ALIANCES
ESTRATÈGIQUES (I)
EL VALOR DEL TREBALL EN XARXA PER UNA GESTIÓ
EFICIENT DELS RECURSOS
JULIOL 2009

Carrer Bruc 72, 1r. 08009 Barcelona
Tel. 93 209 36 99 | www.uch.cat

Índex
Índex .................................................................................................................................................. 2
Introducció ......................................................................................................................................... 3
Antecedents ....................................................................................................................................... 4
Desenvolupament de l’estudi ............................................................................................................. 5
Resultats............................................................................................................................................ 6
Conclusions ..................................................................................................................................... 10
Annex 1 ........................................................................................................................................... 11
Síntesis descriptiva de les respostes de l’estudi per blocs temàtics ................................................ 11
Annex 2 ........................................................................................................................................... 14
Centres assistencials i respostes rebudes per part dels associats: ................................................. 14

Pàgina 2 de 100

Carrer Bruc 72, 1r. 08009 Barcelona
Tel. 93 209 36 99 | www.uch.cat

Introducció
En el nostre sector, per raons de necessitat d’optimització de recursos, per
racionalitat assistencial, per economies d’escala, per adequació de l’expertesa al
volum assistencial, per raons basades en criteris científics i per raons d’equitat i
territorialització, s’han desenvolupat diferents mecanismes d’aliances entre proveïdors
que han esdevingut treballs en xarxa reals, moltes vegades inclús en detriment dels
ingressos i en direcció contrària als incentius del sistema, si tenim en compte que el
sistema de pagament actual i el model assistencial no fomenta la col·laboració entre
centres.
La lògica clínica que ha de governar el procés assistencial, junt amb la necessitat
de la gestió eficient dels recursos, permet que les empreses sanitàries adeqüin bé les
seves estructures o estableixin relacions que permetin una integració funcional de
molts processos d’atenció als ciutadans.
Des de fa temps s’ha estat debatent sobre la necessitat de potenciar marcs
estables de col·laboració entre entitats que operen en el sector de la provisió de
serveis sanitaris a Catalunya, com una de les fórmules per obtenir, en determinats
àmbits, una millor qualitat dels serveis als ciutadans en un context de racionalitat
econòmica i de la millora assistencial. Amb caràcter general utilitzem el terme
Aliances Estratègiques (AE) per referir-nos a aquestes iniciatives o experiències de
col·laboració entre les entitats.
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Antecedents
La Unió ha posat de relleu sistemàticament el paper pro actiu de les entitats
associades a l’hora de posar en marxa aquestes iniciatives, ja que formen part dels
principis i valors que inspiren la vocació de millora dels serveis al ciutadà i de la
millora de l’ús dels recursos econòmics i humans en la organització dels serveis.
En termes conceptuals entenem per Aliança Estratègica els acords formals de
col·laboració entre entitats i organitzacions de diferents tipologies que compleixin les
següents característiques:
Són acords vinculats a l’activitat productiva pròpia de les entitats o a activitats
de suport a l’activitat principal.
Són acords que comporten un increment de la producció de serveis, (per
exemple, la prestació de nous serveis en àmbits territorials on no es prestaven)
o modificacions substancials de l’organització de la prestació dels serveis.
Són acords on l’autoritat i la presa de decisions s’ha compartit, de manera que
es prenen resolucions sense recórrer a mètodes jeràrquics de coordinació i es
comparteixen els objectius.
Es donen entre entitats que segueixen mantenint la seva independència
jurídica, pròpia i la seva capacitat de gestió.
Es trobin formalitzades de manera explícita entre les institucions que la
constitueixen amb la voluntat de perdurar en el temps
L’avantatge genèric de tota Aliança Estratègica és que permet accedir a recursos
dels que l’empresa no disposa i la dificultat radica en la convivència entre empreses
amb diferencies estratègiques, organitzacionals, culturals i operatives.
En general, segons el tipus de recurs que es comparteix, les aliances estratègiques
es classifiquen en dos tipus:
Aliances complementaries: l’organització accedeix a capacitat o recursos
dels que no disposa.
Aliances de massa critica (d’addició): l’organització suma capacitat i
recursos del que ja disposa amb les altres organitzacions per obtenir
beneficis conjunts.
Aquestes aliances són el fruit de l’estratègia pro activa de les entitats del sector
sanitari per tal de millorar l’eficiència en la prestació de serveis als ciutadans.
El resultat final de tot plegat és desplegar veritables instruments de gestió en xarxa
de l’activitat, i la integralitat de l’atenció. Tot això és així pel compromís de les entitats
concertades en la prestació pública de serveis i el valor ètic de gestionar els recursos
públics que es destinen a aquest fi de la manera més eficient possible.
Per tal d’analitzar el grau de desenvolupament d’aliances estratègiques en el sector
sanitari, La Unió ha dut a terme un estudi exhaustiu sobre la quantitat i la tipologia de
les existents en el nostre sector, el resultat del qual es presenta en aquest document.
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Desenvolupament de l’estudi
Per tal d’avaluar l’extensió de desenvolupament d’aliances estratègiques entre
proveïdors del sector sanitari, La Unió va dissenyar una enquesta que es va enviar a
tots els associats, en la que es sol·licitava informació sobre el nombre d’aliances
estratègiques desenvolupades per les entitats i la tipologia de les mateixes.
L’estructura del qüestionari és la següent:

Denominació de l’Aliança Estratègica
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen
Objectiu de l’Aliança Estratègica
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Què aporta aquesta Aliança Estratègica a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord
assistencial o de gestió afectada.

en relació a la

unitat

A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
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Resultats
L’àmbit territorial de l’estudi és de tot Catalunya. L’enquesta es va difondre a les 98
entitats associades a La Unió amb activitat al sector sanitari, de tots els diferents
àmbits de provisió (salut mental, sociosanitari, atenció especialitzada, atenció
primària), amb un percentatge de participació del 22%, el que representa 21 respostes
d’entitats proveïdores de serveis assistencials d’entre totes les entitats associades a
La Unió.
El nombre total d’experiències en aliances estratègiques descrites per les entitats
que han respost l’enquesta, ha estat de 185, de les quals n’hi ha 22 que han estat
descrites de forma recíproca per les entitats, el que representa 163 aliances
estratègiques diferents. La mitjana d’aliances per entitat és de 8,8, situant-se el rang
entre 1 i 49.
Les aliances s’han agrupat en set grans blocs temàtics:
Aliances operatives: permeten millorar l’eficiència, la qualitat i
l’accessibilitat dels serveis assistencials que es presten en els diferents
àmbits d’actuació (hospitalari, atenció primària, sociosanitari, salut mental,
serveis de diagnòstic i tractament) i afavoreixen l’atenció de proximitat.
Aliances d’eficiència econòmica: permeten obtenir un suport econòmic,
economies d’escala i/o una contraprestació econòmica.
Aliances de formació i docència: permeten compartir coneixements en
l’àmbit assistencial, desenvolupar projectes docents, facilitar el intercanvi o
rotació de professionals i/o incorporar la docència acreditada.
Aliances de recerca: permeten crear sinèrgies, millorar la metodologia i
ampliar les bases d’estudi i d’aplicació (realitzar tasques de recerca,
endegar projectes així com oferir als investigadors assessorament major i
menor).
Aliances tecnològiques: permeten el treball en xarxa de diferents
proveïdors amb plataformes tecnològiques integrades millorant la capacitat
resolutiva i agilitzant el procés assistencial.
Aliances logístiques: permeten abordar conjuntament un nou model de
gestió de la cadena logística enfocat a l’optimització dels recursos.
Altres: en aquests apartat s’inclouen diferents tipologies d’aliances que
apareixen en l’estudi. Unes s’orienten cap a la prevenció i l’educació
sanitària permetent establir col·laboracions dirigides a la millora de la salut,
d’altres s’enfoquen a la millora de l’accessibilitat i mobilitat, d’altres a la
integració laboral de persones amb discapacitat i finalment d’altres a la
coordinació funcional d’infermeria entre àrees assistencials.
Totes les entitats que han participat en l’estudi, excepte una (20) han establert
aliances operatives amb altres centres. Dins la temàtica d’aliança operativa, el 95%
de les entitats (20) han establert aliances que pertanyen a l’àmbit de l’atenció
hospitalària, el 33% (7) ho han fet en l’àmbit de serveis de suport assistencial (proves
diagnòstiques i tractaments), el 33% (7) ho han fet en l’àmbit d’atenció primària, el
19% (4) en l’àmbit d’atenció sociosanitària, i el 14% (3) en l’àmbit de salut mental.
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A la taula 1 s’observen les aliances operatives per tipus d’àmbit assistencial.
Taula 1: Distribució de experiències en aliances operatives per tipologia d’àmbit
d’actuació
Àmbit assistencial

N Entitats

Atenció
hospitalària

Serveis Suport
Assistencial

Atenció Primària

Atenció
sociosanitària

Atenció en salut
mental

95%

33%

33%

19%

14%

Les aliances d’eficiència econòmica s’han descrit en el 95% de les entitats (20)
que han participat en l’estudi.
El 33% (6) de les entitats han establert aliances de formació i docència al marge
de la formació continuada associada al desenvolupament professional (experiència i
expertesa) que han descrit el 95% (20) de les entitats.
El 14% (3) de les entitats han descrit aliances de recerca identificant-les al marge
de la recerca associada a la pràctica clínica en col·laboració que han descrit el 90%
(18) de les entitats.
Les aliances tecnològiques s’han especificat en el 24% (5) de les entitats que
han format part de l’estudi.
El 14% (3) de les entitats han referit disposar d’aliances logístiques i el 33% (7)
han definit altres tipus d’aliances.
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A la taula 2 s’observa la distribució de les aliances per bloc temàtic i per entitat.
Taula 2: Distribució de les tipologies d’aliances estratègiques per entitat
Tipologia d’aliança estratègica
Entitats
Aliances
operatives

Aliances
d’eficiència
econòmica

Aliances de
formació i
docència

Aliances de
recerca

Aliances
tecnològiques

Aliances
logístiques

Altres

95%

95%

33%

14%

24%

14%

33%

Xarxa Assistencial de
Manresa
Clínica Barceloneta
Clínica Ntra. Sra. de
Guadalupe
Consorci Hospitalari
de Vic
Corporació Sanitària
Parc Taulí / UDIAT
Consorci Sanitari de
Terrassa (CST)
Fundació
Eulàlia
Torres de Beà
Fundació Hospital Asil
de Granollers
Grup Sagessa
Hospital
de
Campdevànol
Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau
Hospital d’Igualada
Hospital de l’Esperit
Sant
Hospital de Sant Boi
Hospital
de
Sant
Bernabé
Hospital
de
Sant
Celoni
Hospital
de
Sant
Jaume d’Olot
Hospital de Sant Joan
de Déu, Esplugues
Hospital
de
Sant
Rafael - Germanes
Hospitalàries
Hospital Plató
Mutua Terrassa
Total (%)

L’estudi també ens ofereix informació de la relació entre entitats a l’hora d’establir
aliances estratègiques i ens mostra que de les 21 entitats de l’estudi, hi ha 15 que han
establert algun tipus d’aliança estratègica amb alguna o varies de les 21 entitats que
han participat en l’estudi.
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A la taula 4 es presenta la relació entre les entitats que han establert aliances
estratègiques entre elles. En certs casos, no hi ha reciprocitat en la informació:
algunes entitats descriuen aliances estratègiques amb d’altres que no són
mencionades per aquestes segones. Això pot donar-se perquè en les respostes
rebudes no hi ha la garantia de que cada entitat hagi descrit totes i cadascuna de les
aliances estratègiques que té establertes. I també por donar-se el cas de que alguna
tipologia de relació sigui interpretada com a aliança estratègica per una entitat i, en
canvi, no es valori com a tal per part de l’altra entitat implicada. Això forma part d’una
interpretació més àmplia o més delimitada del concepte aliança estratègica.

1

4

1

1

Clinica Ntra. Sra. de Guadalupe

0

Consorci Hospitalari de Vic

1

C. Sanitària Parc Taulí / UDIAT

1

1
1

C. Sanitari de Terrassa (CST)

1
1

1

1

5

1

1

1

Fundació Eulàlia Torres de Beà

1

5

1

3

1

F. Hospital Asil de Granollers

1

1

1

1

1

4

Grup Sagessa

0

Hospital de Campdevànol

1

1

2

H. Sta Creu i Sant Pau

0

Hospital d’Igualada

1

1

Hospital de l’Esperit Sant

0

Hospital de Sant Boi
Hospital de Sant Bernabé

1

1

1

1

Hospital de Sant Celoni

1

Hospital
SantJoan
Jaume de
d’Olot
H. de de
Sant
Déu,
Esplugues
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

7

H. S. Rafael - Gnes Hospitalàries

0

Hospital Plató
Mutua Terrassa
Total

ENP

Hospital Plató

H. S. Rafael - Gnes Hospitalàries

H. de Sant Joan de Déu, Esplugues

Hospital de Sant Jaume d’Olot

Hospital de Sant Celoni

1

Total

1

Hospital de Sant Bernabé

Hospital de Sant Boi

Hospital de l’Esperit Sant

Hospital d’Igualada

H. Sta Creu i Sant Pau

Hospital de Campdevànol

Grup Sagessa

F. Hospital Asil de Granollers

Fundació Eulàlia Torres de Beà

Consorci Sanitari de Terrassa (CST)

C. Sanitària Parc Taulí / UDIAT

1

Clínica Barceloneta

Mutua Terrassa

Althaia. XAM

Consorci Hospitalari de Vic

Clinica Ntra. Sra. de Guadalupe

Clínica Barceloneta

Althaia. XAM

Taula 4: Distribució de la correlació d’aliances entre les entitats incloses en
l’estudi

0
1
5

0

0

5

1
5

1
2

0

1
6

4
0

2

4

1

0

1

1

1

1

4

0

0

3

Eix horitzontal: Entitats amb les quals es declara tenir una aliança estratègica.
Eix vertical: Entitats amb les quals altres entitats participants en l’estudi han declarat que hi tenen aliances estratègiques establertes.
Columna ENP: Entitats amb qui s’ha declarat tenir aliances estratègiques però que no s’ha establert cap relació perquè no han participat
en l’estudi, ja siguin entitats associades a La Unió o no.

Finalment, les respostes del qüestionari relacionades amb el nombre de
professionals implicats en les aliances, no són analitzables, degut a que nomes el 24%
(5) de les entitats que han participat en l’estudi han donat informació quantitativa
complerta.
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Conclusions
Les aliances estratègiques són un factor clau per a les organitzacions sanitàries i
socials i donen resposta a la coordinació necessària per a garantir el contínuum
assistencial i per optimitzar recursos i coneixement. De la mostra que ha participat en
aquesta primera recollida d’informació podem dir que marquen una tendència entre les
entitats associades, expressada en els resultats de l’estudi.
Els resultats de l’estudi posen de manifest que les aliances operatives i d’eficiència
econòmica son les més esteses entre les entitats de serveis sanitaris i es tradueixen
en millorar la capacitat resolutiva i la qualitat assistencial en un entorn de sostenibilitat
econòmica.
Tanmateix, s’observa que les aliances estratègiques s’han establert en el marc dels
objectius i finalitats de les pròpies entitats i afecten a tota l’organització, a àrees
concretes i àmbits de gestió i de suport no assistencial i a àrees de desenvolupament,
docència, recerca i innovació.
El treball en xarxa no és només un objectiu desitjable, que cal potenciar, és una
realitat existent a tot el territori i en tots els àmbits del nostre sistema sanitari, tal i com
es pot veure en l’anàlisi. L’èxit de les aliances estratègiques està en la capacitat de les
pròpies organitzacions i dels seus professionals de coordinar-se per donar resposta a
unes necessitats compartides. La realitat diversa, territorial i de les pròpies
organitzacions expressa la dificultat de promoure les aliances estratègiques i el treball
en xarxa des de la regulació. En tot cas si que és important és que els sistemes de
contractació i pagament afavoreixin els resultats d’aquesta coordinació.
En properes edicions i actualitzacions de l’estudi s’anirà ampliant la presentació de
més i noves aliances impulsades des de les organitzacions. D’altra banda, per tal de
donar valor a la gestió aplicada s’anirà avançant conjuntament amb les entitats en el
relat dels casos de les aliances estratègiques més significatives, a efectes de donarles a conèixer i compartir-les dins la línia de Quaderns de Gestió Aplicada que
s’iniciarà amb el suport de la Fundació Unió.
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Annex 1
Síntesis descriptiva de les respostes de l’estudi per
blocs temàtics
En aquests apartat presentem les respostes descriptives de l’estudi que considerem
més rellevants, per blocs temàtics.
Aliances operatives
Les aliances operatives que s’han recollit en l’estudi, responen a diferents tipologies i
àmbits d’actuació :
1. Aliances operatives que s’emmarquen en col·laboracions entre centres
assistencials comarcals i centres de referència:
o La col·laboració entre entitats s’estableix amb l’objectiu de compartir
coneixements en diferents serveis mèdics, adequar la cartera de serveis i
unificar o integrar serveis mèdics entre entitats.
o En els convenis de col·laboració es descriuen les patologies i els
procediments que per la seva complexitat s’atendran en el centre de
referència i també s’especifica l’atenció en determinades patologies que
requereixen d’alta especialització, a les quals els professionals del centre
de referència donaran resposta en les instal·lacions del centre comarcal.
o També s’inclou la possibilitat de que professionals de les dues entitats
realitzin intercanvis o rotacions amb finalitat docent i a més es dona la
possibilitat de realitzar tasques de recerca compartides.
2. Aliances operatives que responen a un marc de relació bidireccional d’àmbits
d’actuació diferents (per exemple, atenció especialitzada i atenció sociosanitaria)
amb l’objectiu de compartir coneixements, assegurar la coordinació i la continuïtat
assistencial centrada en les necessitats de les persones que atenen.
o En aquest context, s’estableix una relació de col·laboració de suport entre
ambdues entitats en diferents serveis: rehabilitació, psiquiatria, UFISS,
cures pal·liatives,
o Es treballen de forma conjunta els protocols de derivació entre ambdues
entitats, es consensuen criteris de tractament farmacològic, criteris de
rehabilitació, .... per garantir la continuïtat assistencial.
o També s’inclou la possibilitat de que els professionals implicats formin part
de comissions i/o comitès d’ambdues entitats.
3. Aliances operatives que s’enfoquen a millorar la resposta assistencial en proves
diagnòstiques mitjançant la contractació de serveis a altres entitats, com per
exemple laboratoris d’anàlisi clínics i/o anatomia patològica i interpretació i
diagnòstic per la imatge de forma telemàtica. D’altra banda també s’estableixen
col·laboracions de recursos compartits, derivades de la manca de professionals
especialistes, com per exemple radiòleg, que s’enfoquen a garantir la prestació
bàsica del servei en les entitats on l’oferta professional és menys atractiva.
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4. Aliances operatives entre entitats que estableixen la coordinació funcional en
determinades àrees d’infermeria.
Aliances d’eficiència econòmica
Globalment, les aliances d’eficiència econòmica s’enfoquen a col·laboracions entre
entitats per millorar la sostenibilitat econòmica.
Els acords que s’estableixen entre entitats i més concretament entre serveis
assistencials (per exemple atenció especialitzada amb atenció primària, serveis
mèdics entre si) i serveis assistencials i socials (salut mental amb associació de
persones amb disminució psíquica), permeten racionalitzar recursos propis,
incrementar l’eficàcia i l’eficiència dels serveis i optimitzar els recursos
assistencials de la xarxa sanitària i social.
La gran majoria de les aliances operatives contribueixen a l’eficiència
econòmica.

Aliances de formació i docència
Les aliances de formació i docència que es recullen en l’estudi estableixen acords
de col·laboració de diferents tipologies:
1. Acord de col·laboració entre una entitat acadèmica (universitat) i una entitat
assistencial on els estudiants poden fer pràctiques a traves de la docència
impartida pel professorat.
2. Acord de col·laboració amb contraprestació de serveis on l’entitat
assistencial cedeix espais per la formació i l’entitat acadèmica presta serveis
d’actuació directa amb malalts sobre una especialitat en concret, per
exemple logopèdia.
3. Acord de col·laboració entre entitats (hospital i sociosanitari) en un projecte
de docència que consisteix en acreditar a una entitat sociosanitaria per la
formació MIR en geriatria.
Aliances de recerca
Les aliances de recerca de l’estudi fan referència a col·laboracions entre entitats
assistencials i unitats de suport i assessorament a la recerca i es basen en oferir
assessorament als investigadors en metodologia, epidemiologia (assessorament
major) i anàlisi de dades (assessorament menor).
Aliances tecnològiques
Per una banda, les aliances tecnològiques que s’exposen en l’estudi, s’han
construït a partir dels acords de col·laboració entre àmbits assistencials diferents. Per
exemple la integració d’especialistes entre atenció primària i atenció especialitzada en
entitats proveïdores diferents ha creat la necessitat del treball en xarxa i s’han introduït
plataformes tecnològiques compartides (HCC).
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D’altra banda, s’han construït aliances per establir connectivitat telemàtica en
determinades patologies (ictus i TCE) entre entitats assistencials, amb models
protocol·litzats d’assistència compartida i amb la finalitat d’augmentar el nivell de
resolució i millorar els resultats assistencials.
També s’ha fet referència en l’estudi, a aliances entre entitats per incorporar noves
tecnologies, com per exemple la medicina nuclear.

Aliances logístiques
Les aliances logístiques persegueixen l’objectiu d’un abordatge conjunt entre
entitats per la contractació conjunta de subministraments d’interès comú o be per
l’emmagatzematge i logística de bens, materials i documentació clínica, de manera
que es comparteixi un únic magatzem central.
Aquesta aliança ha permès a les entitats, externalitzar el magatzem central,
alliberant espai, reduir els recursos necessaris per gestionar el magatzem i facilitar en
paral·lel el nou model de gestió de la cadena logística global.
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Annex 2
Centres assistencials i respostes rebudes per part dels
associats:
1. Altahia. Xarxa Assistencial de Manresa.
2. Clínica Barceloneta
3. Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
4. Consorci Hospitalari de Vic
5. Consorci Sanitari de Terrassa
6. Corporació Sanitària Parc Taulí / UDIAT
7. Fundació Eulàlia Torres de Beà
8. Fundació Hospital Asil de Granollers
9. Grup Sagessa
10. Hospital de Campdevànol
11. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
12. Hospital d’Igualada
13. Hospital de l’Esperit Sant
14. Hospital de Sant Boi
15. Hospital de Sant Bernabé
16. Hospital de Sant Celoni
17. Hospital de Sant Jaume d’Olot
18. Hospital de Sant Joan de Déu, Esplugues
19. Hospital de Sant Rafael - Germanes Hospitalàries
20. Hospital Plató
21. Mutua Terrassa
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ALTAHIA. XARXA ASSISTENCIAL DE MANRESA
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
ASSOCIACIÓ MANRESANA DE PARES DE NENS SUBDOTATS (AMPANS).
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
AMPANS és una associació que té per missió millorar la qualitat de vida de les persones
amb disminució psíquica creant i gestionant centres, serveis i suports, sota criteris d’eficiència i
d’eficàcia, disposant d’una àmplia i contrastada experiència.
La col·laboració entre ambdues entitats per aconseguir major eficàcia en la millora de
l’autonomia de les persones amb disminució psíquica i malalts mentals i de la seva qualitat de
vida.
Explotar la creació de recursos assistencials i socials comuns, donada l’àmplia comorbiditat
entre col·lectius atesos per ambdues entitats, més de en 30% de les persones amb discapacitat
presenten símptomes de malaltia mental. Així doncs, mitjançant l’assessorament i tractament
d’aquestes persones s’han detectat espais comuns de col·laboració.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Impulsant un espai de coneixement en la malaltia mental i la discapacitat intel·lectual,
innovant en el camp del coneixement social, psicològic i biològic de les alteracions de
la conducta i l’abordatge i el seu tractament.
Crea estructures de recursos compartides i coordinant actuacions complementaries en
ela reinserció laboral en persones amb malaltia mental.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
Hi ha 8 persones de la Divisió de Salut Mental.
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Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
FUNDACIÓ UNIVERSITARIA DEL BAGES (FUB)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Podologia: Aquest acord, permet que els estudiants de podologia puguin fer
pràctiques a través de la docència impartida per el professorat de la FUB, al mateix
temps que en l’àmbit assistencial s’atenen pacients sobre tot diabètics, “peu diabètic”, i
pacients amb patologia vascular.
Logopèdia: Aquest acord es concreta amb una cessió d’espais per part d’Althaia a
favor de la FUB, als efectes de donar serveis de logopèdia als pacients del CatSalut
que necessitin ambulatòriament aquest servei, i com a contraprestació per part de la
FUB es compromet a prestar als pacients derivats d’Althaia l’aplicació de tècniques
pròpies de l’especialitat, de tots aquells pacients de la unitat d’ictus, els pacients de
convalescència..., assumint també les funcions de consultor i assessor del personal
d’infermeria sobre trastorns de la deglució.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Pràctiques d’estudiants de la FUB a Althaia: Aquesta activitat suposa un estímul per
als nostres professionals alhora que permet donar a conèixer la nostra institució al
col·lectiu d’estudiants del territori. Aquesta activitat també permet disposar d’una
cartera de candidats més amplia en les convocatòries de places que requereixen
titulacions que ofereix la FUB en l’àmbit sanitari i poder seleccionar als candidats més
idonis.
Docència per part de professionals Althaia a la FUB: Permet posar en contacte als
nostres professionals amb el món universitari, i afavoreix generar coneixement i
recerca.
Formació continuada de la FUB a Althaia: Facilita compartir experiències en el territori.
Podologia i logopèdia: Facilita la prestació d’aquest serveis per part d’Althaia des de la
proximitat.
Recerca: La col·laboració d’ambdues entitats crea sinèrgies, millorant la metodologia i
ampliant la base d’estudi i d’aplicació.
Millorar l’atenció dels pacients amb necessitats de podologia.
Millorar l’atenció de tots aquells malalts que tinguin necessitats d’aplicació d’alguna
modalitat terapèutica de l’especialitat de logopèdia; Afàsia, disàrtria, disfonies,
anomalies funcionals dento facials...
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A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
35 professionals per part d’Althaia d’infermeria, podologia i fisioteràpia.

Experiència 3
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
FUNDACIÓ GERMÀ TOMÀS CANET (PROJECTE MOSAIC)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
És un pla estratègic a mig termini per a l’atenció no estrictament sanitària de les persones
afectes de malaltia mental i/o addiccions i també a les seves famílies.
Complementa les necessitats de lleure, relacionals, residencials, laborals i de integració
comunitària de les persones amb malaltia mental de l’àrea de influencia de la Divisió de Salut
Mental Althaia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Dur a terme l’activitat de PSI (programa de la divisió de salut mental de ALTHAIA), que
es concreta en les tasques d’ajuda a les persones més marginades i desvinculades
dels serveis de salut mental.
S’ha impulsat la creació d’un club social, pendent d’ocupar el mòdul màxim d’ocupació
de persones (més de 50 usuaris).
S’ha impulsat l’obertura de 2 botigues Outlet (donen feina a 12 persones amb malaltia
mental).
Conveni amb Moltacte
Intercanvis amb MOSAIC d’AItalia (Cooperativa de 14 cooperatives socials...)
Es participa en la lliga de futbol de clubs socials de Catalunya.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
Actualment hi ha 4 persones de la Fundació Althaia directament relacionades amb el
projecte MOSAIC.
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Experiència 4
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITARIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT
PAU (FGSHSCSP)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
La col·laboració entre ambdues entitats s’emmarca en les següents línies estratègiques:
Gestió del coneixement
Treball en xarxa
Proximitat
Adequar la cartera de serveis
Afavorir la continuïtat assistencial
Sostenibilitat econòmica
L’acord estableix vincles entre ambdues institucions amb l’objectiu de compartir
coneixements en l’àmbit de la cardiologia i d’adequar la cartera de serveis d’Althaia. En el
conveni es descriuen les patologies i procediments que per la seva complexitat s’atendran a
l’Hospital de Sant Pau com a centre de referència, i facilita l’atenció de determinats processos a
Althaia per part de professionals de l’Hospital de Sant Pau en patologies específiques. També
es recull la possibilitat de que professionals d’ambdues institucions realitzin intercanvis o
rotacions amb finalitats docents i dona la possibilitat de realitzar tasques de recerca
compartides.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Estableix a l’Hospital de Sant Pau com a centre de referència d’Althaia per atendre
pacients amb patologia complexa o que requereix procediments d’alta complexitat. En
aquest sentit, es pretén facilitar la comunicació entre els professionals d’ambdues
institucions, assegurar la continuïtat assistencial, i unificar els protocols d’actuació
disminuint la variabilitat en l’atenció.
Permet la disponibilitat de professionals de l’Hospital de Sant Pau per efectuar activitat
assistencial a les instal·lacions de la Fundació Althaia, especialment processos d’alta
especialització (per exemple, donar resposta a les necessitats en expertesa en
electrofisiologia cardíaca). Aquesta circumstancia permet tenir més capacitat resolutiva
en el territori, afavorint l’atenció en la proximitat.
L’acord permet racionalitzar recursos propis, mantenint una alta capacitat de resolució
a la institució. Permet incrementar l’eficàcia i l’eficiència del servei de cardiologia.
Facilita les activitats de formació continuada d’ambdues institucions.
Recerca: La col·laboració d’ambdues entitats crea sinèrgies, millorant la metodologia i
ampliant la base d’estudi i d’aplicació.
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A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
Tot el servei de cardiologia, més un professional de l’Hospital de Sant Pau.

Experiència 5
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
FUNDACIÓ SOCIOSANITARIA DE MANRESA
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
La col·laboració entre ambdues entitats s’emmarca en les següents línies estratègiques:
Gestió del coneixement
Treball en xarxa
Col·laboració amb les institucions del territori
Proximitat
Adequar la cartera de serveis
Afavorir la continuïtat assistencial
L’acord estableix el marc de relació entre ambdues institucions amb l’objectiu de compartir
coneixements i assegurar la coordinació i la continuïtat assistencial centrada en les necessitats
del pacient. En aquest context, la Fundació Althaia dona suport a la Fundació Sociosanitària de
Manresa en els àmbits de farmàcia, rehabilitació i psiquiatria, mentre que la Fundació
Sociosanitària de Manresa dona suport a la Fundació Althaia en l’àmbit de les UFISS i les
cures pal·liatives. El conveni també recull la possibilitat de que professionals de la Fundació
Sociosanitària de Manresa s’incorporin de manera regular a les Comissions d’Infeccions i
d’Ètica assistencial de la Fundació Althaia amb l’objectiu de compartir experiències i
coneixements.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
S’ha treballat de manera conjunta els protocols de derivació entre ambdues
institucions. També s’ha consensuat criteris de tractament farmacològic, en especial la
política d’utilització d’antibiòtics, per garantir la continuïtat assistencial en els casos de
trasllat dels pacients.
S’ha unificat els criteris de rehabilitació, al utilitzar protocols conjunts d’actuació.
S’atenen les consultes de patologia psiquiàtrica als pacients ingressats en la Fundació
Sociosanitària de Manresa en la mateixa institució, evitant desplaçaments i facilitant la
comunicació entre els professionals.
L’acord ha possibilitat la realització d’activitats de formació continuada conjuntes.
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Recerca: La col·laboració d’ambdues entitats crea sinèrgies, millorant la metodologia i
ampliant la base d’estudi i d’aplicació.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
Serveis d’Oncologia, Hematologia, Farmàcia, Medicina Interna, Rehabilitació i
Psiquiatria.

Experiència 6
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
La col·laboració entre ambdues entitats s’emmarca en les següents línies estratègiques:
Gestió del coneixement
Treball en xarxa
Col·laboració amb les institucions del territori
Proximitat
Afavorir la continuïtat assistencial
Reforçar el paper de referent sanitari a la Catalunya Central
L’acord recull la cobertura d’atenció especialitzada que es presenta en el Centre Sanitari del
Solsonès per part de professionals d’Althaia. L’objectiu és descentralitzar en la mesura de lo
possible l’atenció especialitzada, donant resposta a les necessitats dels pacients en la
proximitat del seu domicili quan això és factible. Aquesta circumstància facilita la comunicació
entre els diferents professionals de l’atenció primària i l’atenció especialitzada que treballen en
el territori, unificant criteris de derivació i millorant la continuïtat assistencial. Alhora es poden
efectuar activitats formatives conjuntes i es poden plantejar activitats de recerca amb un major
abast poblacional i territorial.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Les especialitats que es presten assistència en les instal·lacions del Centre Sanitari del
Solsonès son:
Otorinolaringologia
Digestologia
Cirurgia General i Vascular
Pneumologia
Cardiologia
Neurologia
Traumatologia
Pediatria
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Oftalmologia
Ginecologia i Obstetrícia
Salut Mental
Cribratge de càncer de mama
Radiodiagnòstic
Alhora, també hi ha consultoria de casos complexes i activitats formatives conjuntes.
L’objectiu és evitar desplaçaments als pacients, prestant l’atenció en la proximitat del seu
domicili quan això és possible i augmentar la capacitat resolutiva de l’atenció primària del
territori.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
Un professional de cada servei que dona suport a Solsona.
Experiència 7
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE PUIGCERDÀ
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
La col·laboració entre ambdues entitats s’emmarca en les següents línies estratègiques:
Gestió del coneixement
Treball en xarxa
Col·laboració amb les institucions del territori
Proximitat
Afavorir la continuïtat assistencial
Reforçar el paper de referent sanitari a la Catalunya Central
L’acord recull la cobertura d’atenció especialitzada que es presta en la Fundació privada
Hospital de Puigcerdà per part de professionals d’Althaia. L’objectiu és descentralitzar en la
mesura de lo possible l’atenció especialitzada, donant resposta a les necessitats dels pacients
en la proximitat del seu domicili quan això és factible. Aquesta circumstància facilita la
comunicació entre els diferents professionals de les dues institucions que treballen en el
territori, unificant criteris de derivació i millorant la continuïtat assistencial. Alhora es poden
efectuar activitats formatives conjuntes i es poden plantejar activitats de recerca amb major
abast poblacional i territorial.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Les especialitats que presten assistència en les instal·lacions de la Fundació Privada
Hospital de Puigcerdà son:
Endocrinologia
Hematologia
Hemodiàlisi
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Salut Mental
Cribratge del càncer de mama
L’objectiu és evitar desplaçaments als pacients, prestant l’atenció en la proximitat del seu
domicili quan això és possible i augmenta la capacitat resolutiva en el territori de manera
descentralitzada.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 8
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
FUNDACIÓ BENÈFICA DE L’HOSPITAL DE SANT BERNABÉ
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
La col·laboració entre ambdues entitats s’emmarca en les següents línies estratègiques:
Gestió del coneixement
Treball en xarxa
Col·laboració amb les institucions del territori
Proximitat
Afavorir la continuïtat assistencial
Reforçar el paper de referent sanitari a la Catalunya Central
L’acord recull la cobertura d’atenció especialitzada que es presta en la Fundació Benèfica
de l’Hospital de Sant Bernabé per part de professionals d’Althaia. L’objectiu és descentralitzar
en la mesura de lo possible l’atenció especialitzada, donant resposta a les necessitats dels
pacients en la proximitat del seu domicili quan això és factible. Aquesta circumstància facilita la
comunicació entre els diferents professionals de les dues institucions que treballen en el
territori, unificant criteris de derivació i millorant la continuïtat assistencial. Alhora es poden
efectuar activitats formatives conjuntes i es poden plantejar activitats de recerca amb un major
abast poblacional i territorial.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Les especialitats que presenten assistència en les instal·lacions de la Fundació Benèfica de
l’Hospital de Sant Bernabé son:
Hematologia
Nefrologia
Hemodiàlisi
Salut Mental
Cribratge del càncer de mama
Cirurgia Vascular
Oncologia
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Neurologia
L’objectiu és evitar desplaçaments al pacients, prestant l’atenció en la proximitat dels seu
domicili quan això és possible i augmentar la capacitat resolutiva en el territori de manera
descentralitzada.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 9
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
La col·laboració entre ambdues entitats s’emmarca en les següents línies estratègiques:
Gestió del coneixement
Treball en xarxa
Col·laboració amb les institucions del territori
Proximitat
Afavorir la continuïtat assistencial
Reforçar el paper de referent sanitari a la Catalunya Central
L’acord recull la cobertura d’atenció especialitzada que es presta en el Consorci Hospitalari
de Vic per part de professionals d’Althaia i el paper de referència de la Fundació Althaia en
algunes patologies. L’objectiu és descentralitzar en la mesura de lo possible l’atenció
especialitzada, donant resposta a les necessitats dels pacients en la proximitat dels seu
domicili quan això és factible. Aquesta circumstància facilita la comunicació entre els diferents
professionals de les dues institucions que treballen en el territori, unificant criteris de derivació i
millorant la continuïtat assistencial. Alhora es poden efectuar activitats formatives conjuntes i es
poden plantejar activitats de recerca amb un major abast poblacional i territorial.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Les especialitats que presten assistència en les instal·lacions del Consorci Hospitalari de Vic
son:
Cirurgia Oncoplàstica
Psicooncologia
Althaia exerceix de centre referent del Consorci Hospitalari de vic en les següents
patologies i procediments:
Hemodiàlisi en pacients VIH i VHB
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Diagnòstic i tractament de la patologia de la columna vertebral
Tractament mitjançant Teràpia Electro Convulsiva
L’objectiu és evitar desplaçaments al pacient, prestant l’atenció en la proximitat del seu
domicili quan això és possible, i augmentar la capacitat resolutiva en el territori de manera
descentralitzada.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
Servei de Cirurgia Plàstica, servei de psiquiatria, la unitat de columna de traumatologia, el
servei de Nefrologia i la Psico oncòloga.
Experiència 10
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
HOSPITAL MÚTUA DE TERRASSA
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
La col·laboració entre ambdues entitats s’emmarca en les següents línies estratègiques:
Gestió del coneixement
Treball en xarxa
Col·laboració amb les institucions del territori
Proximitat
Afavorir la continuïtat assistencial
Reforçar el paper de referent sanitari a la Catalunya Central
L’acord estableix vincles entre ambdues institucions amb l’objectiu de compartir
coneixements en l’àmbit de la cirurgia oncològica, l’otorinolaringologia i la cirurgia toràcica i
adequar la cartera de serveis d’Althaia en determinats procediments. En el conveni es
descriuen les patologies i procediments que per la seva complexitat s’atendran a l’Hospital
Mútua de Terrassa com a centre de referència, i facilitar la participació de professionals de
l’Hospital Mútua de Terrassa en els Comitès de Tumors de la Fundació Althaia per avaluació de
pacients d’aquestes especialitats. També es recull la possibilitat de que professionals
d’ambdues institucions realitzin intercanvis o rotacions amb finalitats docents i dona la
possibilitat de realitzar tasques de recerca compartides.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Estableix a l’Hospital Mútua de Terrassa com a centre de referència d’Althaia per
atendre pacients amb patologia complexa o que requereix procediments d’alta
complexitat en les especialitats descrites. En aquest sentit, es pretén facilitar la
comunicació entre professionals d’ambdues institucions assegurant la continuïtat
assistencial, i unificar els protocols d’actuació disminuint la variabilitat en l’atenció.
L’acord permet racionalitzar recursos propis, assegurant el tractament més adequat per
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cada pacient amb la capacitació òptima per dur-los a terme.
Facilitar les activitats de formació continuada d’ambdues institucions.
Recerca: La col·laboració d’ambdues entitats crea sinèrgies, millorant la metodologia i
ampliant la base d’estudi i d’aplicació.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
Serveis de Cirurgia, Otorrinolaringologia i Pneumologia.

CLINICA BARCELONETA
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital de Sant Pau i Clínica Barceloneta
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Àmbit sociosanitari. Acord per desenvolupar un projecte de Docència
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Acreditació de la nostra entitat per la formació MIR de Geriatria. Això ens permet un
valor afegit de la nostra empresa a l’incorporar la Docència acreditada.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
Cos facultatiu de la Institució. Aproximadament uns 20 professionals
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CLINICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Dipòsit medicaments Clínica Nuestra Sra. Guadalupe i Servei de Farmàcia de
l’Hospital General de l’Hospitalet
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Gestió de l’aprovisionament de medicaments per fer-la de manera conjunta
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Facilitar la compra directa de medicaments als laboratoris i millores econòmiques a les
compres
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
Farmacèutica i Directora Assistencial

CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni institucional entre CHV i Hospital Vall d’Hebron pel servei de connectivitat
telemàtica (24h/365d) del “TELEICTUS” i traumatisme cranioencefàlic
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
S. Urgències CHV i S. Neurologia i Neurocirurgia HGVH amb un model protocol·litzat
d’assistència compartida del ictus-“codi ictus” i el TCE
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Augmenta grau de resolució , evita desplaçaments innecessaris, augmenta equitat
d’accés dels pacients al coneixement expert i al tractament, agilitza el procés assistencial,
augmenta coneixement, augmenta relació entre equips i professionals, recerca
En el maneig de l’ictus permet la realització de la fibrinòlisi al nostre hospital i permet
millora del resultat assistencial
Experiència implantada de l’ utilitat de les TIC en la millora de l’assistència
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon .
S. Urgències CHV, equip de guàrdia de M. Interna, S. Diagnòstic per la imatge, S.COT
Equip infermeria Urgències, tècnics de radiologia
Departament TIC i Informàtica
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Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni institucional entre CHV i Hospital Clínic de Barcelona per: assistència
cardiològica especialitzada, direcció del S. Farmàcia i per la realització de PET
Conveni entre CHV i la Trasplant Clínic Foundation per la donació i obtenció de teixits i
òrgans
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Assistència cardiològica especialitzada compartida dels pacients d’Osona entre S.
Cardiologia CHV i Institut Cardiotoràcic de HCB
Direcció del S. Farmàcia del CHV per part del S. Farmàcia del HCB
Realització de tots els estudis de PET del CHV al S. Radiologia de HCB
Identificació a CHV de persones potencialment donants de teixits i òrgans
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Augmentar coneixement i l’expertesa, intercanvi experiència, millorar resultats qualitatius,
protocol·lització i millora d’actuació en les síndromes coronàries agudes, l’IAM i els
procediments d’intervencionisme cardíac, oportunitat per aplicar les TIC en la millora del
projecte (realització de projecte de “telecardiologia”)
Millorar la gestió del S. Farmàcia, el coneixement i els resultats del S. Farmàcia en la
gestió “activa” de l’ús dels fàrmacs per part del CHV.
Incorporar pràctiques i processos ja aplicats per part d’un hospital amb experiència.
Millorar els circuits i resultats en la realització de PET, augmentar coneixement, consulta
de casos.
Augmentar la donació de teixits i òrgans.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
Assistència cardiològica: 2 prof. CHV, 2 prof.HCB
Direcció Farmàcia: 1 director (HCB), 4 farm. CHV
PET: S. Radiologia HCB, S. Diagnòstic per la imatge CHV, S. Oncologia CHV
Donació teixits: equip de donació teixits CHV (5), equip Transplant Clínic Foundation

Experiència 3
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni institucional entre CHV i Hospital Josep Trueta Girona per cirurgia toràcica
(maligne i benigna), càncer d’esòfag i metastàsic hepàtic de colon
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Cirurgia oncològica en neoplàsies complexes i cirurgia toràcica processos benignes
Participació conjunta en comitès de tumors
Mobilitat i desplaçament dels professionals
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
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Augment dels resultats qualitatius assistencials, millora d’accessibilitat i circuits
assistencials, augment del coneixement i experiència, augment de relació entre els
equips i satisfacció dels professionals, oportunitat per aplicar les TIC en millorar el
projecte
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
CHV : S. Cirurgia (2), pneumòlegs (2), oncòlegs (5)

Experiència 4
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni institucional entre CHV i Hospital General de Granollers per cirurgia de càncer de
pàncrees.
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Equip quirúrgic conjunt dels dos hospitals per realitzar la cirurgia en tots els casos indicats
de càncer de pàncrees dels dos hospitals.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Augmenta l’expertesa i aprenentatge del tractament quirúrgic per un equip únic
Millora dels resultats, millora dels circuits assistencials i intervals de tractament
Participació en els comitès de tumors, unificació del protocol d’actuació
Oportunitat per aplicar les TIC en millorar el projecte
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
CHV: S. Cirurgia (2)
Experiència 5
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni institucional entre CHV i Hospital Sant Joan de Déu per l’atenció pediàtrica i
ortopèdia infantil
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Atenció pediàtrica especialitzada al CHV per part de professionals del HSJD
Atenció especialitzada en ortopèdia infantil al CHV Per part de professionals del HSJD
Hospital de referència per patologies complexes del 3er.nivell (terciàries)
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Millorar l’accessibilitat a atenció especialitzada pediàtrica, evitar desplaçaments innecessaris,
millorar el circuits assistencials, augmentar coneixement i intercanvi d’experiències, millorar la
relació i satisfacció dels equips, oportunitat per aplicar les TIC en millorar el projecte
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A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
CHV: S. Pediatria (6) , S.COT (12)

Experiència 6
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni institucional entre CHV i Hospital Parc Taulí de Sabadell per la cirurgia pediàtrica
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Realització de consulta externa especialitzada i cirurgia pediàtrica dels pacients d’Osona
al CHV per part d’un cirurgià pediàtric de HPT
Tenir HPT com hospital de referència de 3er.nivell per la cirurgia pediàtrica complexa
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Augmenta l’accessibilitat i la qualitat assistencial, evita desplaçaments innecessaris,
millora els circuits assistencials, augmenta el coneixement i intercanvi experiència,
augmenta satisfacció pel servei (pediatres, Metge família, altres cirurgians)
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
CHV : director del servei dona-infant
Experiència 7
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni institucional entre CHV i Fundació ALTHAIA de Manresa per la cirurgia
oncoplàstica i reparadora, per la psicooncologia i patologia complexa de columna
vertebral
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Realització al CHV d’una consulta externa especialitzada i la cirurgia oncoplàstica de
càncer de mama per part d’una professional de la FAM
Realització al CHV d’una consulta especialitzada de psicooncologia per part d’una
professional de la FAM
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Millora de l’accessibilitat dels pacients al coneixement i tractament especialitzat, millora
dels circuits assistencials i intervals de tractament, evitar desplaçaments innecessaris,
augment del intercanvi de coneixement amb professionals del CHV
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A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
CHV: cirurgia oncoplàstica (1), S. Oncologia (5)

Experiència 8
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni institucional entre CHV i Institut Guttman per la rehabilitació
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Centre de referència per la derivació de pacients amb necessitats de RHB per lesions
medul·lars i lesions per traumatismes cranials
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Millora dels resultats assistencials, millora dels circuits assistencials i del servei als
pacients, millora intercanvi de coneixement i experiència entre els professionals
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
CHV: S. Rehabilitació (2 metges, fisioterapeutes)
Experiència 9
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni institucional entre CHV i l’ Institut Català d’Oncologia (ICO)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Atenció oncològica en col·laboració i amb la participació d’un centre de referència:
desenvolupament de programes com oncologia radioteràpica, oncologia mèdica,
hematologia oncològica, consell genètic, docència i recerca
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Augment de coneixement, millora de circuits i resultats assistencials, millora de relació
dels equips i augment de satisfacció, impuls de recerca
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
CHV: oncologia (5), hematologia (1)
Experiència 10
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni institucional CHV i UDIAT en l’àmbit del diagnòstic per l’ imatge
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Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Interpretació i diagnòstic per l’ imatge de forma telemàtica de RMN i TAC (programats i
urgents durant l’horari de guàrdia 24h/365 dies)
Realització de la segona lectura de les mamografies del programa de cribratge de neopl.
de mama
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Disponibilitat de diagnòstic per l’ imatge per sistema telemàtic per part de centre de
referència (compensant la dificultat per disposar de radiòlegs al CHV), augment de
coneixement i expertesa, millora de la relació entre equips i intercanvi d’experiència
(factor d’atracció)
Oferir una segona lectura de qualitat de la mamografia del programa de cribratge de n.
Mama.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
CHV: Diagnòstic per l’imatjat (5), Unitat de cribratge (2)

Experiència 11
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni institucional CHV i Hospital Comarcal del Ripollès (Campdevànol)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Realització a l’HCR d’activitats assistencials per part de professionals del CHV el diferents
àmbits: oncologia mèdica i realització de tractament quimioteràpic, atenció ortològica,
atenció dermatològica, diagnòstic per la imatge, ecografies ginecològiques de
1er.trimestre
CHV com a centre de referència per la realització de productes intermedis del HCR
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Millorar i apropar l’assistència especialitzada als pacients del Ripollès en els àmbits
comentats amb un model “descentralitzat”
Augmentar la capacitat productiva del CHV i els ingressos econòmics
Augmentar la capacitat d’actuació i satisfacció dels professionals del CHV implicats
(factor d’atracció)
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
CHV: Oncologia (2), Diagnòstic per la imatge (3), Dermatologia (2), Urologia (3), Ecosgine (3), productes intermedis (radiologia, anatomia patològica, …)
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Experiència 12
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni institucional CHV i Hospital de la Santa Creu de Vic
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Atenció post aguda i cures intermèdies (internament i domiciliàries)
Cures pal·liatives
Unitat de geriatria aguda
PADES
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Avaluació i atenció integral geriàtrica
Disminució d’estades d’hospitalització aguda convencional amb el programa d’atenció
post aguda i cures intermèdies
Millora de les cures pal·liatives en unitat especialitzada i amb experiència
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
CHV: globalitat de serveis mèdics i quirúrgics

Experiència 13
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni institucional entre CHV i Servei Atenció Primària de l’ICS-Osona
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Atenció pediàtrica
Programa d’atenció en gine-obstetricia entre CHV-ASSIR
Consulta del viatger
Productes intermedis (Laboratori, Radiologia, Anatomia patològica)
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Millorar i apropar l’assistència especialitzada als pacients d’Osona en un model
“descentralitzat”
Augmentar la capacitat productiva del CHV i els ingressos econòmics
Millorar la relació entre els equips i la seva satisfacció (factor d’atracció)
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
CHV: Pediatria (5), Gine-Obstetricia (12 gines, llevadores), Laboratori (7), Radiologia (5),
A.patològica (5)
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Experiència 14
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni institucional entre CHV i Atenció primària de l’ICS-Osona, EBA-Centelles i EBAVic Sud per l’Atenció Continuada d’Urgències del Territori (ACUT)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Model assistencial territorial per l’atenció integrada i compartida de les urgències de nivell
no hospitalari
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Participar en un model d’atenció a les urgències en el qual diferents proveïdors
assistencials del Sistema Integrat de Salut d’Osona (SISO) organitzen l’assistència de les
urgències amb un nivell de complexitat corresponent a l’Atenció primària, evitant que
siguin ateses per l’hospital
Millorar la coordinació del S. Urgències del CHV i els EAP en l’atenció a les urgències
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
CHV: S. Urgències (15 metges, infermeria), resta de serveis hospitalaris

CONSORCI SANITARI DE TERRSSA (CST)
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant LLàtzer
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Atenció integral
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Per assolir el màxim nivell assistència
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
Afecten a tota l’organització
Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Ajuntament de Terrassa, atenció Dependència
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Atenció integral
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Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 3
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Mutua de Terrassa
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Nou hospital de Rubí-Sant Cugat
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Atenció integral
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
Afecta a tota l’organització
Experiència 4
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Ajuntament de Terrassa
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Atenció Salut Mental
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Per assolir el màxim nivell assistència
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 5
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Ajuntament de Rubí
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Atenció Salut Mental

Pàgina 34 de 100

Carrer Bruc 72, 1r. 08009 Barcelona
Tel. 93 209 36 99 | www.uch.cat

Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Per assolir el màxim nivell d’assistència
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 6
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Institut Oncològic del Vallès (IOV)
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Assolir el màxim nivell assistencial
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 7
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Institut Oncològic Catalunya i Hospital General de Catalunya
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Construir Xarxa Radioteràpica
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Per assolir el màxim nivell assistència
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 8
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
CAR Sant Cugat (Generalitat)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Atenció mèdica i de M. del Esport a l'alt rendiment
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Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 9
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Mutua de Terrassa
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Assolir atenció especialitzada terciària en Cirurgia Toràcica
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Assolir el màxim nivell assistencial
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 10
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Assolir atenció pediàtrica integral
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Per assolir el màxim nivell assistència
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 11
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Ajuntament de Rubí
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Ampliar cartera de Serveis, llar tutelada
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Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 12
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Generalitat (Justícia/Interior)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Sanitat Penitenciaria
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Assolir el màxim nivell assistencial
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 13
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Caixa Catalunya
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Hospital de dia Sant Jordi
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Assistència integral
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 14
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Ajuntament de Terrassa
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Complex social Sant Leopold (Terrassa)
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Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Ampliar la cartera de Serveis
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 15
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Mutua de Terrassa
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
CatLab
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Millorar la capacitat i l’eficiència
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 16
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Althaia, F. Pugivert, H. Sant PAU
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Interhospitalia SA / AIE (bugaderia)
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Millorar l’eficiència
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 17
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Siemens / HP / SAP…
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Estació de Treball Clínic OSI

Pàgina 38 de 100

Carrer Bruc 72, 1r. 08009 Barcelona
Tel. 93 209 36 99 | www.uch.cat

Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Desenvolupament d'una ETC d’OSI
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 18
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Associació ALBA i Crits dels nens
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Responsabilitat Social Corporativa
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 19
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
CHC + associats
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Mancomunitat Prevenció Riscos laborals
SACAC - Concursos públics
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Millorar l’eficiència
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 20
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
UAB i Escola Universitària Infermeria Creu Roja de Terrassa
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
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Docència i recerca
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Millorar la capacitat docent i de recerca
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 21
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
UAB F. Dr. Robert
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Acord docència en gestió sanitària UAB
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Apropar Gestió i assistència
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 22
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
UPC I H. Sant Pau
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Xarxa de recerca
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Millorar la capacitat de recerca
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 23
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
ESADE-Creàpolis/H. S. J. de Déu
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Xarxa d’innovació
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Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Contacte amb empreses
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

CORPORACIÓ SANITARIA PARC TAULI / UDIAT
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Institut Oncològic del Vallès (IOV):
Corporació Sanitària parc Taulí
Consorci Sanitari de Terrassa
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Objectiu: Unificar els serveis d’oncologia mèdica de la CSPT i el CST per millorar
l’atenció oncològica als pacients de l’àrea del Vallès Occidental
Àmbit de la CSPT que afecta: al servei d’oncologia de l’Hospital de Sabadell
Tipus d’acord: és un protocol-addenda a un conveni de col·laboració més ampli referit a
la prestació conjunta de serveis d’atenció especialitzada
L’IOV es configura com una entitat gestora, en aquest moment encara sense
personalitat jurídica pròpia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Major nombre de casos, que permet una major especialització del servei
Incorporació de nous serveis com la unitat de consell genètic i en un futur la
radioteràpia
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
31 professionals (entre metges i infermeria)
Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Prestació de serveis de neurocirurgia i cirurgia toràcica
Corporació Sanitària Parc Taulí
Mútua de Terrassa M.P.S
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Objecte: El Servei de Neurocirurgia de MT atén als usuaris de I'Hospital de Sabadell
ingressats o urgents i el Servei de Cirurgia Toràcica de MT presta serveis de visites,
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cirurgia i seguiment malalt hospitalitzat post quirúrgic a l’Hospital de Sabadell
Àmbit que afecta: Hospital de Sabadell
Tipus d’acord: son protocols annexos a un conveni marc de col·laboració per a l’atenció
sanitària a l’àmbit poblacional conjunt
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Cobertures 24 h en neurocirurgia per als TCE i malalties neurovasculars
Intervenció a Sabadell dels malalts tributaris de cirurgia toràcica
Assistència del cirurgià al comitè de càncer de pulmó
No haver de duplicar serveis de neurocirurgia / cirurgia toràcica a la comarca
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
(no son de l’entitat que respon)
Experiència 3
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Agrupació d’Interès Econòmic (AIE) denominada Coordinació Logística Sanitària (CLS)
Corporació Sanitària Parc Taulí
IMASS
Grup Aliança
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Objectiu: abordatge conjunt de l’emmagatzematge i logística de bens, materials i
documentació clínica de les respectives entitats, de manera que es comparteix un únic
magatzem central
Àmbit que afecta: tota la CSPT i empreses que en depenen. Fonamentalment afecta a
serveis generals (Centre Integrals de Serveis Comuns)
Tipus d’acord: creació d’una AIE
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Externalització del magatzem central (mancava espai)
Reducció dels recursos necessaris per gestionar el magatzem
Facilitar en paral·lel el nou model de gestió de la cadena logística global
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
(no ha comportat canvis en la situació laboral dels professionals de Magatzem de la
CSPT)
Experiència 4
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Col·laboracions diferents àmbits assistencials i no assistencials
Corporació Sanitària Parc Taulí
UDIAT
Consorci Hospitalari de Vic
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Fundació Hospital Asil de Granollers
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Objectius:
o Coordinació assistencial en cirurgia pediàtrica, sota el liderat del Cap de Servei
de Cirurgia Pediàtrica de la CSPT i prestació de serveis assistencials
o Prestació de serveis diagnòstics i/o terapèutics
o Adhesió de l’Hospital de Granollers a les compres de CSPT / UDIAT
Àmbit afectat: Hospital de Sabadell, UDIAT, serveis generals de la CSPT
Tipus d’acord:
o Conveni marc de col·laboració
o Conveni de col·laboració per a la cirurgia pediàtrica
o Protocols de prestació de serveis diagnòstics i/o terapèutics i adhesió als
procediments de compra
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Coordinació amb altres hospitals
consolidació del paper de centre de referència
millores en la gestió de compres (volum)
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 5
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Gestió de serveis diagnòstics dels Camils
Corporació Sanitària Parc Taulí
UDIAT
Fundació Privada Hospital Residència Sant Camil
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Objectius: Instal·lació i gestió per part d’UDIAT de la Ressonància Magnètica dels
Camils
Àmbit que afecta: UDIAT
Tipus d’acord: conveni de col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Potenciació d’UDIAT com a referent en Imatge Mèdica Digital
Contraprestació econòmica
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Pàgina 43 de 100

Carrer Bruc 72, 1r. 08009 Barcelona
Tel. 93 209 36 99 | www.uch.cat

Experiència 6
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Diferents acords de prestació de serveis diagnòstics d’UDIAT a diferents centres:
SSI Baix Empordà
CS Maresme
Aran Salut
....entre altres
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Objectius: Regular les col·laboracions en serveis diagnòstics i/o la prestació de serveis
Àmbit que afecta: UDIAT
Tipus d’acord: protocols de col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Potenciació d’UDIAT com a referent en Imatge Mèdica Digital
Contraprestació econòmica
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 7
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Aliança estratègica en Diagnòstic per la Imatge
UDIAT Centre Diagnòstic
CSPT
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Objectiu:l’establiment d'un marc organitzatiu de Diagnòstic per la Imatge del Clínic i la
UDIAT, per avançar en un entorn organitzatiu i de gestió assistencial homogeni i a mig
termini funcionar com si es tractés d'una mateixa organització.
Àmbit afectat: UDIAT
Tipus d’acord: conveni de col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Potenciació d’UDIAT com a referent en Imatge Mèdica Digital
Aliança amb un hospital de tercer nivell, que permetrà ampliar la relació amb altres
àmbits i especialitats.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
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Experiència 8
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Servei de diagnòstic per la imatge del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
CSPT
UDIAT
Hospital Clínic i Provincial
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Objectiu: gestió del servei de diagnòstic per la Imatge de l’Hospital de Vilafranca per
part d’UDIAT
Àmbit afectat: UDIAT
Tipus d’acord: contracte de gestió de servei públic
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Potenciació d’UDIAT com a referent en Imatge Mèdica Digital
Contraprestació econòmica
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 9
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Col·laboració en diferents àmbits assistencials
Corporació Sanitària Parc Taulí
Institut Català d’Oncologia
Fundació Privada Hospital de Puigcerdà
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Objectiu: col·laboració i prestació de serveis d’especialistes del Taulí a Puigcerdà en
els àmbits de l’oncologia, assistència perinatal i postnatal i cardiologia
Àmbit afectat: Hospital de Sabadell
Tipus d’acord: convenis de col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Consolidació de l’Hospital de Sabadell com a hospital de referència
Contraprestació econòmica
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
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Experiència 10
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Col·laboració en assistència perinatal i postnatal
Corporació Sanitària Parc Taulí
Hospital General de Manresa
Fundació Privada Hospital de Puigcerdà
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Objectiu: derivació a Sabadell dels parts prematurs
Àmbit afectat: Hospital de Sabadell
Tipus d’acord: conveni de col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Consolidació de l’Hospital de Sabadell com a hospital de referència
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 11
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Cooperació en oncologia
Corporació Sanitària Parc Taulí
Institut Català d’Oncologia
Fundació Sant Hospital – La Seu d’Urgell
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Objectiu: assistència als pacients oncològics en la consulta externa de l’Hospital de La
Seu d’Urgell per part d’oncòlegs del Taulí i coordinació assistencial en oncologia
Àmbit afectat: Hospital de Sabadell
Tipus d’acord: conveni de col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Consolidació de l’Hospital de Sabadell com a hospital de referència
Contraprestació econòmica
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
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Experiència 12
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Implantació de Salut en Xarxa
Corporació Sanitària Parc Taulí
Servei Català de la Salut
Institut català de la Salut
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Objectiu: compartir per part deis diferents proveïdors públics de salut un repositori de
dades mèdiques referides als ciutadans de l’àrea de referència de l'Hospital de
Sabadell.
Àmbit afectat: Hospital de Sabadell, Serveis Informàtics
Tipus d’acord: conveni de col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Compartir informació assistencial entre proveïdors
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

FUNDACIÓ EULALIA TORRES DE BEA
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Servei de pediatria i neonatologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Suport psicològic i psiquiàtric a aquest servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
A part d’una línia de negoci (suport econòmic), representa una possibilitat d’ajudar les
famílies des d’un primer moment. A més, derivació de casos al CDIAP corresponent.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
Actualment, 5 professionals (2 psiquiatres i 3 psicòlegs)
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Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Centre Jove d’anticoncepció i sexualitat
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Participa en el Programa d’Atenció a la Població Adolescent d’Alt Risc.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Conveni amb el SCS, a més, permet rebre possibles pacients, que podrien col·lapsar,
encara més, el CSMIJ.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
1 psicòloga

Experiència 3
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Unitat Bàsica d’Atenció als infants de 0-6 anys en el Districte de Sant Andreu de
Barcelona.
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Garantir la continuïtat assistencial dels nens derivats del CDIAP al CSMIJ, crear espais
de formació teòric-clínic entre els professionals de les dues xarxes i elaborar
programes de prevenció i detecció precoç de la Unitat Bàsica amb diferents dispositius
del Districte de Sant Andreu: CSMA, Serveis Socials, ABS, EAP, etc.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Un coneixement previ dels casos derivats del CDIAP al CSMIJ de Sant Andreu, a més
del conveni amb el SCS.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
1 psiquiatra
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FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i la Fundació
Institut Català d’Envelliment
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Atenció sociosanitària. Conveni de tipus estratègic
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Desenvolupament projectes docència i investigació a l'àmbit de l'atenció sociosanitària
amb tecnologia RAI
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i l’Hospital Sant
Celoni, Fundació Privada
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Atenció d'Infermeria. Conveni de col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Coordinació funcional de determinades àrees d'Infermeria
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 3
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni Marc de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i l’Institut
Català de la Salut
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Assistencial . Conveni estratègic
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Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Donar cobertura jurídica a les accions de millora conjunta dels serveis sanitaris a la
població de referència
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 4
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Acord de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i l’Hospital Vall
d’Hebron
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Materno-infantil. Conveni de col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Col·laboració assistencial,docent i recerca
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 5
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i Departament
de Política Territorial i OP, Medi Ambient Dip. Barcelona i Ajuntament de Granollers.
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línia assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Pla de mobilitat. Conveni de col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Millorar la mobilitat i l'accessibilitat a l'hospital General de Granollers
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
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Experiència 6
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i el Departament
de Salut
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Diabetis mellitus. Conveni de tipus estratègic
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Desenvolupar programa d'avaluació de la qualitat en l'assistència de la diabetis
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 7
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i el Departament
de Salut
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Telemedicina. Conveni de tipus estratègic
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Desenvolupament projecte "PRX Digitalització"
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 8
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i el Banc de
Sang i Teixits
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Hemoteràpia. Conveni de tipus col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
o Gestionar el processament de les donacions de sang al banc de sang i teixits
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
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Experiència 9
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Acord de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i Fecunmed
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Reproducció assistida. Conveni de tipus col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Afavorir la comunicació, formació contínua, docència i recerca
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 10
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Renovació conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i L’
Institut Català d’Oncologia
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Hospital lliure de Fum. Conveni tipus col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Incorporació de la FHAG a la Xarxa d'Hospitals sense Fum
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 11
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Acord Marc (Observatori de la Salut Carles Vallbona. OSVA) entre la Fundació Hospital
Asil de Granollers i MC Mutual
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Educació Sanitària. Conveni tipus col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
o Promoció de l'educació sanitària
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
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Experiència 12
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Aliança estratègica entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i l’Hospital Clínic i
Provincial i l’Hospital Sant Celoni, Fundació Privada
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Traumatologia. Conveni tipus col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
o Coordinació assistencial, docència i recerca
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 13
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i Consorci
Hospitalari Vic
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Cirurgia Oncològica .Conveni tipus col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Atenció integral càncer biliopancreàtic
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 14
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i CESCA
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Anella científica. Conveni tipus estratègic
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
o Connexió de la FHAG a l'Anella Científica (xarxa de comunicació d'alta velocitat)
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
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Experiència 15
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i l’Hospital Clínic
i Provincial
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Cardiologia. Conveni tipus col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Suport assistencial, i en l'àmbit de docència i recerca
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 16
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Declaració de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i el
Departament de Salut
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Promoció Salut. Conveni tipus col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Promoció de la salut per mitja de l'activitat i l'alimentació saludable
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 17
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i l’Ajuntament de
Parets
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Residència Assistida i Centre de Dia. Conveni tipus assessorament
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Planificació, desenvolupament i gestió residència assistida i centre de dia
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A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 18
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i la Fundació
APADIS
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Integració laboral. Conveni tipus col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
o Promoure l'accés al món laboral de persones amb discapacitat
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 19
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni regulador de les Relacions entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i
Consorci Sociosanitari Parc Taulí-UDIAT, i Consorci Hospitalari Vic
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Assistencial i econòmic. Conveni tipus agrupació interès econòmic
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Prestació serveis, coordinació i gestió recursos
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 20
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i Consorci
Sociosanitari Parc Taulí i UDIAT
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Compres. Conveni tipus agrupació interès econòmic

Pàgina 55 de 100

Carrer Bruc 72, 1r. 08009 Barcelona
Tel. 93 209 36 99 | www.uch.cat

Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Contractació conjunta de subministraments d'interès comú
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 21
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i Projectes
Sanitaris i Socials (PROSS)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Prestació serveis. Conveni tipus col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Directrius prestació de serveis a usuaris PROSS de l'ABS de la Roca.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 22
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
o Acord de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i l’Ajuntament de
Granollers i L’Institut Català de la Salut
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Aula de la Salut. Conveni tipus col·laboració
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Programa d'educació sanitària
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
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Experiència 23
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Acord de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i CatSalut, l’Institut
Català de la Salut i Fundació Hospital de Mollet
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Programa Detecció Precoç del Càncer de Mama. Conveni tipus estratègic
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Desenvolupament Programa DPCM.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 24
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
o Acord Marc de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i COVALCO
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Difusió educació alimentaria. Tipus : FHAG prestador servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Educació alimentària dels consumidors. Creació de programes i activitats
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 25
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració- Aliança estratègica entre la Fundació Hospital Asil de
Granollers i l’Hospital de Sant Celoni Fundació Privada i Fundació Hospital de Mollet
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Hematologia. Tipus : FHAG prestador servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Creació unitat funcional d'hematologia conjunta. Utilitzar protocols comuns. Promoure i
realitzar accions de formació contínua
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
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Experiència 26
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració- Aliança estratègica entre la Fundació Hospital Asil de
Granollers i l’Hospital de Sant Celoni Fundació Privada i Fundació Hospital de Mollet
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Oncologia. Tipus : FHAG prestador servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Creació unitat funcional d'oncologia conjunta. Utilitzar protocols comuns. Promoure i
realitzar accions de formació contínua
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 27
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i Banc de Sang i
Teixits
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Hemoteràpia. Tipus : FHAG prestador servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Gestionar el processament de les donacions de sang de cordó
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 28
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Ampliació del Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i
l’Hospital de Sant Celoni Fundació Privada
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques. Tipus : FHAG prestador servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Col·laboració especialitats de Digestologia, Pneumologia, Neurologia Reumatologia i
Cir. Vascular
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A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 29
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració- Aliança estratègica entre la Fundació Hospital Asil de
Granollers i l’Hospital de Sant Celoni Fundació Privada
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Cardiologia. Tipus : FHAG prestador servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Creació unitat funcional de cardiologia conjunta. Utilitzar protocols comuns. Promoure i
realitzar accions de formació contínua
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 30
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració- Aliança estratègica entre la Fundació Hospital Asil de
Granollers i l’Hospital de Sant Celoni Fundació Privada
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Servei d’Urgències. Tipus : FHAG prestador servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Creació d'unitat Urgències conjunta. Coordinar patologia urgent. Promoure i realitzar
accions de formació contínua
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
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Experiència 31
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració- Aliança estratègica entre la Fundació Hospital Asil de
Granollers i l’Hospital de Sant Celoni Fundació Privada
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Digestiu. Tipus : FHAG prestador servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Creació de Unitat endoscòpia conjunta. Utilitzar protocols comuns. Promoure i realitzar
accions de formació contínua
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 32
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni Marc de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i l’Hospital
de Sant Celoni Fundació Privada i Fundació Hospital de Mollet
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Assistència. Tipus : FHAG prestador servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Coordinació i optimització recursos sanitaris (humans i materials)
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 33
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni Marc de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i l’Hospital
de Sant Celoni Fundació Privada i Fundació Hospital de Mollet
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Atenció Oncològica quirúrgica. Tipus : FHAG prestador servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Garantir l'atenció oncològica quirúrgica a la comarca segons Pla Oncològic
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A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 34
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i l’Hospital de
Sant Celoni Fundació Privada
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Anatomia Patològica. Tipus : FHAG prestador servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Realització de l'activitat que es generi en Anatomia Patològica Promoure i realitzar
accions de formació contínua i recerca
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 35
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i l’Hospital de
Sant Celoni Fundació Privada i Fundació Hospital de Mollet
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Oftalmologia. Tipus : FHAG prestador servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Creació d'un Servei d'Oftalmologia d'àmbit comarcal
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 36
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
o Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i la Caixa
d’Estalvis de Catalunya
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Atenció sociosanitària : Hospital de dia específic per demències. Tipus : FHAG
prestador servei
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Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Gestió amb cessió de l’Hospital de Dia Sant Jordi per atenció a malalts amb demència
o deteriorament cognitiu
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 37
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Acord Marc de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i la
Fundació Hospital de Mollet
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Coordinació Atenció Sanitària. Tipus : FHAG prestador servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Adopció d'estratègies de conjuntes per a la prestació conjunta de serveis
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 38
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i Associació
Amics de l’Àfrica del Vallès Oriental
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Mediació intercultural. Conveni tipus: FHAG rep servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Facilitar la comunicació a les persones nouvingudes per mitjà de suport lingüístic i
cultural.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
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Experiència 39
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Acord de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i l’Hospital Sant
Pere Claver
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Al·lergologia. Conveni tipus: FHAG rep servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Assistència al·lergologia
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 40
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i l’Hospital Sant
Joan de Déu
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Oftalmologia. Conveni tipus: FHAG rep servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Implantació xarxa telemedicina oftàlmica (RTOC) per millorar diagnòstic retinopatia del
prematur
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 41
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Addenda 07/09/04 Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de
Granollers i Consorci Hospitalari de Vic i Consorci Sociosanitari Tauli-UDIAT
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Digitalització imatge. Conveni tipus: FHAG rep servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Posta en marxa i ús del sistema RAIM
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A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 42
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i Consorci
Sociosanitari Taulí i Consorci Hospitalari de Vic
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Cirurgia Pediàtrica. Conveni tipus: FHAG rep servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Desenvolupament projecte assistencial en l'àmbit de la Cirurgia Pediàtric
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 43
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Acord de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i l’Hospital Sant
Pere Claver
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Exploracions complementàries. Conveni tipus: FHAG rep servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Realització de proves d'Electromiografia de forma ambulatòria (CCEE de HGG)
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 44
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i CNL
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Cursos de català. Conveni tipus: FHAG rep servei
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Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Adequació lingüística del personal de la FHAG
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 45
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Contracte entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i Laboratori de Referència de
Catalunya
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Laboratori. Conveni tipus: FHAG rep servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Millorar la gestió del procés analític de HGG
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 46
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Contracte prestació de serveis entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i Vallès
Oftalmologia
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Oftalmologia. Conveni tipus: FHAG rep servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Prestació de serveis d'oftalmologia
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
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Experiència 47
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Asil de Granollers i l’Hospital Vall
d’Hebron
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Imatge. TAC cranial. Conveni tipus: FHAG rep servei
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Estudis diagnòstics i informes TAC craniocerebral
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 48
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni marc de col·laboració entre Fundació Hospital Asil de Granollers i Benito
Menni C.A.S.M.
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Atenció psiquiàtrica : hospitalització i urgències
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Cessió de les instal·lacions hospitalàries
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 49
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Consorci de Serveis a les Persones de Granollers amb l’Ajuntament de Granollers
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Gestió de serveis relacionats a l’atenció a les persones (serveis d’atenció domiciliària,
gestió d’equipaments per gent gran, formació a cuidadors...)
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Aportar l’expertesa i el coneixement
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
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GRUP SAGESSA
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Centres de Rehabilitació descentralitzats (Hospital Comarcal d’Amposta-Ajuntament
d’Amposta, Hospital Comarcal de Móra d’Ebre-Ajuntament de Flix)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Rehabilitació ambulatòria i domiciliària. Acord de col·laboració en el manteniment dels
serveis descentralitzats al municipi
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Possibilitat de millorar l’accessibilitat dels usuaris al servei i disminució de despesa en
transport sanitari
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
1 professional en el cas d’Amposta i 2 en el cas de Flix
Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives i Centre de Rehabilitació de Batea
(Hospital Comarcal de Móra d’Ebre i Ajuntament de Batea)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Assistència sociosanitària en règim d’hospitalització de dia i Rehabilitació ambulatòria.
Concessió administrativa per part de l’Ajuntament per tal de realitzar aquestes activitats
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Possibilitat de millorar l’accessibilitat dels usuaris als serveis i disminució de despesa
en transport sanitari
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
7 professionals
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Experiència 3
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i el Centre
Sociosanitari Ciutat de Reus
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Acord de derivació preferent de malalts de tipologia sociosanitària des de l’Hospital cap
el Centre Sociosanitari
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Facilitat de derivació cap a un recurs més adequat i eficient, sobretot en èpoques de
gran pressió assistencial
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 4
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Desplegament de la descentralització de l’atenció oncològica de l’Hospital Universitari
de Sant Joan de Reus a través del programa ONCOSUD
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Consultes d’Oncologia i administració de quimioteràpia a nivell dels diferents Hospitals
de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona i de Terres de l’Ebre
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Millorar l’accessibilitat dels usuaris als serveis ofertats, tot mantenint la qualitat tècnica
del Servei d’Oncologia de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
Serà variable a mesura que el desplegament es vagi fent efectiu, actualment està
iniciat als centres hospitalaris de Tortosa, Tarragona i Valls
Experiència 5
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Unitat Mixta d’Hemodinàmica entre l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i
l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reu
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Prestació amb recursos compartits dels serveis assistencials de referència propis d’un
Laboratori d’Hemodinàmica
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Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Amb l’economia d’escala assolida i la formació conjunta dels professionals
s’aconsegueix una millora en la qualitat tècnica del servei, juntament amb una
optimització dels recursos i una implicació major del dispositiu al territori
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
4 professionals

HOSPITAL DE CAMPDEVANOL
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital de Girona, Dr. Josep Trueta
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Laboratori d’anàlisis clínics i anatomia patològica
L’acord consisteix en realitzar la tasca de laboratori i anatomia patològica
Hi ha un conveni signat regulador i hi ha una comissió de seguiment que es reuneix 3
cops a l’any.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Eficiència del servei de laboratori d’anàlisis clínics i anatomia patològica, no duplicant
l’existència de serveis millorant la funcionalitat del mateix
Aquesta aliança es va establir fa 10 anys i va coincidir en el moment que l’hospital
de Campdevànol es va plantejar la possibilitat de disposar a les seves instal·lacions
d’un laboratori, ja que aquest servei, fins aquells moments era donat per la farmàcia de
carrer de Campdevànol.
Un cop valorades diferents alternatives, s’habilita un espai dins les instal·lacions de
l’hospital on s’instal·la el laboratori existent al CAP de Ripoll
Juntament amb el tema d’anàlisis clíniques s’arriba a l’acord que els estudis
anatomopatològics es realitzin també a l’hospital de Girona (abans es realitzaven a
l’Hospital General de Vic) millorant el sistema de resposta.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
Entre laboratori i AP afecta a 6 professionals (temps complet)
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Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Consorci Hospitalari de Vic
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Diagnòstic per la Imatge
Dermatologia
Urologia
Oncologia
Hi ha un conveni marc i un conveni per cadascuna de les activitats conveniades,
havent un reunió anual de seguiment.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Diagnòstic per la imatge: davant la precarietat del mercat de treball, al marxar l’únic
especialista que disposàvem, es va fer el plantejament d’arribar a acord amb el
Consorci Hospitalari de Vic, per tal que especialistes del seu servei de Diagnòstic per la
Imatge donessin atenció a l’Hospital de Campdevànol, ja que l’oferta professional que
podíem nosaltres fer a un radiòleg era poc atractiva (solament disposem de radiologia
convencional, mamografia i ecografia). La millora assolida és la de disposar, de
manera continuada de professionals del diagnòstic per la imatge, garantint el poder
realitzar les exploracions bàsiques en el nostre centre.
Urologia i Dermatologia: la reforma de l’assistència sanitària implica l’assumpció, per
part dels hospitals, de les especialitats mèdiques que es realitzaven en els CAP II,
entre elles urologia i dermatologia. Es per això que, quan va ser necessari, es va parlar
amb el CHV per tal d’arribar a un acord, per tal que professionals d’aquest serveis
poguessin donar assistència ambulatòria d’urologia i de dermatologia a pacients del
Ripollès dins les instal·lacions de l’Hospital.
Oncologia: dins el Pla Oncològic de Catalunya, s’ha plantejat, d’acord amb la Regió
Sanitària de Girona, arribar a un acord amb el CHV per que des del servei d’oncologia
de dita entitat s’assumís aquella activitat i funció que en altres hospitals estava
assumint l’ICO. En aquest moments s’està realitzant visites ambulatòries i tractaments
oncològics de baixa complexitat, el que suposa una millora de confortabilitat d’aquests
pacients a l’haver apropat el servei a la població, garantint l’expertesa.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
Diagnòstic per la imatge: 20 hores setmanals
Urologia: 9 hores setmanals
Dermatologia: 6 hores setmanals
Oncologia: 16 hores setmanals

Pàgina 70 de 100

Carrer Bruc 72, 1r. 08009 Barcelona
Tel. 93 209 36 99 | www.uch.cat

Experiència 3
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Institut d’Assistència Sanitària de Salt
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Activitat de neurologia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Disposar d’una interconsulta de neurologia a l’àmbit de consulta externa en una
població envellida a la comarca del Ripollès
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
10 hores setmanals de neurologia
Experiència 4
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Institut Català de la Retina (ICR)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Oftalmologia: vistes de consultes externes i intervencions de cataractes i de cirurgia
menor ambulatòria
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
A partir de l’acord subscrit amb ICR es dona estabilitat a l’activitat a realitzar a
consultes externes i la possibilitat de realitzar cirurgia de cataractes, que fins l’acord
amb ICR no es feia.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
15 hores d’activitat de consulta externa
1 sessió quirúrgica cada 15 dies (8 hores)
Experiència 5
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital d’Olot
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Digestiu: acord amb l’Hospital d’Olot, mitjançant conveni, de compartir especialista en
digestologia degut a la mancança que tenia l’Hospital d’Olot. El contracte de digestòleg
el té l’Hospital de Campdevànol.
Cirurgia de varices: acord amb l’Hospital d’Olot per què un cop a la setmana vingui al
nostre hospital un cirurgia expert amb cirurgia venosa, que fa activitat de consulta
externa, ecografia venosa d’extremitat inferior i marcatge de varices.
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Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Digestiu: Internament, aquest fet, ens va permetre el contracte un nou metge de
medicina interna
Cirurgia de varices: ha permès realitzar aquesta pràctica assistencial en el nostre
centre; unes 100 a l’any. Aquesta activitat la fan els nostres cirurgians la qual cosa ha
suposat una incentivació professional.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
Digestiu: Dedicació a l’Hospital d’Olot 16 hores setmanals
Cirurgia de varices: 6 hores a la setmana.
Experiència 6
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Fisiogestión
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Rehabilitació
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Millora qualitativa de l’activitat de rehabilitació
Programa de rehabilitació cardíaca
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
60 hores de fisioterapeuta a la setmana
8 hores de metge rehabilitador.
Experiència 7
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Ferragut odontòlegs SL
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Odontologia de Primària i privada
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Gestió integral de l’activitat d’odontologia i maxil·lofacial (extracció de cordals)
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
4 professionals
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HOSPITAL DE SANTA CREU I SANT PAU
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Servei Mancomunat de Cirurgia Plàstica entre l’Hospital de Sant Pau i l’Hospital del
Mar (IMAS).
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Servei unificat amb un Cap de Servei únic i Pla Assistencial acordat entre les dues
Institucions.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Es dobla la base poblacional (fins a 800.000 habitants), que és clau per a la casuística
d’aquesta especialitat.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
5 metges adjunts + 5 MIR només a l’Hospital de Sant Pau.

HOSPITAL D’IGUALADA CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Xarxa ICO-CSA Acord de col·laboració entre Institut Català d´Oncologia i el Consorci
Sanitari de l´Anoia (1997 ampliat el 2007)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Onco-hematologia clínica. Extensió de l’atenció oncològica i hematològica
especialitzades (hospitalització i hospital de dia amb MHDA nou Hospital d´Igualada) a
pacients àmbit territorial de l´Anoia i sud de Lleida).
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
El CSA disposa d’un equip d’oncòlegs i hematòlegs per atendre el 85% patologia de
les especialitats
Els pacients no han de desplaçar-se a l´ICO (Hospitalet de Ll) per a tractaments
citostàtics
ICO-24h (Call Center Medical Advance) dona cobertura d’urgències oncològiques a tots
els pacients oncològics tractats a Igualada
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
3 oncòlegs i 2 hematòlegs
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Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Acord marc col·laboració entre Institut Català de la Salut i Consorci Sanitari de l´Anoia
(2007)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Àmbits assistencial (integració especialistes)
Atenció continuada (integració servei d´ Urgències i d´Atenció Continuada Anoia)
TIC´s (accés H.C electrònica amb repositori des de l´APS)
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
L´Hospital d´Igualada és l’únic centre hospitalari del territori i l´ICS el proveïdor únic
d´APS, i això vol dir que tots els especialistes integrats de l´ICS, treballen al CSA amb
la pediatria inclosa. Totes les proves complementàries i tècniques es realitzen al CSA.
L´ICS formarà part (en minoria) del Consell Rector del CSA
Treball en xarxa, plataformes tecnològiques (HCC+Rdx digital, telemedicina, etc) i
integració de l’atenció continuada per optimitzar els recursos instal·lats.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
Entre 70-140 professionals
Experiència 3
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Acord de col·laboració entre Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) i el Consorci Sanitari
de l´Anoia (2008)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Àmbit assistencial de Pediatria, docència i formació continuada dels professionals de
l´Hospital d´Igualada.
Formació MIR al CSA: Ortopèdia Pediàtrica(COT) i Cirurgia Pediàtrica(CIR)
Pediatria general: Formació patologia del nen immigrant
Cardiologia:
o Formació anual / bianual eco cardiologia pediàtrica
o Coordinació fluxos pacients de cardiologia pediàtrica de l´Anoia
Neuro pediatria: incorporació professional 20h setmanal al CSA
Traumatologia:
o Coordinació de fluxos de pacients entre l´Anoia i HSJD
o Valoració i tractament de luxació congènita de maluc
Nounats:
o Reciclatge bàsic 1 setmana/any a la unitat de cures intermèdies
o Coordinació trasllats de pacients terciaris
Urgències: Reciclatge d’alguns pediatres segons requeriments
Infermeria: Formació en Audiometries i detecció d’hipoacusia del nadó.
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Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Treball en xarxa, plataformes tecnològiques (HCC+Rdx digital, telemedicina, etc) i
integració de l’atenció continuada per optimitzar els recursos instal·lats.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
16 professionals
Experiència 4
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Acord marc de col·laboració entre Hospital Universitari de Bellvitge i el Consorci
Sanitari de l´Anoia (2008)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Recerca: El CEIC (Comitè Ètic d’Investigació Clínica) del CSA està integrat al de l´HUB
Conveni entre l’HUB i l’Hospital d’Igualada/CSA per a assessorament als investigadors
del CSA en metodologia, epidemiologia i anàlisi de dades.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
La Unitat de Suport i Assessorament a la Recerca (USAR) de l’HUB, especialitzada en
aquest tipus d’orientació, un cop les sol·licituds dels investigadors hagin estat
aprovades per una comissió avaluadora de l’Hospital d’Igualada, oferirà als
investigadors d’Igualada tant el que s’anomena assessorament major
(desenvolupament de metodologia i disseny d’estudis) com assessorament menor
(anàlisis de dades durant la fase final de l’estudi).
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
Tots els professionals sanitaris que treballin línies de recerca a l´Hospital d’Igualada
Experiència 5
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Acord col·laboració assistencial i docent entre la Fundació Sanitària Sant Josep
d’Igualada i el Consorci Sanitari de l´Anoia (2007)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Acord de col·laboració dins del Programa PIUC anual amb llits sociosanitaris
compartits, suport des de el Servei de Farmàcia del CSA i gestió cassos compartida.
Acord de col·laboració programa MIR de Geriatria entre CSA i FSSJI
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Millora gestió cassos PIUC: reducció estada mitjana, rotació llits, evitar reingressos, etc
Assolir entre ambdós institucions la acreditació places estatals de MIR de Geriatria.
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A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
Entre 25 i 30 professionals del servei de M. Interna i àrea sòciosanitària

HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS i PUJOL - BADALONA
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Assistència Pediàtrica
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Garantir una assistència pediàtrica completa i de qualitat
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
5 facultatius
Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA - BADALONA
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Psico oncologia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Donar atenció psico oncològica de qualitat al pacient oncològic
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
1 psico oncòloga
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HOSPITAL DE SANT BOI
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració SANT JOAN DE DEU D’ESPLUGUES
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Conveni marc de col·laboració assistencial
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Crear el conveni marc per a la col·laboració assistencial: Radiologia, Urgències
pediàtriques, Laboratori
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
Tota la entitat
Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració amb l’ ICS
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Laboratori
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Complementar un Servei Central
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
Tot el centre
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HOSPITAL DE SANT BERNABÈ
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Entitat amb la que es col·labora: Althaia
Unitat assistencial: Oncologia Mèdica
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
L'objectiu de l'AE és la col·laboració entre les dues entitats en matèria oncològica, a
l'empara de la qual un metge especialista de la Fundació Althaia es desplaça a
l'Hospital Sant Bernabé per atendre consultes externes, interconsultes i tractaments
d'hospital de dia.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Apropar l'atenció sanitària als usuaris de la sanitat del Berguedà , intentant evitar, en la
mesura del possible, el desplaçament de persones fins a Manresa
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
1 Metge de Medicina Interna
1 Diplomat en infermeria
1 Auxiliar en infermeria
Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Entitat amb la que es col·labora: Althaia
Unitat assistencial: Hematologia i hemoteràpia
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
L'objecte de l'AE és regular la prestació de l'especialitat mèdica d'hematologia i
hemoteràpia, i dels serveis relacionats amb dita especialitat.
D'aquesta manera Althaia ofereix a l'Hospital Sant Bernabé, atenció professional d'un
especialista en hematologia i hemoteràpia durant dos dies al mes. Per altra banda
gestiona i dirigeix el servei de transfusions del centre.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Dotar al centre del servei d'hematologia i hemoteràpia
Adaptació a normativa el banc de sang del centre i dotar-lo de servei de transfusions
gestionat i dirigit per Althaia.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
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Experiència 3
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Entitat amb la que es col·labora: Althaia
Unitat assistencial: Unitat de Diàlisi
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Posar en marxa de la Unitat de Diàlisi per pacients crònics així com l'atenció a
Consultes Externes i interconsultes dels pacients per part d'un Nefròleg d'Althaia.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Dotar al centre de la Unitat de Diàlisi fent una atenció de proximitat als malalts del
Berguedà.
Dotar de Consulta Externa de nefrologia el centre.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
1 Diplomat en Infermeria
1 Auxiliar en Infermeria
Personal de manteniment i neteja
Experiència 4
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Entitat amb la que es col·labora: Althaia
Unitat assistencial: Cirurgia Vascular
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
L'objectiu de l'AE és la col·laboració entre les dues entitats en matèria de cirurgia
vascular, a l'empara de la qual un metge especialista de la Fundació Althaia es
desplaça a l'Hospital Sant Bernabé per atendre, quirúrgicament, a pacients de
varices, així com altres patologies que requereixen la intervenció del cirurgià
vascular
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Apropar l'atenció sanitària als usuaris de la sanitat del Berguedà intentant evitar en
la mesura del possible el desplaçament de persones fins a Manresa podent-ne
intervenir de Varices al centre.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
1 Metge de Cirurgia General
1 Anestesista
1 Diplomat en Infermeria
1 Auxiliar en infermeria
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HOSPITAL DE SANT CELONI
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni Marc de col·laboració entre:
Hospital de Granollers
Hospital de Mollet
Hospital de Sant Celoni
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Conveni Marc
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Estableix els principis que han d’informar en el futur l’adopció d’estratègies relatives a
la coordinació funcional de determinats àmbits o serveis assistencials, per tal que els
serveis que es prestin siguin de més eficiència i qualitat.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre:
Hospital de Granollers
Hospital de Mollet
Hospital de Sant Celoni
En matèria d’Assistència Oftalmològica
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Oftalmologia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Compartir coneixement i professionals
Ampliar el ventall de les especialitats
Facilitar derivacions, en cas necessari.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
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Experiència 3
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre:
Hospital de Granollers
Hospital de Mollet
Hospital de Sant Celoni
En l’especialitat d’Oncologia
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Oncologia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Compartir coneixement i professionals
Ampliar el ventall de les especialitats
Facilitar derivacions, en cas necessari.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 4
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre:
Hospital de Granollers
Hospital de Mollet
Hospital de Sant Celoni
En l’especialitat d’Hematologia
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Hematologia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Compartir coneixement i professionals
Ampliar el ventall de les especialitats
Facilitar derivacions, en cas necessari.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Pàgina 81 de 100

Carrer Bruc 72, 1r. 08009 Barcelona
Tel. 93 209 36 99 | www.uch.cat

Experiència 5
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni Marc de salut ginecològica, sexual, reproductiva i materno-infantil del Vallès
Oriental, entre:
Hospital de Granollers
Hospital de Mollet
ICS
Hospital de Sant Celoni
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Ginecologia i Obstetrícia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Compartir coneixement i professionals
Ampliar el ventall de les especialitats
Facilitar derivacions, en cas necessari.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 6
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre:
Hospital de Granollers
Hospital de Sant Celoni
En relació a l’especialitat d’Anatomia Patològica
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Laboratori –Anatomia Patològica
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Compartir coneixement i professionals
Ampliar el ventall de les especialitats
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
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Experiència 7
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre:
Hospital de Granollers
Hospital de Sant Celoni
En l’especialitat de Digestiu
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Medicina Interna –DigestiuQuè aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Compartir coneixement i professionals
Ampliar el ventall de les especialitats
Facilitar derivacions, en cas necessari.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 8
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni Marc, en l’àmbit de l’atenció d’Infermeria, entre:
Hospital de Granollers
Hospital de Sant Celoni
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Infermeria
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Compartir coneixement i professionals
Ampliar el ventall de les especialitats
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
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Experiència 9
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre:
Hospital de Granollers
Hospital de Sant Celoni
Ampliació Conveni en les especialitats mèdiques i quirúrgiques
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Digestologia
Pneumologia
Neurologia
Reumatologia
Cirurgia Vascular
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Compartir coneixement i professionals
Ampliar el ventall de les especialitats
Facilitar derivacions, en cas necessari.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 10
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre:
Hospital de Granollers
Hospital de Sant Celoni
En matèria de Prevenció de Riscos Laborals
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Servei de Prevenció
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Compartir coneixement i professionals
Ampliar el ventall de les especialitats
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
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Experiència 11
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre:
Hospital Clínic
Hospital de Mollet
Hospital de Sant Celoni
En matèria d’Assistència Ginecològica i Obstètrica
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Ginecologia i Obstetrícia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Compartir coneixement i professionals
Ampliar el ventall de les especialitats
Facilitar derivacions, en cas necessari.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 12
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre:
Fundació Hospital Sant Antoni Abat
Hospital de Sant Celoni
En matèria de Rehabilitació
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Rehabilitació
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Compartir coneixement i professionals
Ampliar el ventall de les especialitats
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
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Experiència 13
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre:
Hospital Clínic
Hospital de Granollers
Hospital de Sant Celoni
En matèria d’Assistència traumatològica
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Traumatologia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Compartir coneixement i professionals
Ampliar el ventall de les especialitats
Facilitar derivacions, en cas necessari.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 14
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Conveni de col·laboració entre:
Hospital Sant Pere Claver
Hospital de Sant Celoni
Per a la realització d’exploracions complementàries i altres serveis sanitaris
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Compartir coneixement i professionals
Ampliar el ventall de les especialitats
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
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HOSPITAL DE SANT JAUME D’OLOT
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Jaume d’Olot i ICO
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Oncologia i Hematologia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Disposar d’aquests especialistes (Consultes i interconsultes)
Continuïtat assistencial del nivell
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon .
15
Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Jaume d’Olot, UDEN i Hospital de Girona Josep Trueta
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Endocrinologia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Disposar d’aquests especialistes (Consultes i interconsultes)
Continuïtat assistencial entre nivells
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
10
Experiència 3
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Jaume d’Olot i Hospital de Campdevànol
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Digestologia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Disposar d’aquests especialistes (Consultes, interconsultes, proves complementàries...)
Economia d’escala.
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A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
6
Experiència 4
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Jaume d’Olot i Hospital de Campdevànol.
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Cirurgia vascular bàsica
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Més números de casos, compartir experiències, amortitzar millor els especialistes
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
5
Experiència 5
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Jaume d’Olot i Hospital de Girona Josep Trueta.
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Pneumologia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Disposar d’aquests especialistes (Consultes, interconsultes, proves complementàries...)
Economia d’escala, integració de l’especialista en un servei gran.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
2
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Experiència 6
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Jaume d’Olot i ICS Primària
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Infermera d’enllaç.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Compartir infermera i coordinar les altes de l’Hospital amb les àrees Bàsiques.
Millor eficiència.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els de
l’entitat que respon
1 infermera (Que es relaciona amb molts de professionals).

HOSPITAL DE SANT JOAN DE DEU, ESPLUGUES
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Agrupació Sanitària Hospital sant Joan de Déu- Hospital Clínic
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Cirurgia de l’epilèpsia
Trasplantament Renal
Teràpia Fetal
Control retinopatia
Cardiologia pre i postnatal
Cardiopaties congènites de l’adult
Cirurgia maxil·lofacial
Cirurgia neonatal
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Millora de l’assistència als pacients
Programes assistencials nous
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
15

Pàgina 89 de 100

Carrer Bruc 72, 1r. 08009 Barcelona
Tel. 93 209 36 99 | www.uch.cat

Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Joan de Déu- Hospital Germans Tries i Pujol
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Oftalmologia. Control retinopatia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Tractament precoç de la retinopatia greu
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
2
Experiència 3
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Joan de Déu- Hospital General de Granollers
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Oftalmologia. Control retinopatia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Tractament precoç de la retinopatia greu
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
2
Experiència 4
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Joan de Déu- Hospital General de VIC
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Ortopèdia infantil
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Millora de l’assistència als pacients d’Osona
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
1
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Experiència 5
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Joan de Déu- Hospital Comarcal de Sant Boi
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Urgències pediàtriques
Laboratori
Diagnòstic per la imatge
Obstetrícia i Ginecologia ( futur)
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Col·laborar en el desenvolupament de l’àrea pediàtrica de l’hospital comarcal de Sant
Boi
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
3
Experiència 6
Denominació de l’A E3
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital sant Joan de Déu- Althaia. Hospital Sant Joan de Déu de Manresa
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Neurofisiologia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Col·laborar en la millor assistència dels pacients
Formació continuada
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
3
Experiència 7
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Joan de Déu- Corporació Sanitària de l’Anoia. Hospital General
d’Igualada
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Neuropediatria. Assistència als pacients de l’àrea de l’anoia i fundació APINAS
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Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Col·laborar en la millor assistència dels pacients ( proximitat)
Millorar les derivacions
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
1
Experiència 8
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Joan de Déu –Hospital de Sabadell(CSPT)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Oftalmologia. Control retinopatia
Guàrdies de residents a UCI
Reumatologia . Formació continuada
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Tractament precoç de la retinopatia greu
Formació continuada
Col·laborar en la millor assistència dels pacients ( proximitat)
Millorar les derivacions
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
5
Experiència 9
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Joan de Déu –Aransalut. Hospital de Vielha
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Obstetrícia i Ginecologia. Suport diagnòstic . Derivacions
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Col·laborar en la millor assistència dels pacients ( proximitat)
Millorar les derivacions
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
2
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Experiència 10
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Joan de Déu -SEMSA
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Transport Inter-hospitalari pediàtric i neonatal
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Mantenir l’equip de transport entrenat
Millorar l’eficiència del transport pediàtric
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
21
Experiència 11
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Joan de Déu- Hospital Joan XXIII . Tarragona
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Oftalmologia. Control retinopatia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Tractament precoç de la retinopatia greu
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
2
Experiència 12
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Joan de Déu- Hospital de Sant Pau
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Oftalmologia. Control retinopatia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Tractament precoç de la retinopatia greu
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
2
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HOSPITAL DE SANT RAFAEL – GERMANES HOSPITALARIES
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Rafael
Hospital Vall d’Hebrón
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Psiquiatria
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
L’aliança ha permès sumar esforços i disposar d’una Unitat Integrada d’atenció
psiquiàtrica d’adults. L’Hospital Vall d’Hebrón disposa del Servei d’Urgències
psiquiàtriques i l’Hospital Sant Rafael disposa de la Unitat d’hospitalització d’aguts amb
40 llits.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
Aproximadament uns 25 professionals en total.
Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Consorci Sanitari de Barcelona
Hospital Sant Rafael
Llars Mundet
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Complementarietat en el subministrament de medicaments al Programa Respir de Llars
Mundet.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
El Consorci Sanitari de Barcelona finança els medicaments del Programa Respir dels
pacients ingressats a Llars Mundet a través d’un programa específic amb l’Hospital
Sant Rafael que és qui els subministra finalment a Llars Mundet. Això ha facilitat les
gestions a Llars Mundet i ha millorat el nivell de qualitat del procés de dispensació de
medicaments amb la conseqüent millora d’eficiència de gestió global.
Això ha incrementat el volum de compra de la nostra farmàcia hospitalària amb
increment de la capacitat de gestió que repercuteix en ambdues entitats.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
Aproximadament uns 10 professionals
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Experiència 3
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Rafael
Hospital Sant Jordi (Caixa Catalunya)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
L’acord estableix la Farmàcia Hospitalària de l’Hospital Sant Rafael com la Farmàcia de
referència de l’Hospital Sant Jordi. Tot el procés de registre de prescripció, dispensació
i assessorament farmacèutic es fa des de la farmàcia hospitalària, a través d’un enllaç
informàtic.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
L’Hospital Sant Jordi manté una comunicació permanent amb la farmàcia hospitalària
de l’Hospital Sant Rafael que és qui els subministra finalment els medicaments. Això
ha facilitat les gestions a l’Hospital Sant Jordi i ha millorat el nivell de qualitat del procés
de dispensació de medicaments amb la conseqüent millora d’eficiència de gestió
global.
Això ha incrementat el volum de compra de la nostra farmàcia hospitalària amb
increment de la capacitat de gestió que repercuteix en ambdues entitats.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
Aproximadament uns 10 professionals
Experiència 4
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital Sant Rafael
Hospital Vall d’Hebrón
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Hospitalització pacients de Medicina Interna derivats des de el Servei d’Urgències de
l’Hospital Vall d’Hebrón.
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
L’hospital Sant Rafael no disposa de servei d’urgències ja que està adjacent al servei
d’urgències de l’hospital Vall d’Hebrón.
L’aliança entre ambdues entitats facilita la hospitalització de malalts de Medicina
Interna des del servei d’urgències de l’Hospital Vall d’Hebrón en un nombre diari de 810 malalts. Això genera un total de pacients hospitalitzats de medicina interna a
l’Hospital Sant Rafael de aproximadament 75-80 pacients.
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
Aproximadament uns 75 professionals
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HOSPITAL PLATÓ
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Assumir atenció especialitzada des de l’any 2000, abans que comences la RAE a
Barcelona Esquerra.
Hospital Paltó / ICS (CAP Adrià, EAP Sarrià, Centre especialitats de Numància)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Atenció ambulatòria especialitzada en l’àmbit de les zones 5A, 5B, 5C i 5D
Anar assumint la atenció especialitzada de les zones esmentades, anticipant-nos al
desenvolupament de la RAE de Barcelona Esquerra
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Assegurant-se un flux d’activitat de la nostra zona d’influència prèviament al
desenvolupament oficial de la RAE
Fidelització de la nostre població de referència
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .
A la major part d’especialitats mèdiques i quirúrgiques del nostre Hospital
Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
La reforma de la atenció especialitzada (RAE), ha comportat, a la zona de Barcelona
Esquerra, l’associació estratègica dels diferents proveïdors que la porten a terme.
Hospital Plató, Hospital Clínic, Hospital Sagrat Cor, ICS primària, diferents EBA’s de
Barcelona esquerre
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Àmbit d’atenció especialitzada (atenció ambulatòria)
Coordinació i realització de tota l’atenció especialitzada
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Assegurar el fluxos d’atenció especialitzada en la nostra àrea d’influència geogràfica
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
A la major part d’especialitats mèdiques i quirúrgiques del nostre Hospital
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MUTUA DE TERRASSA
Experiència 1
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
CTD (CETIR i Mútua de Terrassa)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Creació d’una empresa Medicina Nuclear
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Incorporar nova tecnologia
Ser referents en processos assistencials
Incrementar la resolució clínica
Acostar el servei a la població
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon .

Experiència 2
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
CatLab (Consorci Sanitari de Terrassa i Mútua de Terrassa)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Creació d’un laboratori d’anàlisi clínica
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Incrementar la complexitat d’analítiques
Millorar la gestió clínica, l’eficiència tecnològica i econòmica
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
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Experiència 3
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Servei de Cirurgia Toràcica (Hospital de Granollers i Mútua de Terrassa)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Àrea de cirurgia toràcica
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial
o de gestió afectada.
Incrementar àrea de referència en aquesta especialitat
Incrementar l’experiència i expertesa dels professionals
Augmentar la complexitat de l’Hospital Mútua de Terrassa (i també incrementar la
resolució de l’Hospital de Granollers)
Apropar el servei a la població
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 4
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Servei de NCR i C. Toràcica (Hospital de Sabadell (Parc Taulí) i Mútua de Terrassa)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Àrea de Cirurgia Toràcica
Àrea de Neurocirurgia
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Incrementar àrea de referència en aquesta especialitat
Incrementar l’experiència i expertesa dels professionals
Augmentar la complexitat de l’Hospital Mútua de Terrassa (i també la de l’Hospital de
Sabadell
Apropar el servei a la població
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Pàgina 98 de 100

Carrer Bruc 72, 1r. 08009 Barcelona
Tel. 93 209 36 99 | www.uch.cat

Experiència 5
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Servei de C. Toràcica (Consorci Sanitari de Terrassa i Mútua de Terrassa)
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Àrea de Cirurgia Toràcica
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Incrementar àrea de referència en aquesta especialitat
Incrementar l’experiència dels professional
Augmentar la complexitat de l’Hospital Mútua de Terrassa i de l’Hospital de Terrassa
Apropar el servei a la població
(Incrementar la resolució de l’Hospital de Terrassa)
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 6
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Althaia i Mútua de Terrassa
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Àrea de Cirurgia Toràcica
Cirurgia Oncològica
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Incrementar àrea de referència en aquesta especialitat
Incrementar l’experiència i expertesa dels professionals
Apropar el servei a la població
Augmentar la complexitat de l’Hospital Mútua de Terrassa
(Incrementar la resolució de l’Hospital de Manresa)
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
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Experiència 7
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Hospital de Martorell (gestionat per Mútua Terrassa) i Mútua de Terrassa
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Donar suport a especialitats de més complexitat/terciarisme
Incentivar assistencialment als professionals de l’Hospital de Martorell (Hospital
comarcal)
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Incrementar les relacions ambdós Entitats
Augmentar la complexitat de MT i la seva àrea de referència
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon

Experiència 8
Denominació de l’A E
Descriptiva i relació de les entitats i unitats assistencials o de gestió que la constitueixen .
Fisiogestión i Mútua de Terrassa
Objectiu de l’A E.
A quin àmbit o línea assistencial o de gestió afecta i en que consisteix el tipus d’acord.
Rehabilitació domiciliària
Què aporta aquesta A E a la vostra entitat
Descriure les millores assolides amb aquest tipus d’acord en relació a la unitat assistencial o
de gestió afectada.
Coordinació i integració assistencial
Incrementar resolució clínica
A quants professionals afecta
Si és possible determinar el nombre de professionals implicats en el projecte,solament els
de l’entitat que respon
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