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Memòria
2016

Clínica Salus
Infirmorum

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
Clínica Salus Infirmorum
Memòria 2016
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Aquest document recull l’esforç
de tot un any, en què s’han dut a
terme projectes, s’han desenvolupat objectius i s’han assolit reptes
institucionals. Tot això gràcies a la
implicació, l’esforç i el suport de
tots els professionals, col·laboradors, voluntaris i persones que

Govern General
IRSJG

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 tècnica, que mantingui viu el compromís de fa ja més de 50 anys

Junta Central
IRSJG

amb Banyoles i el Pla de l’Estany i
oferint una proximitat i comoditat
que ningú 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.

Junta del Centre
Junta Central
Superiora de la comunitat del Centre
Gna. Isabel Mielgo

Sr. Joan Viñas
Gerent

Director
mèdic:

Directora
d’Infermeria:

Director
econòmic
financer:

Coordinadora
Pastoral
de la Salut:

Responsable
de Recursos
Humans:

Adjunt a
Gerència:

Coordinadora
de Farmàcia
i Qualitat:

Dr. Marco
Paz

Sra. Montse
Trias

Sr. Miquel
Merino

Gna. Juana
Gómez

Sra. Ester
Genové

Sr. Cristian
Lange

Sra. Isabel
Frigola
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Recursos
Equipaments

Recursos econòmics
i inversions

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

Xifra de negoci: 6.920.475 €
Inversions en equipaments
i infraestructures: 318.001 €

25

Sala de triatge

1

Professionals
Comunitat
Superiora i comunitat

Personal extern
18

Personal tècnic

8

Laboratori

2

Consell directiu

7

Personal administratiu

12

Radiologia

1

Comandaments
intermedis

6

Tècnics sociosanitaris

45

Manteniment

2

Personal mèdic
de plantilla

6

Personal d’infermeria
i farmàcia

31

Pastoral de la Salut

1

Personal mèdic associat

92

Personal de cuina

9

Tècnics associats

22

Personal de neteja

16

Clínica Salus Infirmorum
Memòria 2016
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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
Clínica del Dolor
Dermatologia
Medicina Interna
Nefrologia
Pediatria

Cirurgia Vascular i Angiologia
Dermatologia
Oftalmologia
Otorinolaringologia
Urologia

Reumatologia

Psicologia
Rehabilitació
Tractament del Dolor

Atenció a l’usuari

Urgències generals

Anatomia Patològica

Odontologia

Serveis als clients

Psicologia

Serveis
diagnòstics

Logopèdia

Recursos
d’hospitalització aguts
Consultes externes
Hospitalització d’adults

Treball Social
Pastoral de la Salut

Recursos
sociosanitaris

Diagnòstic per la Imatge

Bloc quirúrgic

Endoscòpia Digestiva

Servei d’urgències 24 h

Hospital de mitjana
i llarga estada

Laboratori d’Anàlisis Clíniques

Unitat de cirurgia sense ingrés

Hospital de Dia

Institut de Religioses de
Sant Josep de Girona
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Activitat assistencial
Activitat hospitalària
aguts
Altes quirúrgiques
Altes no quirúrgiques
Total altes

1.655
53
1.708

Activitat hospitalària
sociosanitària

Hospital de Dia

Llarga estada

Ingressos

23

Ingressos

71

Altes

27

Altes

71

Pacients atesos

57

Pacients atesos
Estada mitjana (dies)

2,08

1.182

Cirurgia major
ambulatòria

473

Cirurgia menor
ambulatòria

85

Total intervencions*
*No s’hi inclouen parts ni cesàries.

59

Activitat diagnòstica
i terapèutica

Mitjana estada polivalent

Activitat quirúrgica
Amb ingrés

Altes estada <123 dies

109

Ingressos

150

Altes

149

Pacients atesos

165

Altes amb estada
<20 dies

65

Endoscòpies

Diagnòstic per la imatge
Ecografies
Radiologia
convencional

1.740

67

1.230
13.475

Urgències
Visites d’urgències
Urgències ingressades

16.231
36

Institut de Religioses de
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Pastoral de la Salut
(Salus)
Acolliment i salutació
en ingressar al pacient
i a la família

255

Acompanyament
en els últims moments
de la vida

61

Valoració pastoral inicial

255

211

Acompanyament al
pacient i a la família
en la integració al centre

1.176

Acompanyament
en el procés de dol
Visites del sacerdot

200

Visita a pacients amb
deteriorament cognitiu

5.971

Visita pastoral
de seguiment

6.788

Assistència al funeral
Celebració i record
dels difunts durant l’any

33
2

Recepció de sagraments 3.052

Clínica Salus Infirmorum
Memòria 2016

145

07_Memoria_Salus_CAT (138_155).indd 145

20/6/17 13:53

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.

Institut de Religioses de
Sant Josep de Girona
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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

Clínica Salus Infirmorum
Memòria 2016

147

07_Memoria_Salus_CAT (138_155).indd 147

20/6/17 13:53

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

Grups de treball
Comissió de Proveïments

Comitè de Farmàcia

Comissió de Nutrició

Comitè de Formació i Recursos Humans

Comissió d’Obres

Comitè d’Infeccions

Comissió de Transfusions

Comitè Interdisciplinari Sociosanitari

Comissió de Voluntariat

Comitè d’Històries Clíniques i Documentació

Comissió d’Acreditació de Professionals

Comitè de Mortalitat i Teixits

Comitè d’Atenció a l’Usuari

Comitè de Pastoral

Comitè de Qualitat

Comitè de Protecció de Dades

Comitè de Comunicació

Comitè de Seguretat i Salut

Comitè d’Empresa

Consell de Direcció

Comitè d’Ètica Assistencial

Institut de Religioses de
Sant Josep de Girona
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Àrea de les persones
Descripció de la plantilla
Plantilla
mitjana

Edat
mitjana

Antiguitat
mitjana

% homes

% dones

% plantilla
a jornada
completa

Índex
de rotació

121,13

42,97 anys

9,87 anys

15,16%

84,84%

90,44%

0%

Gràcies al nostre equip humà som on som i podem continuar millorant l’assistència
que oferim. Ens agrada treballar en equip i creiem que la suma de tots és la clau de
la millora en l’assistència. És per això que estem enfocats al desenvolupament
de l’equip i a la millora contínua.

Dotació de personal en plantilla
Titulats superiors assistencials

7,98

Titulats mitjans assistencials

30,03

Auxiliars assistencials

44,04

Personal de suport

27,99

Personal d’administració

9,10

Direcció

2

Clínica Salus Infirmorum
Memòria 2016
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Clima laboral
L’any 2016 hem continuat apostant per les accions de millora adoptades arran
de l’últim estudi de clima laboral. Ens hem centrat en quatre àmbits d’actuació clau
tot potenciant-los i cuidant-los:
J Lideratge: hem continuat amb les reunions individuals per potenciar i aclarir
el coneixement i l’assignació de responsabilitats. Implicació de l’equip en la
millora contínua per a l’obtenció de la reacreditació EFQM. Els comandaments
intermedis continuen apostant per dur a terme reunions de servei
interdisciplinàries com a eina per millorar la comunicació intracentre explicant
el què, el com i el qui de les diverses accions que es duen a terme.
J Estructura i organització: s’han creat grups de millora de cicles i calendaris.
S’aposta per les aportacions dels professionals de millora individual i de servei
en els horaris i els torns.
J Comunicació: amb el Comitè de Comunicació hem treballat en la
reestructuració del pla de comunicació, que aposta per potenciar
la comunicació tant externa com interna. Pel que fa a la comunicació interna,
ens hem fixat objectius de crear cultura d’empresa, facilitar la participació,
implicar els professionals i donar a conèixer els objectius del centre.
J Reconeixement: els responsables de servei han potenciat el reconeixement
individual i públic en les accions i les actituds dels professionals. D’aquesta
manera, s’ha assumit i millorat el reconeixement i la motivació.

Formació i desenvolupament
La formació s’ha realitzat principalment en l’àrea tècnica, amb atenció especial
a la qualitat i la seguretat dels pacients, en la respiració cardiopulmonar, la nutrició
i la dietètica, la fisioteràpia rehabilitadora i l’autoprotecció.
Amb el nostre afany per millorar contínuament i amb la calidesa en el tracte,
hem dut a terme una formació interna sobre la gestió de la qualitat segons
el model EFQM.

Institut de Religioses de
Sant Josep de Girona
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Cursos de formació
Col·lectiu assistent

Hores*

Alumnes

Formació
interna

Formació
externa

Diplomats en Infermeria

610

27

30%

70%

Auxiliars d’Infermeria

715

40

20%

80%

Administració

190

12

4%

96%

Direcció

354

6

10%

90%

Comandaments intermedis

235

6

20%

80%

Tècnics

212

7

10%

90%

Metges

53

6

20%

80%

Personal de neteja

247

19

90%

10%

Personal de cuina

135

9

10%

90%

Personal de farmàcia

122

4

60%

40%

Tècnic aux.
Infermeria

Tècnic
aux.
Farmàcia

*Hores: nombre d’hores del curs pel nombre d’alumnes assistents.

Estudiants de pràctiques
Grau
Infermeria

Grau
Fisioteràpia

9

8

UDG Girona

Tècnic
Atenció
Dependència

INS Garrotxa

2

INS Narcís Xifra

3

INS Vallvera

2

INS Alexandre
Deulofeu

1

INS Pere Alsius
INS Pla Estany
SOC Girona

Estada
Neteja
empresa hospitalària

2
1
1

Total alumnes: 29
Total hores de pràctiques: 4.765 h

Clínica Salus Infirmorum
Memòria 2016
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Conciliació familiar
Absències per conciliació
Concepte

Persones

Mesos

Reducció de jornada cura fill <12 anys

13

135,54

Excedències maternals

5

4,52

Excedències per cura de familiars

2

11,21

Acumulació d’hores d’alletament

1

1,53

Baixa per risc d’embaràs

3

9,67

Seguretat, salut i benestar a la feina
Durant l’any 2016 s’han dut a terme les actuacions següents:
J Realització de 70 revisions mèdiques anuals al personal de la Clínica.
J Formació en seguretat i salut al personal de nova incorporació.
J Revisió i actualització del Pla d’Autoprotecció.
J Formació del Pla d’Autoprotecció.
J Simulacres d’Autoprotecció.
J Renovació del tríptic d’actuació en cas d’emergència.
J Estudi d’EPI en els serveis de cuina, neteja i bugaderia.
J Revisió i actualització de les grues del servei sociosanitari.
J Implantació de mesures correctores dels diversos accidents laborals,
que han estat de caràcter lleu.

Institut de Religioses de
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Voluntariat
Objectius
L’objectiu general és implicar-se per estar més que no pas per fer; estar i
acompanyar sense pressa, regalant temps i dedicació, tant als pacients com
a les famílies, i complementar l’atenció professional.
Composició de l’equip
L’equip està format per una coordinadora de voluntariat, dues col·laboradores
tècniques i 15 voluntaris.

Activitat de voluntariat
Activitat

Pacients

Manualitats

195

Jocs

151

Animació de festes

192

Acompanyaments a l’habitació
Fer companyia
Suplència familiars
Pastoral i celebracions religioses

9
195
2
139
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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.

Institut de Religioses de
Sant Josep de Girona

154

07_Memoria_Salus_CAT (138_155).indd 154

20/6/17 13:53

Sostenibilitat i medi ambient
Consums
2015

2016

526.034 kW
(potència activa)

534.194 kW
(potència activa)

70.235 kW
(potència reactiva)

74.722 kW
(potència reactiva)

4.745 m3

5.589 m3

Gas

996.531 m3

1.007.299 m3

Tòner impressores

176 unitats

170 unitats

561 paquets

515 paquets

Electricitat

Aigua

Paper
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