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La Clínica Salus Infirmorum està situada a Banyoles, 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, així com d’un servei sociosanitari amb places de llarga estada i hospital de dia. També 
ofereix els seus serveis a particulars directament o bé a través de les principals mútues i companyies  
asseguradores.

www.clinicasalus.org

Aquest document recull l’esforç de 
tot un any, en què s’han dut a ter-
me projectes, s’han desenvolupat 
objectius i s’han assolit reptes insti-
tucionals. Tot això gràcies a la im-
plicació, l’esforç i el suport de tots 
els professionals, col·laboradors, 
voluntaris i persones que formen 

part de la Clínica Salus Infirmorum 
de l’IRSJG.

El nostre gran repte és continuar 
vetllant per oferir una assistència 
de qualitat, tant humana com tèc-
nica, que mantingui viu el compro-
mís de fa ja més de 50 anys amb 

Banyoles i el Pla de l’Estany i oferint 
una proximitat i comoditat que nin-
gú més pot oferir.

Em plau convidar-los a llegir aques-
ta memòria en què trobaran les 
dades més rellevants d’estructura i 
activitat del centre.
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Recursos i 
professionals

Equipaments

Llits d’hospitalització d’aguts 30

Llits d’hospitalització sociosanitària 66

Consultes externes 12

Boxs unitat de cirurgia sense ingrés 5

Sales d’operacions 3

Boxs de recuperació postquirúrgica 3

Boxs d’urgències 3

Llits d’observació d’urgències 1

Sales de diagnòstic per la imatge 2

Laboratori d’anàlisis clíniques 1

Sales de rehabilitació 1

Farmàcia 1

Places Hospital de Dia sociosanitari 25

Sala de triatge 1

Recursos econòmics  
i inversions

Xifra de negoci: 6.920.475 €

Inversions en equipaments  
i infraestructures: 318.001 €
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Professionals

Comunitat

Superiora i comunitat 18

Consell directiu 7

Comandaments 
intermedis 

6

Personal mèdic  
de plantilla 

6

Personal d’infermeria  
i farmàcia 

31

Personal tècnic 8

Personal administratiu 12

Tècnics sociosanitaris 45

Pastoral de la Salut 1

Personal de cuina 9

Personal de neteja 16

Personal extern

Laboratori 2

Radiologia 1

Manteniment 2

Personal mèdic associat 92

Tècnics associats 22
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Cartera de serveis

Especialitats  
quirúrgiques
Cirurgia General i Digestiva

Cirurgia Ortopèdica  
i Traumatològica

Cirurgia Vascular i Angiologia

Dermatologia

Oftalmologia

Otorinolaringologia

Urologia

Serveis als clients

Atenció a l’usuari

Treball Social

Pastoral de la Salut

Recursos  
sociosanitaris

Hospital de mitjana  
i llarga estada

Hospital de Dia

Recursos  
d’hospitalització aguts

Consultes externes

Hospitalització d’adults

Bloc quirúrgic

Servei d’urgències 24 h

Unitat de cirurgia sense ingrés

Especialitats  
mèdiques
Anestesiologia i Reanimació

Aparell Digestiu

Cardiologia

Clínica del Dolor

Dermatologia

Medicina Interna

Nefrologia

Pediatria

Psicologia

Reumatologia

Urgències generals

Serveis  
diagnòstics

Anatomia Patològica

Diagnòstic per la Imatge

Endoscòpia Digestiva

Laboratori d’Anàlisis Clíniques

Serveis terapèutics  
de suport
Farmàcia hospitalària

Fisioteràpia

Logopèdia

Odontologia

Psicologia

Rehabilitació

Tractament del Dolor
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Activitat assistencial

Activitat hospitalària 
aguts

Altes quirúrgiques 1.655

Altes no quirúrgiques 53

Total altes 1.708

Estada mitjana (dies) 2,08

Activitat hospitalària 
sociosanitària

Llarga estada

Ingressos 71

Altes 71

Pacients atesos 109

Altes estada <123 dies 59

Mitjana estada polivalent

Ingressos 150

Altes 149

Pacients atesos 165

Altes amb estada  
<20 dies

65

Hospital de Dia

Ingressos 23

Altes 27

Pacients atesos 57

Activitat quirúrgica

Amb ingrés 1.182

Cirurgia major 
ambulatòria

473

Cirurgia menor 
ambulatòria

85

Total intervencions* 1.740

*No s’hi inclouen parts ni cesàries.
Urgències

Visites d’urgències 16.231

Urgències ingressades 36

Activitat diagnòstica  
i terapèutica 

Endoscòpies 67

Diagnòstic per la imatge

Ecografies 1.230

Radiologia 
convencional

13.475
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Qualitat

Objectius estratègics i Pla de Qualitat

J Durant els darrers quatre anys l’estratègia en Seguretat dels Pacients ens ha portat a treballar els 
indicadors de qualitat definits en el quadre de comandament del Departament de Salut. Hem assolit  
tots els indicadors definits com a prioritaris i continuem treballant per aconseguir el major nombre 
d’indicadors opcionals. Una de les millores destacables de cara a la prevenció d’errors de medicació  
ha estat la implantació del programa de medicació FarSalus®, que permet gestionar la prescripció 
electrònica i ha propiciat una nova metodologia de preparació, dispensació i administració dels 
medicaments.

J Hem continuat treballant en els programes de Prevenció de la Infecció (Vincat), Registre d’artroplàsties 
(Racat) i Prevenció de la punxada accidental en els professionals sanitaris (Epinetac).

J Aquest 2016 s’ha continuat millorant l’àrea quirúrgica amb l’adquisició d’un nou autoclau de vapor  
i amb la higienització de les sales d’operacions, cosa que ha permès renovar la classificació de “classe A” 
per poder realitzar intervencions com ara implants.

J Aquest any s’ha incrementat de manera destacable el percentatge d’indicadors assolits segons  
el model d’acreditació EFQM. Això ha estat possible revisant i actualitzant diversos procediments  
i aprovant-ne de nous.

t Pla de qualitat i seguretat del pacient per al període 2017-2019.

t Ètica i drets dels usuaris. El codi ètic del centre i el procediment d’actuació respecte del document  
de voluntats anticipades i el consentiment informat.

t Àrea de les persones. La guia de reclutament i selecció de professionals, i la guia d’avaluació, 
desenvolupament i rendiment dels professionals.

t Àrea d’hospitalització. Cures i manipulació del reservori subcutani, i pla funcional de la unitat  
de cirurgia sense ingrés.

J Aquest any la formació corporativa tractava sobre la qualitat hospitalària. Al nostre centre s’ha dut  
a terme una sessió amb el títol “Qualitat i calidesa en l’atenció hospitalària”, molt amena i ben valorada  
per tots els professionals.
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Qualitat percebuda per dimensions

% de satisfets o molt satisfets Usuaris 
(residents  
o familiars)

Ingrés 99,2%

Tracte 98,6%

Intimitat i privacitat 99,2%

Informació a l’usuari 98,3%

Atenció sanitària 98,3%

Coordinació i comunicació de l’equip 98,7%

Menjar 87,9%

Confort i hostaleria 94,6%

Atenció espiritual 93,1%

Compliment de la missió 99,4%

Fidelització 99%

Satisfacció global (sobre 10 punts) 9,64

Enquestes realitzades 159
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Qualitat percebuda per dimensions  
en serveis sociosanitaris

% de satisfets o molt satisfets

Percepció de la qualitat tècnica 96%

Organització i continuïtat 96,9%

Confort 90,8%

Comunicació i participació 95,7%

Atenció psicosocial 90%

Tracte, respecte a la intimitat i l’autonomia 94,3%

Satisfacció i fidelització 96,9%

Enquestes realitzades 32
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Comunicació

Objectius
A nivell general s’ha revisat i actualitzat el Pla de Comunicació, que busca 
posicionar la Clínica externament i internament amb els objectius següents:

Externament

J Difondre informació de l’empresa i els serveis.

J Establir relacions amb l’entorn.

Internament

J Donar a conèixer els objectius de l’organització.

J Crear cultura d’empresa.

J Facilitar la participació.

J Implicar els professionals (reconeixement).

Accions

Externes

J Articles en revistes de Banyoles sobre les diferents especialitats mèdiques:

t Psicologia “Guanyar el lloc a l’estrès”.

t Cardiologia “Practicar esport? Sí, però amb seguretat”.

t Otorino “La importància de sentir-hi”.

t Digestologia “Prevenció del càncer de còlon i recte”.

J Visites a escoles amb el programa “Coneixem la Clínica”.

Internes

J Informació i implicació als professionals en els diferents processos de qualitat 
del centre.

J Reunions interdisciplinàries amb la finalitat de millorar contínuament.

J Difusió de la memòria anual.

J Potenciar la informació i la comunicació amb els professionals.
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L’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona és una institució religiosa fundada per la venerable Mare Maria 
Gay Tibau el 1870 a la ciutat de Girona. Els sofriments i les dificultats que en aquella època patien els malalts 
van portar Maria Gay Tibau a crear una institució amb la missió d’oferir assistència a les necessitats sanitàries,  
socials i espirituals d’aquestes persones.

Ben aviat se li van unir altres noies i la seva fama de tenir cura dels malalts per la qualitat del seu servei, va 
transcendir els límits de la ciutat i l’Institut va rebre peticions per atendre malalts d’altres poblacions, de ma-
nera que la seva tasca va començar a estendre’s pel món. És així com, en l’actualitat, som presents a Europa, 
l’Amèrica Llatina i l’Àfrica tot desenvolupant el llegat de la nostra fundadora d’“alleujar el dolor i sembrar la 
pau” entre els més desafavorits.

Les nostres clíniques i residències a Europa contribueixen, amb una part dels recursos que generen, a la rea-
lització de l’Obra Social que l’Institut desenvolupa a l’Àfrica i a l’Amèrica Llatina amb centres de salut i projec-
tes concrets que donen suport a la seva tasca.

www.irsjg.org

Clinica Salus_Cat_2016.indd   11 29/6/17   10:30



www.clinicasalus.org
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