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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 i sociosanitari.
També ofereix els seus serveis a particulars directament o a través de les principals mútues i companyies
asseguradores..
www.clinicasalus.org
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Equip directiu.

Em plau presentar la memòria 2017.
La situació econòmica, política i de mercat viscuda a
Catalunya ha complicat l’entorn econòmic del centre, que ha posat a prova els límits, la flexibilitat i la
capacitat d’adaptació a les noves circumstàncies.
Això ha estat possible gràcies a la dedicació i el compromís de tots els professionals i col·laboradors que
constitueixen l’equip humà de la Clínica Salus Infirmorum.
La formació continuada del personal, la millora contínua del model assistencial i l’aportació de valor afegit al centre són eixos constants any rere any, reiterats en cada memòria, que reverteixen directament
en la qualitat de servei. Qualitat que es veu reflectida
també aquest 2017 en les enquestes de satisfacció
dels usuaris i en l’assoliment continuat dels ítems
marcats per l’acreditació EFQM (Fundació Europea
per a la Gestió de la Qualitat).

S’han incorporat nous professionals i especialitats
en l’activitat ambulatòria, que, acompanyades d’inversions en adequació d’instal·lacions, utillatge i
aparells, han de permetre incrementar la cartera dels
serveis oferts i, en conseqüència, l’activitat de forma
gradual.
L’any 2017 ha estat un any en què hem iniciat el procés de posar èmfasi especialment en la creació de
valor compartit i avançar cap a la cerca de sinergies
i l’aprofitament de les interseccions d’interessos entre societat, Administració pública i Clínica Salus Infirmorum.
Convido a fer una lectura del document que teniu a
les mans per conèixer amb més detall com s’ha desgranat la nostra activitat aquest any.
Sr. Joan Viñas
Gerent
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Recursos
i professionals
Equipaments

Recursos econòmics
i inversions

Llits d’hospitalització d’aguts

30

Llits d’hospitalització sociosanitària

66

Xifra de negoci: 6.911.141 €
Inversions en equipaments
i infraestructures: 99.130 €

Llits UCSI

5

Consultes externes

12

Quiròfans

3

Boxs de recuperació postquirúrgica

3

Personal extern

Boxs d’urgències

3

Laboratori

2

Llits d’observació d’urgències

1

Radiologia

1

Sales de diagnòstic per la imatge

2

Manteniment

2

Laboratori d’anàlisis clíniques

1

Personal mèdic associat

88

Sales de rehabilitació

1

Tècnics associats

18

Farmàcia

1

Places Hospital de Dia sociosanitari

25

Sala de triatge

1

Professionals
Superiora i comunitat

16

Consell directiu

7

Comandaments intermedis

7

Personal mèdic de plantilla

6

Personal d’infermeria i farmàcia

24

Personal tècnic

11

Personal administratiu

12

Personal de suport
Tècnics sociosanitaris

1
41

Pastoral de la Salut

1

Personal de cuina

6

Personal de neteja

14

Consultes externes.
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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
Otorrinolaringologia
Urologia

Reumatologia

Serveis
diagnòstics
Anatomia Patològica

Odontologia
Psicologia
Rehabilitació
Clínica del Dolor

Serveis als clients

Psicologia
Urgències generals

Logopèdia

Atenció a l’usuari

Recursos
d’hospitalització aguts

Treball Social

Consultes externes

Recursos
sociosanitaris

Hospitalització d’adults

Pastoral de la Salut

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

Quiròfan.
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Quiròfans.
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Activitat assistencial
Activitat hospitalària
sociosanitària

Activitat hospitalària
aguts
Altes quirúrgiques
Altes no quirúrgiques
Total altes

Estada mitjana (dies)

1.610
25
1.635

2,98

Hospital de Dia

Llarga estada
Ingressos

101

Altes

102

Pacients atesos

139

Altes estada <123 dies

66,67%

20

Altes

16

Pacients atesos

50

Activitat diagnòstica
i terapèutica
Endoscòpies

Mitjana estada polivalent

Activitat quirúrgica

Ingressos

Ingressos

134

Amb ingrés

743

Altes

138

Diagnòstic per la imatge

Ambulatòria

924

Pacients atesos

149

Ecografies

Total intervencions*

1.667

*No s’hi inclouen parts ni cesàries.

Altes amb estada
<45 dies

83,33%

Radiologia
convencional

52

1.304
13.077

Urgències
Visites d’urgències
Urgències ingressades

16.529
33

Habitació de la clínica.
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Qualitat
Objectius estratègics i Pla de Qualitat
J	
Continuant amb la línia d’assoliment d’indicadors de Qualitat i Seguretat dels Pacients, s’han treballat altres
indicadors opcionals definits en el quadre de comandament del Departament de Salut. N‘és un exemple la
identificació i seguiment d’al·lèrgies i intoleràncies dels pacients, evitant així possibles efectes adversos.
J	
S’ha millorat de forma destacable la seguretat en la gestió de la medicació amb l’ús de l’aplicació de prescripció electrònica FarSalus®.
J	
S’ha realitzat formació específica en seguretat dels pacients als diferents professionals, amb mòduls específics segons el lloc on desenvolupen la seva activitat: atenció urgent, atenció sociosanitària, atenció
en hospitalització, atenció quirúrgica, atenció en rehabilitació.
J	
S’ha 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	
La higienització dels quiròfans ha permès renovar la classificació de “Classe A” per poder realitzar intervencions amb col·locació d’implants.
J	
La gestió de la qualitat total segons el model d’acreditació EFQM s’ha treballat revisant i actualitzant diversos procediments i aprovant-ne de nous.
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Qualitat percebuda per dimensions
% de satisfets o molt satisfets

Usuaris
(residents
o familiars)

Ingrés

99,1%

Tracte

98,4%

Intimitat i privacitat

97,5%

Informació a l’usuari

98,1%

Atenció sanitària

97,6%

Coordinació i comunicació de l’equip

97,7%

Menjar

91,9%

Confort i hostaleria

90,7%

Atenció espiritual

%d

Perc

Org

Con

Com

Ate

Trac

Sati

Enq

82%

Compliment de la missió

99,2%

Fidelització

96,1%

Satisfacció global (sobre 10 punts)

9,48

Enquestes realitzades

116

Enquesta de satisfacció.

Qu
en

Escala a la segona planta.
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Grups de treball
Comissió d’Aprovisionament
Comissió de Nutrició
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’Infeccions
Comitè Interdisciplinari Sociosanitari
Comitè d’Històries Clíniques i Documentació
Comitè de Mortalitat i Teixits
Comitè de Pastoral
Comitè de Protecció de Dades
Comitè de Seguretat i Salut
Consell de Direcció

Servei de fisioteràpia.

Servei mèdic-Àrea sociosanitària.
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Comunicació
Durant el 2017 s’ha aprovat el Pla de Comunicació i se n’ha iniciat el desplegament.

Accions
Externes
J Atreure nous professionals, participant en el Meeting Point 2017.
J Desenvolupament de la nova web.
J Divulgació en entitats de l’entorn (universitats, escoles).
J Divulgació en mitjans locals d’articles mèdics sobre les noves especialitats.
J Establir relacions amb clubs esportius.
Internes
J Informar de nous serveis de ginecologia i medicina interna.
J Divulgació del Codi Ètic.
J Enquesta de clima laboral.
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Exteriors de la Clínica.
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L’Obra
de l’Institut
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L’Institut en el món

Clínica Salus Infirmorum
Banyoles, Girona
Centre Geriàtric Maria Gay
Girona
Residència Santa
Maria del Tura
Olot, Girona
Clínica Nostra Senyora
del Remei
Barcelona
Residència Nazaret
Malgrat de Mar, Barcelona
Casa del Anciano
Los Tres Reyes
Tzimin, Mèxic
Hogar Sagrada Familia
Santa Fe de Bogotá,
Colòmbia
Clínica Nuestra
Señora de los
Remedios
Cali, Colòmbia
Hogar Santa Inés
Cali, Colòmbia
Centro Médico
María Gay La Nave
Cali, Colòmbia
Fundación Hogar Nazaret
Agua Blanca
Cali, Colòmbia
Casa de Espiritualidad
Santa Elena
Cali, Colòmbia

Clínica Santa Elena
Madrid
Colegio Santa Teresa
Porcuna, Jaén

Casa Santa Elena
Solius, Girona
Col·legi Sagrada Família
Vila-roja, Girona
Casa di Cura Pio XI
Roma, Itàlia

Residencia San José
Burjassot, València

Centro Médico
Arquidiocesano
San José
Mérida, Veneçuela

Casa del Buen Samaritano
y Hospital Aurelio Crespo
Cruz del Eje, Argentina

Centre Médical Catholique
de Nkolondom
Camerun
Centro de Salud
María Gay de Bata
Guinea Equatorial
Centre d’Éducation et de
Développement de Rubare
República Democrática del Congo
Centre de Salut de Nyarusange
Ruanda

Centro Médico
Parroquial El Milagro
Lima, Perú
Centro Médico Parroquial
San José de Tiabaya
Arequipa, Perú
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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.
Disposa de clíniques i residències a Europa que contribueixen, amb part dels recursos que generen, a la
presència i la feina que l’Institut desenvolupa a l’Àfrica i a l’Amèrica Llatina amb centres de salut i projectes
concrets que donen suport a la seva tasca.
www.irsjg.org

Centre Mèdic de Nkolondom (Camerun).

Carta de la Delegada General de Missions
Estimats col·laboradors i benefactors de l’obra i els projectes de l’Institut,
Un any més, tinc el plaer de presentar les accions i els recursos destinats a la construcció d’un món més just
i solidari, per a molts rostres i persones que han gaudit d’una porta oberta al seu futur, d’assistència en les
seves necessitats bàsiques de salut o de la construcció d’un sostre digne on allotjar els seus éssers estimats.
Aquest 2017 el vam iniciar amb ànim renovat per viure en clau de missió, no tan sols amb les germanes que
conformem l’Institut, sinó també amb els nostres col·laboradors o amb les persones afins als valors cristians.
Com a Delegada de Missions soc testimoni de la gratuïtat de Déu envers mi mateixa i envers l’Institut. Som
a punt de celebrar els 150 anys de l’inici de l’apostolat a Girona i avui ens trobem en 13 països. Amb tanta naturalitat com si l’esperit missioner i el lliurament als necessitats fossin una tasca fàcil, al costat de les nostres
germanes, cadascun de vosaltres des de l’activitat que desenvolupeu en favor dels qui acuden als nostres
centres i comunitats, ha realitzat l’Obra que el Senyor els demanava: “Ser anunci de la BONA NOVA”.
Espero que d’aquí a un any puguem dir aquí, en el mateix lloc, que hem complert els nostres compromisos i
aspiracions personals amb la societat i amb l’Institut.
Moltes gràcies,
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Projectes i accions destacats

Eng. Eduardo. Projecte Rubare (RD del Congo).

La nostra feina està basada en una sèrie de principis
humans i de responsabilitat amb el medi ambient.
Sobre aquests pilars hem desenvolupat diverses activitats, com per exemple:
J Consolidar el Projecte de la “Sucrera de Sant
Josep” de Rubare.
Per això hem efectuat una experiència de treball
en una sucrera rural del municipi de Santo Domingo, al departament d’Antioquia (Colòmbia).
Després d’aquesta experiència, el que haurem
après serà implementat a la “Sucrera de Sant Josep” de Rubare, a la RD del Congo.
Així mateix, hem elaborat diversos projectes entre
els quals destaquen:
J Construcció i dotació de l’Escola Primària a la
zona de Rubare (RD Congo).
Com una alternativa per proporcionar cobertura
a un nombre elevat de nens en edat escolar, que

viuen en aquella àrea sense la possibilitat de seguir els estudis a causa de l’escassa oferta educativa de la regió, ja que es tracta d’un assentament de població jove que va ser desplaçada de
la zona rural arran del conflicte armat.
J Construcció d’una sala per a l’atenció personalitzada de joves portadors de VIH a Nkolondom.
Presentat a la Fundació Roviralta. L’objectiu
d’aquesta sala és oferir als joves portadors del virus un espai destinat exclusivament per a ells, en
el qual puguin compartir amb menors de la seva
mateixa edat i participar en diferents activitats
culturals, recreatives, educatives i esportives.
Això els ajudarà en el seu tractament.
J Reparació d’instal·lacions de la casa habitació de
la Comunitat de Siloe – Cali (Colòmbia).
En l’actualitat, la casa és propietat de l’Arxidiòcesi
local i allotja quatre germanes. L’immoble es trobava molt deteriorat en la seva estructura física,
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Instal·lacions de la “Sucrera de Sant Josep” de Rubare.

Escola Maternal de Rubare (RD del Congo).

cosa que dificultava la tasca de la comunitat, que
és l’encarregada de l’administració de la Llar Infantil Lleras Camargo (que atén 450 nens i nenes
en situació de vulnerabilitat), de la Fundació
Granja Escola Nueva Miravalle.

Centre Mèdic de Nkolondom (Camerun).

Finalment, podem destacar que amb fons propis de
l’Institut hem patrocinat diversos projectes a l’Àfrica i
a l’Amèrica Llatina, en què destaca la tramesa de
268.737 euros d’ajudes a moltes persones que avui
estudien o s’allotgen sota un sostre per la solidaritat
de l’Institut.
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Voluntariat

En fer memòria mirem cap al passat per agrair allò
que hem viscut. Aquest agraïment ens fa ser conscients de la història que hem anat construint i vivint

entre tots els voluntaris. Història que entre tots hem
entreteixit, que ara passem pel cor i que ens llança
cap al futur.
Hem celebrat la I Trobada de Voluntaris Internacionals, que ha tingut lloc a la Casa Santa Elena de Solius (Baix Empordà). La finalitat de l’esdeveniment era
que els voluntaris internacionals es coneguessin entre ells, i oferir-los la formació necessària per al desenvolupament de la seva acció. La Trobada ha coincidit amb la “VIII Jornada Nacional de Voluntariat” i el
tema tractat ha estat “Cuidar-se per cuidar”, impartit
per la Sra. Núria Vallosera, que ha proporcionat eines
per a l’autocura.

Voluntariat a la Casa Bressol (Arequipa, Perú).

Nre. voluntaris

Aquest any, els voluntaris internacionals han participat en diverses activitats, com ara:

Lloc

Acció voluntària

3

Rubare (RD del Congo)

Recollida de dades per al pla estratègic, i suport al centre
de desenvolupament pel que fa a l’administració i el
funcionament.

3

Ambato (Ecuador)

Acompanyar els malalts amb càncer de la Casa de la
Divina Misericòrdia.

2

Arequipa (Perú)

Col·laboració en el Centre de Salut, Biblioteca i Casa
Bressol.

1

Nkolondom (Camerún)

Col·laboració en el Centre de Salut.
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Ser voluntari és una manera de viure, de ser, que no se circumscriu a un moment determinat de la vida. Ser
voluntari o voluntària ens marca per sempre.
Agraïm a totes les persones que comparteixen part del seu temps i de la seva vida de manera desinteressada
amb altres persones. La seva presència i acció en els nostres centres contribueix a l’atenció de la persona en
totes les seves dimensions. A totes i a tots: GRÀCIES!

Voluntariat a la Casa Bressol d’Arequipa (Perú).
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www.irsjg.org

CENTRE D’ÉDUCATION ET DE
DÉVELOPPEMENT DE RUBARE

www.irsjg.org
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