a la Comunitat de noviciat Le Cênacle, a Evinayong, Guinea Equatorial.
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Projectes i accions destacats

Alumnat del Centre d’Éducation Rubare (RD del Congo).

La nostra Obra està basada en els principis de l’humanisme cristià i en la responsabilitat vers la sostenibilitat i el medi ambient. Sobre aquests pilars hem
desenvolupat diverses activitats com ara:
J Suport a l’alimentació de malalts hospitalitzats
al Centre de Salut de Nyarusange (Ruanda).
Moltes de les persones que hi ha ingressades
provenen de zones rurals, sense família que les
pugui assistir.
J Continuació de les obres de l’edifici d’hospitalització per al Centre Médical Catholique
de Nkolondom (Camerun). Aquest nou recurs
complementarà i ampliarà els serveis i la capacitat assistencial del Centre Mèdic, la Maternitat i el
Centre DREAM per a la prevenció, detecció i tractament del VIH/Sida.

J Equipament per al Centre d’Éducation Rubare
(RD del Congo). Al llarg de l’any s’han instal·lat
portes en els lavabos i s’han adquirit ordinadors i
taules per a la sala d’informàtica, així com un armari per guardar els llibres de l’alumnat, entre altres accions.
J Beques per a estudis universitaris i escolarització de joves i infants a Amèrica Llatina i Àfrica, i ajuts econòmics per a tractaments mèdics i de rehabilitació.
J Construcció de sis cases per a famílies en situació de vulnerabilitat, a Àfrica.
J Equipament d’una sala de fisioteràpia a la Casa
del Anciano Los Tres Reyes, a Tizimín, Mèxic.
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Nou edifici d’Hospitalització per al Centre Médical Catholique de Nkolondom (Camerun).

L’equip de l’Asociación Solidaria Derecho a Sonreír amb una infermera i una pacient del Centro de Salud María Gay
de Bata (Guinea Equatorial).
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Casa del Anciano Los Tres Reyes, a Tizimín (Mèxic).

En la nostra tasca de sensibilització hem mantingut
una comunicació fluïda amb els nostres benefactors
i hem assistit a esdeveniments realitzats per iniciativa seva i dels simpatitzants de l’Obra de l’Institut.
D’entre ells, en destaquem el concert solidari promogut pels metges anestesistes de la Clínica Santa Elena de Madrid i la gala benèfica organitzada pels nostres Laics de Sant Josep de Girona a Jaén.

Per últim, també volem agrair profusament la donació de les famílies del Colegio Santa Teresa de Porcuna (Jaén) i la col·laboració de l’Asociación Solidaria
Derecho a Sonreír (ASDAS) amb el Centro Médico
María Gay de Bata (Guinea Equatorial), per oferir
tractaments odontològics a més d’un centenar de
persones.
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www.irsjg.org

sites.google.com/site/escolasagradafamiliagirona

colegiosantateresaporcuna.blogspot.com

www.centromedicomariagay.com

www.casadesantaelena.com

www.irsjg.org
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