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Com cada any, quan elaborem la memòria fem 
un exercici de reflexió sobre els avenços asso-
lits, posant en valor i reconeixent la feina feta 
per tots els professionals del CST.

D’aquest 2019 volem destacar, entre d’altres 
fites, l’aposta feta per continuar desenvolu-
pant el nostre model assistencial, mitjançant 
unitats funcionals transversals, com la d’in-
suficiència cardíaca, la unitat d’incontinència 
fecal, la unitat de ferides cròniques o la unitat 
de salut mental perinatal. 

Aquest any han ampliat el seu abast els pro-
jectes de Telemedicina en curs, com el de ví-
deo-consulta entre la Unitat d’Hospitalització 
Penitenciària i les presons, facilitant l’accés a 
l’atenció especialitzada i evitant trasllats in-
necessaris o el servei de Teledermatologia, 
implementat també en alguns CAPs. L’Aten-
ció Primària ha promogut la utilització de la 
e-consulta i ha incrementat notablement 
l’activitat de l’atenció no presencial, millorant 
l’accessibilitat dels usuaris als serveis assis-
tencials. 

El treball dels comitès i comissions, com a 
instruments de participació dels professio-
nals, continua sent un objectiu clau. Es posa 
en marxa el nou comitè de qualitat i el de se-
guretat de pacients, impulsant la formació en 
aquestes matèries i actualitzant el sistema de 
gestió documental. 

Hem treballat en la millora de la humanització 
de l’atenció, adequant estructures com la sala 
de parts, editant nous continguts informatius i 
educatius adreçats als nostres usuaris i conso-
lidant el projecte d’humanització de la unitat 
de cures intensives. L’impuls de nous canals de 
comunicació corporativa en les xarxes socials 
ha facilitat la connexió i participació dels ciu-
tadans en el coneixement dels nostres serveis 
i ha contribuït a la seva millora. 

En l’àmbit de la Docència, Recerca i Innova-
ció, hem continuat avançant en l’acreditació 
del CST com a institució universitària, a par-
tir del Conveni docent amb la Generalitat i la 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC). 
Es consolida la docència postgrau, vinculada 
a les quatre unitats docents del CST (Hospi-
talària, Primària, Ginecologia i Obstetrícia i Sa-
lut Mental). Aquest any també s’ha incremen-
tat la participació dels professionals del CST en 
projectes de recerca i innovació, destacant els 
de convocatòries d’especialització territorial: 
PECT, RIS3 i compra pública innovadora (CPI). 

Finalment, volem destacar com hem treballat 
plegats per aconseguir tots els resultats quan-
titatius i qualitatius que trobareu detallats en la 
memòria. Volem agrair l’esforç fet aquest any 
a tots els professionals que formen part del 
CST, així com el seu compromís i dedicació per 
fer possible l’assoliment d’aquests resultats.

                   | 1.Situació
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 Atenció primària    

 Infermeria     

 Medicina de Família i Salut Comunitària

 Odontologia

 Pediatria

 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

 Treball Social

 PROGRAMES:

 - Atenció a la Salut sexual i Reproductiva 
(ASSIR)

 - Antena (Salut mental)

 - Atenció comunitària

 - Beveu menys

 - Consulta de Deshabituació Tabàquica

 - Implantació activitat física

 - Nen sa

 - Programa d’Activitats Preventives i Promo-
ció de la Salut (PAPPS)

 - Salut Escolar (vacunacions en els centres 
escolars)

 - Salut i Escola 

 - Unitat Funcional de Crònics

Farmàcia i Medicament

Gestió de Pacients i Atenció al Ciutadà (GPAC) 

 Unitat de Treball Social

 Unitat Atenció Atenció al Ciutadà

Geriatria, Dependències i Cures Pal·liatives

 Convalescència

 Cures Pal·liatives

 Equip d’atenció integral ambulatòria (EAIA)

 Equip de Suport Residències – EAR

 Equip de valoració i d’orientació al 
 discapacitat (EVO)

 Geriatria

 Hospital de dia psicogeriàtric

 Hospital de dia per a malalts d’Alzheimer

 Hospitalització de llarga estada

 Llar residencial Sant Llàtzer

 Programa d’atenció domiciliària i equips 
 de Suport (PADES)

 Servei de valoració d’atenció a la 
 dependència (SEVAD)

 Unitat geriàtrica d’aguts (UGA) – Subaguts

 Unitat funcional interdisciplinària 

                   | 2.Cartera de serveis
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Medicina de l’esport, rehabilitació 
i fisioteràpia 

 Fisioteràpia

 Medicina de l’Esport

 Rehabilitació

 Unitat assistencial i preventiva de l’esport.  
 CAR de Sant Cugat. 

Quirúrgic

 Anestesiologia, Reanimació i Dolor

 Cirurgia general i digestiva

 Cirurgia ortopèdica i traumatologia (COT)

 Cirurgia plàstica i reparadora

 Cirurgia toràcica

 Cirurgia vascular

 Ginecologia

 Oftalmologia 

 Otorinolaringologia (ORL)   

 Urologia

Salut mental

 Drogodependències

 Llar tutelada per a discapacitats psíquics

 Psicologia

 Psiquiatria

 Rehabilitació comunitària

 Salut Mental Perinatal

 Unitat d’hospitalització parcial de Salut mental 

 PROGRAMES:

 - Ludopaties

 - Programa de seguiment individualitzat

 Salut Mental d’Adults 

 Salut Mental InfantoJuvenil 

 Malalt crític i urgent

 Medicina Intensiva 

 Sistema d’emergències mèdiques (SEM)

 Urgències

Materno-infantil

 Al·lergologia pediàtrica

 Cardiologia pediàtrica

 Cirurgia pediàtrica

 Endocrinologia pediàtrica

 Gastroenterologia pediàtrica 

 Hematologia pediàtrica

 Nefrologia pediàtrica 

 Neonatologia 

 Neurologia pediàtrica 

 Obstetrícia

 Pediatria

 Psicologia infantojuvenil

Mèdic

 Al·lèrgia

 Cardiologia

 Dermatologia

 Digestologia

 Endocrinologia

 Hematologia

 Hospitalització d’Atenció Domiciliària (HAD)

 Medicina Interna

 Nefrologia

 Neurologia

 Oncologia

 - Consell genètic

 - Oncologia mèdica

 Pneumologia

 Reumatologia 

CST   |   9

MEMÒRIA2019

Salut pública

 Informació sanitària

 Prevenció i promoció de la salut

 Protecció de la salut

Salut penitenciària

 Hospitalització 

 Atenció especialitzada als centres

Serveis clínics de suport

 Àrea diagnòstica

 Anatomia patològica

 Diagnòstic per la Imatge

 Genètica molecular

 Laboratori

 Àrea de documentació clínica

 Radioteràpia oncològica

 

2. Cartera de serveis
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Hospital de Terrassa CAP Sant Llàtzer

Hospital Sociosanitari  Sant Llàtzer

CAP Terrassa EstUnitat d’Hospitalització Penitenciària

Servei de Rehabilitació ComunitàriaHospital de Dia Sant Jordi

Centre de Salut Mental d’Adults

CAP Terrassa Nord

TERRASSA
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Cap Anton de Borja

Servei de Rehabilitació  Comunitària

CAP Sant Genís

Llar Tutelada

Centres de Salut Mental Ferran Salsas i Roig

Unitat Assistencial 
Centre d’Alt  Rendiment Esportiu

CAP Doctor Joan Planas

CAP Matadepera

RUBÍ SANT CUGAT

CASTELLBISBAL

MATADEPERA
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               | 4.CST en xifres

Centre i  població  de referència

ABS Sant Llàtzer 42.311

ABS Est 27.143

ABS Terrassa Nord 41.883 
(inclou Matadepera) 

ABS Anton de Borja 40.592 
(inclou Castellbisbal)

ABS Sant Genís 14.331

 166.260

NO ASSISTENCIAL 593

Facultatius plantilla  1

T.G.S. 25

T.G.M. 20

Subalterns 172

PAS FP Adm. N I 141

PAS FP Adm. N II  182

PAS S. Diver N I 6

PAS S. Diver N II 36

Alta Direcció 1

Comité executiu 9

Total professionals 2.955

POBLACIÓ ASSIGNADA
PER A L’ATENCIÓ ESPECIALITZADA 41.735

Sant Quirze 18.062

Can Rull 23.673

Total població 207.995

Recursos humans

ASSISTENCIAL 2.362

Facultatius formació 115

Facultatius plantilla 581

Diplomats formació 21

Diplomats plantilla 880

FP nivell I 570

FP nivell II 124

Sanitaris 71
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Estructura global

HOSPITAL DE TERRASSA

DOTACIÓ DE LLITS D’HOSPITALITZACIÓ 476

Aguts 383

Sociosanitari 93

QUIRÒFANS 14

Convencional/Cirurgia major ambul. 
/Urgències 12

Parts/cesàries 1

UCI/ Cirurgia menor 1

URGÈNCIES (BOX) 62

HOSPITAL DE DIA 60

Consultes 7

Llits 18

Butaques  35

CONSULTES EXTERNES

Consultes 62

Consultes d’Unitat de Diagnòstic  Ràpid 4 
(UDR)

Sales (grupals, guixos, cures...) 3

Gabinets d’exploració 15

DIÀLISI

Butaques hemodiàlisi 12

Llits 3

Consultes 1

Cadires control infermeria 6

Llits sala aguts 2

REHABILITACIÓ

Consultes 2

Gimnàs 2

Sales polivalents 3

Sales de tractament individual 6

RADIOTERÀPIA

Consultes 7

Acceleradors lineals 3

RADIOTERÀPIA MANRESA

Consultes 2

Acceleradors lineals 1

UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ 
PENITENCIÀRIA

Llits 35

Consultes 3

ATENCIÓ PRIMÀRIA

Centres 7

Número de consultes 196

HOSPITAL SANT LLÀTZER 

Llits 146

Llarga estada 71

Convalescència 4

Residència 71

HOSPITAL DE DIA

Places 32

HOSPITAL DE DIA SANT JORDI

Places 33

LLAR TUTELADA RUBÍ

Places 12
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CENTRE DE SALUT MENTAL D’ADULTS 
TERRASSA

HOSPITAL DE DIA

Places 19

Consultes 2

Sales 3

CENTRE DE SALUT MENTAL D’ADULTS

Consultes 16

Sales 2

CENTRE DE SALUT MENTAL 
FERRAN SALSAS I ROIG RUBÍ

CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE 
DROGODEPENDÈNCIA

Consultes 7

CENTRE DE SALUT MENTAL D’ADULTS

Consultes 9

CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTO-JUVENIL

Consultes 9

Activitat

ATENCIÓ HOSPITALÀRIA

ALTES

Hospitalització Aguts 14.056

Cirurgia major ambulatòria 7.195

Parts 1.134

Estada Mitjana (dies) 5,9

Índex d’ocupació 70,5%

ACTIVITAT QUIRÚRGICA 

Cirurgia Convencional 4.463

Cirurgia Major Ambulatòria 7.164

Cirurgia Menor Ambulatòria 3.075

Total intervencions 14.702

URGÈNCIES 125.114

Pediatria 28.357

Servei d’Atenció Domiciliària 1.618

Urgències/dia 343

Urgències ingressades 10.587

HOSPITAL DE DIA 

Visites 22.121

Pacients 6.228

UNITAT DE DIAGNÒSTIC RÀPID (UDR)

Visites 3.042

Visites successives 1.590

SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA 
TERRASSA

Places 33

Consultes 2

Sales 4

Altres (cuina i pati) 2

SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA 
RUBÍ

Places 24

Consultes 4

Sales 3

Altres (cuina i pati) 2
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CONSULTES EXTERNES 210.402

Visites primeres 61.692

Visites successives 148.710

Índex Reiteració 2,4

REHABILITACIÓ 

Sessions 74.736

Visites metge 1.853

DIÀLISI

Peritoneal sessions 11.899

Peritoneal pacients 57

HD crònica i aguda sessions 10.031

HD crònica i aguda pacients 252

Hemodiafiltració on line sessions 979

Hemodiafiltració on line pacients 8

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

Radiologia simple 101.791

Radiologia amb contrast 609

Radiologia Intervencionista  579

Estudi de la mama 14.091

Escòpia (àngels) 1.560

Ecografies ginecològiques 4.010

Ecografies obstètriques 4.312

Ecografies convencionals 23.091

TAC 15.324

RM 8.191

Ecografia DOPPLER Vascular 1.284

Ecocardiograma 4.975

ENDOSCÒPIA I EXPLORACIONS 
FUNCIONALS DIGESTIVES

Càpsula Endoscòpica 103

Manometries 558

Phmetria esofàgica 93

Colonoscòpia 4.805

Gastroscòpia 2.965

Broncoscòpia 195

CREP 135

ANATOMIA PATOLÒGICA

Biòpsies 12.909

Citologies 11.834

FARMÀCIA

Atenció farmacèutica. Visites 4.955

Preparacions Hospital de Dia 9.549

Dispensacions pacients externs 27.955

ATENCIÓ PRIMÀRIA 

VISITES

Activitat del centre 890.043

VISITES D’ESPECIALITZADA

Visites primeres 12.541

Visites successives 31.378

DOMICILIS

Urgències + visites 30.017

CENTRE D’ATENCIÓ CONTINUADA (CAC)

Visites 59.580 
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ATENCIÓ A LES DEPENDÈNCIES

SERVEI DE VALORACIÓ DE LA DEPENDÈNCIA 
(SEVAD)

Pacients valorats 5.985

HOSPITAL DE SANT JORDI 

Pacients 164

Sessions 9.884

LLAR TUTELADA DE RUBÍ

Residents 10 

ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL

CENTRE DE SALUT MENTAL D’ADULTS 
TERRASSA

Hospital de Dia

Visites 447

Altes 21

Pacients Atesos 68

Programa de Seguiment Individualitzat 
(PSI) i Psicoteràpia 578

Centre de Salut Mental

Visites 23.773

Programa de Seguiment 858 
Individualitzat (PSI)

CENTRE DE SALUT MENTAL 
FERRAN SALSAS I ROIG DE RUBI

Centre d’Atenció i Seguiment 
de Drogodependències (CASO)

Visites 8.687

Centre de Salut Mental d’Adults

Visites 12.722

Centre de Salut Mental Infanto-juvenil

Visites 11.873

4. CST en xifres

SERVEI REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA DE RUBÍ

Visites 2.044

Sessions programades 7.635

SERVEI REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA DE 
TERRASSA

Visites 634

Sessions programades 13.574

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

HOSPITAL DE TERRASSA

Convalescència

Places 55

Estades 19.106

Ocupació 98,8%

Altes 573

Estada mitjana (dies) 33

Cures Pal·liatives

Places 14

Estades 5.183

Ocupació 84,6%

Altes 552

Estada mitjana (dies) 9,0

HOSPITAL DE SANT LLÀTZER

Llarga estada

Places 70

Estades 25.104

Ocupació 97,2%

Altes 296

Estada mitjana (dies) 79

Residència

Places 71

Estades 12.412

Ocupació 97%
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Hospital de Dia

Places 32

Pacients 163

EAIA

Geriatria 144

Pal.liatius 137

Demències 527

PADES (2 equips)

Pacients atesos 289

Processos 346

UFISS

Geriatria

Pacients atesos 1.175

Processos 1.373 

Pal·liativa

Pacients atesos 457

Processos 542

ATENCIÓ MEDICINA ESPORTIVA 

UNITAT ASSISTENCIAL DEL CAR

Esportistes  1.041

Ecografies 1.833

Cures complexes 631

Infiltracions 174

Consultes externes 6.547

Visites primeres 539

Visites successives 6.008

ATENCIÓ PENITECIÀRIA 

UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ PENITENCIÀRIA

Altes 591

Consultes externes 1.623

Visites primeres 901

Visites successives 722

ACTIVITAT ALS CENTRES PENITENCIÀRIS 

Visites 10.165

Radiologia Simple 5.766
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0 30 60 90 120 150 180  

  2019 INGRESSOS 180.011.378,09 € -3.977.420,50 €   
  DESPESES 183.988.798,59 €

  2018 INGRESSOS 173.995.835,02 € 648.469,69 €   
  DESPESES 173.347.365,33 €

  2017 INGRESSOS 166.882.458,67 € -1.211.481,69 € 
  DESPESES 168.093.940,36 €

  2016 INGRESSOS 156.583.200,62 € -5.499.202,83 € 
  DESPESES 162.082.403,45 €

milions €                               RESULTAT milions €

0 1 2 3 milions € 

 
2019  2.086.581,02 €

2018  2.273.392,23 €

2017  1.620.245,75 €

2016  2.397.332,66 €

  

 4.000.000 €
 3.000.000 €
 2.000.000 €
 1.000.000 €
 0 €
 -1.000.000 €
 -2.000.000 €

 2016 2017 2018 2019

669.787,15 €

3.984.919,76 €

2.918.823,00 €

-1.536.616,10 €

RECURSOS ECONÒMICS
EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS I LES DESPESES

INVERSIÓ BRUTA ANUAL

EVOLUCIÓ DEL CASH FLOW ECONÒMIC
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El CST té el compromís d’impulsar un 
model d’organització que garanteixi la 
qualitat dels nostres serveis assisten-
cials, fent una gestió sostenible i un con-
sum responsable dels nostres recursos. 

Els recursos no son infinits, però tampoc 
han de limitar la qualitat assistencial. El 
secret és gestionar-los amb eficiència i 
equitat, per tal que els usuaris i pacients 
rebin una atenció òptima. 

1. Bon govern
El CST manifesta la voluntat de ser una insti-
tució que presta una atenció integral a la salut 
de les persones i ser una organització ètica i 
socialment responsable, tant en el seu model 
d’atenció com en la seva estructura. 

La RSC forma part de la missió i els eixos estra-
tègics i queda reflectida en tota la seva acció. 

• Codi de Bon govern (signat al 2015)

• Codi Ètic, que marca les línies en relació amb 
la societat, els treballadors i a tots els grups 
d’interès. 

• Comitè d’Ètica Assistencial que impulsa la 
reflexió ètica i és consultor en l’atenció as-
sistencial.

                   | 5. Responsabilitat social corporativa

El nostre compromís amb la 
comunitat i per tant amb la societat, 
forma part del nostre adn.  

2. Medi ambient
Cada any proposem accions encaminades a ga-
rantir la sostenibilitat ambiental i l’eficiència 
energètica.

Pel que fa a l’eficiència energètica , s’ha treballat 
en consolidar projectes com la caldera de bio-
massa . Hem instal·lat plaques solars tèrmiques 
i hem col·locat finestres noves per garantir l’aï-
llament . Seguim col·laborant en projectes de 
reciclatge d’oli vegetal, taps de plàstic o piles.  
Mantenim la participació en projectes europeus  
per la millora mediambiental.
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3. Gestió de persones 
El CST es compromet a defensar i mantenir un 
entorn de treball productiu, segur i respectuós 
per a totes les persones. Disposar de la Unitat de 
Mediació Sanitària ens permet sensibilitzar l’or-
ganització en la cultura per la pau i la resolució 
de conflictes. Durant el 2019 s’han realitzat 15 
accions formatives, que han format un total de 
233 professionals. 

El CST ofereix la formació anual, el 2019 s’han 
realitzat 220 accions, que han format més de 
3.000 participants, essent més de 24.000 les 
hores de formació realitzada. Per tal de poder 
facilitar el desenvolupament professional, s’han 
concedit permisos individuals de formació (PIF) 
a un total de 43 treballadors. 

Per garantir la seguretat i salut dels nostres tre-
balladors, cada any s’inclouen les sessions for-
matives en matèria de prevenció de riscos labo-
rals, essent aquest any un total de 90 accions.

4. Comunitat i acció social 
Amb l’objectiu d’afavorir la cohesió social, mi-
llorar la qualitat assistencial i garantir la pres-
tació equitativa de serveis a tota la població, 
el CST col·labora amb diferents entitats socials 
i desenvolupa activitats de voluntariat, ajuts 
socials i cooperació.  

Voluntariat

Cada any creixem en l’àmbit del voluntariat, 
l’any 2019 hem tingut 103 voluntaris distri-
buïts en diferents programes, activitats i cen-
tres. S’ha donat servei a 774 pacients, entre 
visites, activitats de dinamització i caminades. 

Col·laborem amb 5 entitats de voluntariat: 
Creu roja, Martin Luter King, Oncolliga, Justícia 
i Pau i Grup Maria Auxiliadora.

Col·laboració amb entitats del territori

Cedim els nostres espais per a activitats de 
sensibilització i difusió de projectes socials. 

15 
unitat de mediació 

sanitària

220 
consorci sanitari 

de terrassa

90 
seguretat i salut

233 
professionals 

formats

3.000 
professionals 

formats

Durant el 2019, hem col·laborat amb: Unidos 
x Ellos (captació de fons per a la renovació de 
la planta de Pediatria), Aldees Infantiles SOS, 
ADER, Fundació Carrera i ASSCat

Cooperació internacional NOU

Continuem donant suport a entitats de coope-
ració mitjançant permisos per realitzar coope-
racions internacionals i donacions de material. 
Aquest any, hem concedit un permís de coo-
peració de 15 dies a un professional i s’ha en-
tregat material per un import de 1.578€. 

Ajuts socials

Des del CST s’atorguen ajuts directes a per-
sones en situació de vulnerabilitat, ja sigui 
per Farmàcia (medicació per un import de 
3.793.18€) i transport. Tanmateix, a través del 
conveni amb Salut i més, s’atenen a persones 
sense recursos per a Perruqueria i Podologia. 

Accions formatives
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Igualment es mantenen els convenis amb la 
Clínica Universitària Odontològica i l’Associa-
ció Somriures per a l’atenció odontològica a 
pacients sense recursos, amb 232 beneficia-
ris aquest 2019.

Programes comunitaris

El CST és entitat col·laboradora amb el Depar-
tament de Justícia pel compliment de Mesu-
res Penals Alternatives.

Tenim programes comunitaris d’inclusió social 
en el àmbit de la salut mental, com ara la Coral 
Renaixença o el Futsal.

5. Àmbit econòmic
Totes aquestes accions tenen un impacte 
econòmic, que queda reflectit en el Portal de 
Transparència a l’abast de tota la ciutadania, 
on s’exposa els principals resultat de la gestió 
econòmica i pressupostària de l’entitat.

La transparència i el rendiment de comptes és 
un valor important pel CST motiu pel que es fa 
una Jornada de Balanç anual oberta a tota l’or-
ganització. 

A finals de l’any 2019 es va posar en marxa la 
nova àrea de Mecenatge, amb la voluntat de 

seguir millorant l’atenció que el CST dona als 
usuaris des d’una vessant més social i humana. 
Els projectes que es van iniciar són: 

• Projecte Batec, que preveu millorar l’expe-
riència del naixement humanitzant els es-
pais de l’àrea de Maternitat i de la sala de 
parts naturals. 

• Creació, juntament amb l’àrea de Comuni-
cació, de la web de donacions, on s’exposen 
els projectes solidaris i les possibilitats de 
col.laboració que s’ofereixen a la ciutadania.

• Campanya de captació de fons per a omplir 
de color i missatges positius les habitacions 
de Pediatria, tal com s’ha fet amb el hall de la 
planta, aprofitant la campanya mundial del 
GivingTuesday. 

• Inici de la Comissió de Mecenatge, formada 
per professionals de les àrees de Comunica-
ció, Econòmica i Financera, Recursos Físics, 
Treball Social i Mecenatge. Té per objectiu 
fer seguiment dels diferents projectes i 
prioritzar les accions que calguin”.

Nou web de donacions
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La Qualitat i Seguretat del pacient són 
elements essencials en tots els Àmbits 
del CST, potenciant la seguretat clínica, 
l’efectivitat del sistema i els resultats 
enfocats al pacient i la perspectiva dels 
usuaris atesos. Igualment posa l’èmfasi 
en la importància de gestionar per pro-
cessos transversals i no per activitats 
aïllades facilitant la seva integració per 
millorar el servei prestat i augmentar la 
satisfacció dels seus clients.

La Unitat de Qualitat i Seguretat del Pa-
cient (QiSP) del CST promou una aten-
ció centrada en la persona amb línies 
estratègiques que comprenen la seva 
implicació, atenció integral i integrada, 
millora de la comunicació i humanització 
de l’assistència. Els objectius implantats 
al 2019 han estat millorar la cultura de 
QiSP i conèixer el grau d’integració en 
els professionals, potenciar la formació 
i participació en aspectes de Qualitat i 
Seguretat del Pacient, impulsar i man-
tenir la qualitat i millora continua en els 
processos de l’organització i dissenyar 
un Quadre de Comandament integrat de 
Qualitat i Seguretat del Pacient.

Al maig de 2018, es va reactivar el Comitè de 
Qualitat amb la participació de professionals 
referents de Qualitat en els seus Àmbits que 
col·laboren en la definició d’objectius d’acord 
amb les estratègiques de l’ organització. 
Aquest comitè es recolza amb altres Comitès 
de Qualitat dels diferents serveis/centres/uni-
tats. 

El Comitè de Seguretat del Pacient és l’ele-
ment principal de la promoció de la cultura de 
SP i de les pràctiques segures dins l’organit-
zació i està integrat per els líders referents de 
pràctiques segures de tots els àmbits. 

El Nucli d’ Anàlisi d’Esdeveniments Adver-
sos (NAES) gestiona els incidents notificats al 
TPSC cloud per la seva posterior investigació i 
anàlisi amb els professionals implicats.

A finals de 2019 es va crear un grup multidis-
ciplinari per tractar la Humanització de l’assis-
tència amb l’objectiu de donar visibilitat a tots 
els projectes del CST per la millora del pacient 
i amb l’objectiu de potenciar el seu desenvo-
lupament  dins l’estratègia del CST.

                    | 6. Qualitat i seguretat del pacient



28   |   CST

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

Reconeixements de Qualitat
La unitat de QiSP acompanya en l’assessora-
ment i recolzament per seguiment dels Siste-
mes de Gestió de la Qualitat segons la norma 
UNE-EN ISO 9001:2015 i altres sistemes de 
qualitat, que contribueixen a la consecució 
d’objectius per a la millora continua, millora de 
fluxos i una gestió transparent. En l’actualitat 
estan certificats segons la norma UNE-EN ISO 
9001:2015:

• L’Hospital de dia Sant Jordi

• El Servei de Diagnòstic per la imatge

• La Unitat de Diàlisi

• La Unitat de Prevenció de Riscos laborals

• La Unitat de Genètica Molecular

Acreditacions 
del departament de salut
Durant el 2019, s’ha continuat treballant amb 
grups de professionals per la revisió dels 
nous estàndards de l’acreditació de l’Hospital 
d’Aguts, i malgrat l’ajornament de l’audito-
ria s’ha seguit treballant per la millora tant a 
l’Hospital com a l’Atenció primària.  

Estandarització i 
millora documental
Es comença un projecte de canvi de la gestió 
documental vinculat a una nova intranet amb 
continuïtat durant el 2020. 

Notificació d’esdeveniments 
adversos
El NAES ha gestionat 433 notificacions d’aten-
ció especialitzada i sociosanitària i 18 d’atenció 
primària. El seu anàlisi és clau per l’aprenentatge 
i la millora contínua.

Monitorització de qualitat i 
seguretat al pacient
S’ha reportat informació de tots els indicadors 
relacionats amb la Seguretat de Pacient que 
demana el Departament de Salut. Un total de 
46 indicadors. 

S’ha publicat a la intranet CST l’enquesta sobre 
cultura de Seguretat al medi hospitalari i s’ha 
fet una avaluació de satisfacció i necessitats 
respecte a Qualitat.
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Formació
S’ha posat en marxa l’ itinerari formatiu:

• 11 edicions del curs introductori a la Segu-

retat de Pacient per professionals  principal-

ment de nova incorporació

• 3 edicions del curs d´ús segur de medicació 

i seguretat física 

• 4 edicions per a residents del curs introduc-

tori de Seguretat de pacient, per primera ve-

gada, aquest any  s´ha dirigit als residents de 

primer any (259 professionals han finalitzat 

aquestes activitats formatives)

• 3 píndoles formatives relacionades amb 

pràctiques segures (amb 1104 professio-

nals)

S’han fet xerrades divulgatives  als serveis 

d’anatomia patològica, oftalmologia, radio-

teràpia i urgències i una sessió general ex-

traordinària a la Sala Joan Costa, així com la 

primera jornada educativa per la prevenció en 

caigudes amb activitat per a la ciutadania al 

centre de Terrassa. 

Dins de la formació de Qualitat s’han realitzat 

les següents accions:

• La gestió de les no conformitats versus la 

gestió dels riscos

• Situació de l’acreditació als hospital d’aguts

• Sistemes de gestió de qualitat

• Gestió documental

Aquestes formacions han estat dirigides als 

col·lectius de professionals del CST (amb una 

assistència de més de 100 professionals) i al 

Consorci de Salut i Social de Catalunya.



Formació
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FTFE
Fundación Tripartita para 
la Formación del Empleo

220  
Accions i edicions 

3.326 
Participants 

24.379 
Hores

  
43 

Permisos individuals 
de formació (PIF) 

747 
Hores concedides (PIF) 

                  | 7. Formació

NO FTFE
90 

Accions 

1.715 
Participants  

1.963,14  
Hores  

23 
Jornades 

9 
Sessions generals 

8  
Sessions extraordinàries 

71  
Pòsters científics 

 

30 
Formacions continuades serveis 

5 
Formacions obertes 

328  
Subvencions externes concedides 

Formació continuada
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La Fundació Joan Costa Roma (FJCR) té 
com a objectius dur a terme totes aque-
lles funcions que es consideren adients 
per a promoure, impulsar, afavorir i di-
vulgar els treballs de docència, investiga-
ció i innovació, especialment en àmbits, 
serveis i centres del Consorci Sanitari de 
Terrassa (CST) o en aquells en què hi par-
ticipi activament.

                  | 8. Fundació Joan Costa Roma

Per tal de dur a terme aquests objectius, la FJCR 
realitza les següents activitats:

• Promoure, desenvolupar, i subvencionar lí-
nies i projectes d’investigació orientats fo-
namentalment a la millora i racionalització en 
la utilització dels mitjans, tant personals com 
materials que es dediquen a la prevenció, i 
tractament de malalties i altres problemes de 
salut.

• Promoure, desenvolupar i subvencionar pro-
grames docents, en col·laboració amb altres 
entitats, que fomentin el progrés de les di-
verses especialitats i disciplines relaciona-
des amb les ciències de la salut i els serveis 
d’atenció a la població.

• Promoure, desenvolupar i subvencionar pro-
grames formatius, especialment pels profes-
sionals del CST, que permetin l’actualització 
permanent dels seus coneixements científics 
i aptituds, en consonància amb les exigèn-
cies del desenvolupament científic-tècnic i 
les necessitats de la població de referència.

• Promoure, desenvolupar i subvencionar pro-
jectes i activitats de I+D+i que siguin realit-
zades especialment per persones o centres 
del CST on que comptin amb la seva partici-
pació.

• Subscriure convenis de col·laboració i con-
tractes amb altres institu- cions i/o entitats 
que suposin el desenvolupament dels objec-
tius fundacionals.
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Docència
Té com a objectiu vetllar pel bon desenvolupament dels diferents programes de formació de grau, 
postgrau i formació sanitària especialitzada al CST, així com promoure la docència en àmbits vin-
culats a la salut i al desenvolupament dels sistemes d’informació i de les noves tecnologies.

UNITAT ANY PLACES NÚMERO 
DOCENT ACREDITACIÓ ACREDITADES RESIDENTS

Al·lergologia 2019 1 0

Anestesiologia i reanimació 2003 2 5

Cirurgia General i aparell digestiu 2003 1 5

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 1998 2 10

Medicina Interna 1979 3 6

Nefrologia 2005 1 1

Oftalmologia 1998 1 4

Oncologia 2012 1 2

Pediatria 1995 2 8

Radiodiagnòstic 2009 1 5 

UDM Atenció Familiar i Comunitària

Infermeria 1995/2010 9 12

Medicina 1995/2010 13 45 

UDM Geriatria

Infermeria 2008/2019 2 0

Medicina 2008/2019 2 5 

UDM Obstetrícia i Ginecologia

Llevadores 1992/2014 3 5

Medicina 1992/2014 2 6 

UDM Salut Mental

Infermeria 1996/2011 3 4

Psicologia 1996/2011 3 7

Psiquiatria 1996/2011 2 8
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MÀSTERS I POSTGRAUS

ESTUDIS FACULTAT/UNIVERSITAT Nº ESTUDIANTS 

Màster Òptica Facultat d’Òptica Universitat Politècnica de Catalunya 2 
i Optometria de Terrassa 

Màster Neuropsicologia Universitat Oberta de Catalunya 1

Màster Universitari en Psicologia Universitat Autònoma de Barcelona 3 
General Sanitària 

Màster Anestèsia, Reanimació i Fundació Universitària del Bages (FUB) 3 
Tractament del Dolor 

Màster Atenció Pal·liativa Universitat UVic 3 
Malalts Crònics

Màster Tècnic Ecocardio Sociedad Española de Cardiología 1

Màster Sòl Pelvià Fundació Universitària del Bages (FUB) 1

Màster Urgències i Emergències Universitat Internacional de Catalunya 11 

Postgrau Infermeria Quirúrgica Escola Universitària d’Infermeria i 1 
 Teràpia Ocupacional. EUIT  

Postgrau en abordatge integral a Universitat Rovira i Virgili 5 
les persones amb ferides cròniques 

Postgrau Cures Pal·liatives Universitat de Barcelona  1

8. Fundació Joan Costa Roma | Docència
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GRAU

ESTUDIS FACULTAT/UNIVERSITAT Nº ESTUDIANTS 

Biologia Universitat de Girona 1

Farmàcia Universitat de Barcelona (UB) 1

Física Universitat Autònoma de Barcelona 1

Fisioteràpia Escola Universitària d’Infermeria i 19 
 Fisioteràpia Gimbernat. (UAB) 

 Escola Universitària de Ciències de la Salut 5 
 de Manresa. Fundació Universitària del Bages 

 Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 15

Infermeria Escola Universitària de Ciències de la Salut de 6 
 Manresa. Fundació Universitària del Bages 

 Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia 111 
 Ocupacional. EUIT 

 Universitat Internacional de Catalunya 12

Medicina i Cirurgia Semmelweis University (Budapest) 1

 Universitat Internacional de Catalunya. UIC 237

Logopèdia Fundació Blanquerna 1

Nutrició Universitat de Barcelona. UB 2 

Psicologia Facultat de Psicologia. UAB 3 

Treball Social Universitat de Barcelona. UB 3

Teràpia Ocupacional Escola Universitària d’Infermeria i  
 Teràpia Ocupacional. EUIT 4

 Total estudiants 422
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ALTRES ESTUDIS

ESTUDIS CENTRE Nº ESTUDIANTS

Auxiliars infermeria Escola Cingle 13

 Institut Investigador Blanxart 11

 Cultura Pràctica 2

 Escola Edgar 13

 Jaume Viladoms 9

 IES Castellarnau 16

 IES Montserrat Roig 8

 Escola Pia 1

 Escola Regina Carmeli 6

CFGS Imatge per al diagnòstic IES Castellarnau 4

Integració social Institut Obert de Catalunya. IOC 2 

Radioteràpia Institut Bonanova 2

 SAM Claret 2

Tècnic superior en fabricació 
de productes farmacèutics CECOT 2

 Joviat 1

 IES Terrassa 2

 IES Joan Maragall 1

 Total estudiants 95

8. Fundació Joan Costa Roma | Docència
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Recerca
LÍNIES DE RECERCA

CONSOLIDADES

• Genètica molecular: oftalmogenètica i far-
macogenètica.

• Neuropsicologia: malalties neurodegenera-
tives, mentals, cerebrovascular. Rehabilita-
ció cognitiva i cognició social.

• Qualitat: indicadors de gestió en laboratoris 
clínics. Seguretat del pacient.

• Atenció Primària: factors de risc cardiovas-
cular (diabetis i obesitat)

• Digestiu: malaltia inflamatòries intestinal, 
hepatopatia crònica i diagnòstic precoç i no 
invasor dels tumors colorrectals.

• Salut Mental: esquizofrènia i altres malalties 
del cervell: neurofisiologia, neuroimatge i 
genètica.

• Envelliment saludable: demències, depen-
dències i noves tecnologies aplicades.

• Traumatologia: patologia d’espatlla i cirurgia 
ortopèdica.

• Malalties infeccioses: bacterièmies, gèr-
mens multiresistents, rickettsiosis.

EMERGENTS

• Investigació biomèdica en càncer: radio-
teràpia, clínica oncològica, oncogeriatria, 
cures pal·liatives i psicooncologia.

• Addiccions no tòxiques, dèficit d’aten-
ció-hiperactivitat  i  trastorns d’ansietat.

• Medicina de l’esport: esport i hàbits saluda-
bles; esport i càncer.

• Neurociència aplicada: esclerosi múltiple i 
malaltia de Parkinson.

• Salut penitenciària: telemedicina.

• Cirurgia: seqüeles funcionals de la cirurgia 
del recte anterior.

• Unitat de ferides cròniques: úlceres de 
cama, úlceres de peu diabètic, aplicació de 
larves per desbridar ferides i viscoelàstica 
per a la prevenció d’úlceres per pressió.
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PROJECTES DE RECERCA ACTIUS

PROJECTES NACIONALS DE RECERCA ACTIUS

RIS3CAT: NANONAFRES “Estudis preclinicis i 
clínics aplicació de nanovesicules (quatso-
mes) amb EGF úlceres venoses cròniques. (Li-
derat per Nanomol Technologies - IP del CST: 
Dr. Lorenzo Alvarez i Sra. Loli Hinojosa).

RIS3CAT: DIALCAT “La Diabetis com accele-
rador de deteriorament cognitiu i malaltia 
d’Alzheimer: abordatge integral i adherencia 
al tractament. (Liderat per Parc Sanitari Pere 
Virgili - IP del CST: Dra. Maite Franco).

PECT: T’ACTIVA Terrassa Activa i Saludable 
(T’ACTIVA) (Liderat per l’Ajuntament de Te-
rrassa i l’IP del CST: Dra. Maite Garolera Freixa).

DIPUTACIO-BENESTAR SOCIAL: TENIM MOLT 
A DIR “Promoure la participacio activa de les 
persones amb un trastorn mental en la llui-
ta contra l’estigma millorant la informació i 
la sensibilització de la comunitat en torn del 
trastorn mental i de les persones que el pa-
teixen. “ (l’IP del CST: Liana Vehil).

COMPRA PÚBLICA INNOVADORA: HEMODIIN He-
modiàlisi Domiciliaria (Liderat per l’Ajuntament de 
Terrassa i l’IP del CST: Dr. Manel Ramirez Arellano).

MARATÓ TV3: TOuCH “Entrenament en funció 
executiva en obesitat infantil: tria de men-
jar, qualitat de vida i connectivitat cerebral 
(TOuCH)” (Liderat per la UB- IP del CST: Dra. 
Maite Garolera Freixa).

MINECO-RETOS: POBE Obesidad y funciona-
miento cerebral , inflamación y estrés (Liderat 
pel CST - IP del CST: Dra. Maite Garolera).

MINECO-AEI: TELEDEFRAIL Detección de fra-
gilidad en el adulto mayor (Liderat pel CST per 
la Dra. Esther Jovell).

PROJECTES EUROPEUS DE RECERCA I 
INNOVACIÓ ACTIUS 

HORIZON 2020 PHC-2014-2015: SMART-4 
Medical Intelligence for Assistive Manage-
ment Interface-Mild Demential. (Liderat per 
Anglia Ruskin University IP del CST Maite Ga-
rolera)º

EIT Health: INFINITY “Intelligent systems to 
empower Functional Independence of people 
with mild cognitive impairments” (Liderat per 
Universidad Politécnica de Madrid - IP del CST: 
Dra. Maite Garolera).

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

El 2019 es van generar un total de 224 publi-
cacions científiques, entre articles, comunica-
cions i pòsters.

 

8. Fundació Joan Costa Roma | Recerca
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Jornada Territorial de Nefrologia 
1 de febrer de 2019. L’Hospital de Terrassa ha 
acollit per primera vegada la Jornada Territorial de 
Nefrologia oberta a tots els professionals sanitaris 
de l’àmbit nefrològic i als propis pacients renals.

XXIX Debats Quirúrgics 

El passat 10 de maig es va celebrar la 29a edició 
dels Debats Quirúrgics sobre el càncer de mama 
i ovari hereditari dirigits pel Dr. Josep Prat, cap 
del servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora. 

                    | 9. Recull d’activitats

XXIX Debats Quirúrgics 
El passat 10 de maig es va celebrar la 29a edició 
dels Debats Quirúrgics sobre el càncer de mama 
i ovari hereditari dirigits pel Dr. Josep Prat, cap 
del servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora.

Jornades científiques
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La III Jornada 
d’Al·lèrgia Territorial 
del Vallès Occidental 
La tercera edició de la Jornada d’Al·lèrgia Terri-
torial del Vallès Occidental va tenir lloc el passat 
6 de juny a la sala d’actes Joan Costa Roma de 
l’Hospital de Terrassa, sota el títol “Abordatge 
multidisciplinari de l’asma i l’al·lèrgia a medica-
ments: des de l’atenció primària a l’especialitzada. 
 

XI Jornada 
d’Urgències Pediàtriques 
a l’Hospital de Terrassa 
18 de juny de 2019. L’Hospital de Terrassa ha 
celebrat la XI Jornada d’Urgències Pediàtriques 
sota el títol “La pell, la gran incògnita”, oberta a 
professionals sanitaris de l’Àmbit Maternoinfan-
til, d’urgències i d’atenció primària, i de l’Àmbit 
de Dermatologia.

VIII Jornada Saludable: 
Prevenir el càncer amb dieta i 
activitat física  
07 d’octubre de 2019. L’Hospital de Terrassa va 
acollir la VIII Jornada Saludable, sota el títol: Acti-
vitat física, dieta i càncer, organitzada pel Servei 
d’Oncologia Mèdica del CST i la Unitat de Medi-
cina de l’Esport del CAR de Sant Cugat.

Jornades del Vallès - Bages 
5.0 sobre oftalmologia 
d’avantguarda  
14 de juny de 2019. Els oftalmòlegs de les co-
marques del Vallès i del Bages es van reunir a 
l’Hospital de Terrassa a les Jornades anuals amb 
el títol “Oftalmologia d’Avantguarda: Controvèr-
sies i Novetats”. 
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L’e-MedRec Tool, projecte 
presentat a la 4a Parada 
de la Ruta de l’Excel·lència 
a l’Hospital de Terrassa   
El passat 6 de novembre l’Hospital de Terrassa va 
acollir la “4a Parada de la Ruta de l’Excel·lència”, 
una jornada organitzada per la Societat Catalana 
de Farmàcia Clínica amb Roche, amb l’objectiu 
de presentar i debatre sobre l’e-MedRec Tool, 
una plataforma electrònica de suport a la conci-
liació de la medicació integrada als processos de 
prescripció a l’ingrés i a l’alta hospitalària del CST.

XXIII Workshop de Salut Mental 
del Consorci Sanitari de Terrassa. 
25 anys de salut mental al CST 
15 de novembre de 2019. L’Hospital de Terrassa 
va acollir el XXIII Workshop de Salut Mental orga-
nitzat per l’Àmbit d’Atenció a la Salut Mental del 
Consorci Sanitari de Terrassa (CST), commemo-
rant enguany els 25 anys de Salut Mental al CST.

Acte de benvinguda als i 
a les residents del 
Consorci Sanitari de Terrassa 
El passat 31 de maig va tenir lloc a l’Hospital de 
Terrassa l’Acte de Benvinguda als i a les resi-
dents del Consorci Sanitari de Terrassa (CST). 
Enguany s’incorporen 42 residents provinents 
de Catalunya, Espanya, Europa i Sud-Amèrica.

Jornada de portes obertes 
als nous i noves residents
9 d’abril de 2019. L’Hospital de Terrassa va 
acollir un any més la Jornada de portes obertes 
als nous i noves residents del CST.

Actes

9. Recull d’activitats | Jornades Científiques | Actes
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Acte de reconeixement 
al voluntariat del 
Consorci Sanitari de Terrassa 
31 de gener de 2019. Un any més es va celebrar 
l’acte anual de reconeixement i agraïment al vo-
luntariat del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

Inauguració del Projecte 
d’Humanització a la Planta 
de Pediatria de l’Hospital 
de Terrassa 
10 de febrer de 2019. Inauguració de la 1a fase 
del Projecte d’Humanització Somia amb un arc 
de Sant Martí del Consorci Sanitari de Terrassa 
i l’Associació Unidos X Ellos. Aquest projecte, 
consisteix en decorar les parets de la planta de 
pediatria de l’Hospital de Terrassa amb motius 
infantils amb l’objectiu de millorar l’experiència 
del pacient infantil ingressat.

El projecte Laia Mira contra el 
càncer de mama, es fa realitat 
amb la col·laboració del Club 
Natació i el Consorci Sanitari 
de Terrassa  
12 de març de 2019. Celebració de l’acte de do-
nació dels diners recaptats al Torneig de Pàdel 
Benèfic, que permetrà iniciar el Projecte Laia 
Mira. El projecte consisteix en una prova pilot 
amb un dispositiu per la prevenció de l’alopècia 
en un grup de pacients amb càncer de mama.

L’Hospital de Terrassa acull 
la festa solidària d’Unidos 
por Ellos
El 28 d’abril l’Associació Unidos por Ellos va ce-
lebrar una gran festa amb l’objectiu de recaptar 
fons per començar la segona fase d’Humanit-
zació de la planta de Pediatria de l’Hospital, que 
consisteix a decorar les habitacions i el passadís 
de la 11a planta dreta.
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Actes de celebració 
del 30è aniversari  
del Consorci Sanitari 
de Terrassa 
26 de maig i 14 de juny de 2019. En el marc 
d’actes de celebració del 30è aniversari, va 
tenir lloc, al Parc Vallparadís de Terrassa, una 
festa organitzada pel CST. Una multitud de 
gent, tant treballadors com familiars, van 
reunir-se al voltant de la música en directe, 
dels balls i dels espectacles que es van 
organitzar.

El Consorci Sanitari de Terrassa 
participa en l’elaboració de 
la Guia de bones pràctiques per 
a l’avaluació neuropsicològica 
en l’Àmbit de la Salut Mental 
24 d’octubre de 2019. La Dra. Gemma Garrido, 
de l’Àmbit de Salut Mental del CST, ha participat 
en l’elaboració i la presentació de la Guia de bo-
nes pràctiques per a l’avaluació neuropsicològi-
ca en l’Àmbit de la Salut Mental, que s’ha elabo-
rat des del Grup de Treball de Neuropsicologia i 
Salut Mental, de la Secció de Neuropsicologia del 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC). 

El Consorci Sanitari de Terrassa 
ret homenatge als professionals 
jubilats l’any 2019 
El Consorci Sanitari de Terrassa ha celebrat l’Ac-
te de reconeixement als professionals que s’han 
jubilat durant l’any 2019, destacant que ha estat 
l’any amb més persones jubilades, 65 en total. 

9. Recull d’activitats | Actes
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Jornada de cloenda de l’Itinerari 
Formatiu de Comandaments 
del CST 

El dia 20 de juny es va celebrar la Jornada de 
Cloenda de l’Itinerari Formatiu de Comanda-
ments del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), on 
els participants van defensar els seus projectes 
finals.

Jornada sobre com la tecnologia 
pot ajudar a les persones grans 
a l’Hospital de Terrassa 
El divendres 20 de setembre es va celebrar a 
l’Hospital de Terrassa la Jornada “Com pot ajudar 
la tecnologia a les persones grans?” Organitzada 
pel grup de recerca Cervell, Cognició i Conducta 
del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) que diri-
geix la doctora Maite Garolera.

Jornada tecnology for the 
elderly and health: translation 
to the market

22 de novembre de 2019. El grup de recerca 
Cognició, Cervell i Conducta de l’Hospital de Te-
rrassa-Consorci Sanitari de Terrassa, liderat per 
la Dra. Maite Garolera, va organitzar la Jornada 
sobre Tecnologia per la gent gran i Salut. 

Accions formatives

VIII Jornada Saludable: Prevenir 
el càncer amb dieta i activitat 
física. MARXA POPULAR  
Com a cloenda de la jornada, el dissabte 5 d’octu-
bre, es va celebrar una nova edició de la MARXA 
POPULAR de 8 km per l’entorn de Torrebonica. 

Activitat social

Jornada de recerca
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El Consorci Sanitari de Terrassa 
posa en marxa l’Hospitalització 
Domiciliària 
30 de gener de 2019. El Consorci Sanitari de 
Terrassa ha posat en marxa un nou dispositiu 
assistencial, l’Hospitalització Domiciliària, que 
permetrà que un pacient que requereix atenció 
en l’àmbit hospitalari pugui ser atès a casa seva 
per professionals de l’hospital.

Intimitat i confidencialitat a la 
IV Jornada del Comitè d’Ètica 
Assistencial  
L’Hospital de Terrassa va acollir, el passat 8 de 
novembre, la IV Jornada d’Ètica Assistencial del 
Consorci Sanitari de Terrassa (CST), enguany 
sota el títol “Intimitat i confidencialitat: Una re-
flexió des de l’ètica”.

Jornada CEA Nous dispositius

Visita tècnica al CST dels 
alumnes del Mestratge en 
Direcció d’Institucions Sanitàries  
24 de gener de 2019. Com cada any l’Hospi-
tal de Terrassa ha rebut la visita tècnica de 34 
alumnes en la que enguany ha sigut la XIX edi-
ció del Mestratge en Direcció d’Institucions Sa-
nitàries organitzat per la Universitat Autònoma 
de Barcelona(UAB).

Accions formatives

9. Recull d’activitats
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El Servei de Cardiologia 
del Consorci Sanitari de Terrassa 
acreditat com a Servei excel·lent 
15 de febrer de 2019. El Servei de Cardiologia 
del CST rep l’acreditació com a servei Excel·lent 
en el programa de Qualitat de la Societat Es-
panyola de Cardiologia en la seva relació amb 
l’Atenció Primària.

El projecte DISFAP, iniciat 
al CAP Terrassa Est, rep una beca 
al millor projecte d’investigació 
sobre disfàgia  
1 de juny de 2019. El projecte DISFAP, iniciat al 
CAP Terrassa Est, va ser guardonat amb la Beca 
d’Investigació LACTALIS / SENPE / FUNDACIÓN 
SENPE 2019 al millor projecte d’investigació 
sobre disfàgia en l’àmbit hospitalari, sociosani-
tari o domiciliari.

L’Hospital de Terrassa, premiat 
en la quarta edició dels Premis 
en Benchmarking CSC/ARQ   
12 de juny de 2019. El Consorci de Salut i Social 
de Catalunya (CSC) i Benchmarking Sanitari 3.0 
han atorgat un diploma a l’Hospital de Terras-
sa pels seus bons resultats en el Benchmark en 
l’indicador de mortalitat. 

El CST premiat per un innovador 
sistema que millora la seguretat 
dels pacients en l’ús de la 
medicació   
21 de juny de 2019. La Societat Catalana de Far-
màcia Clínica ha premiat el projecte eMedRec 
Tool: la plataforma electrònica de suport a la 
conciliació de la medicació integrada als proces-
sos de prescripció a l’ingrés i l’alta hospitalària 
del CST i el situa com un dels quatre referents en 
la seva Ruta de l’Excel·lència del 2019.

Premis i reconeixements
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El Consorci Sanitari de Terrassa 
rep el major reconeixement 
en el tractament de la Malaltia 
Inflamatòria Intestinal   
3 de juliol de 2019. La Unitat Funcional de la 
Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) del Consorci 
Sanitari de Terrassa ha rebut la Certificació amb 
Excel·lència com a Unitat d’Atenció Integral a pa-
cients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal. Una 
acreditació que situa el centre sanitari com a hos-
pital de referència i reconeix la qualitat assisten-
cial i investigadora desenvolupada per la Unitat. 
Aquesta unitat es va crear l’any 2016 i actualment 
estan registrats un total d’aproximadament 1.000 
pacients amb Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa.

El Servei d’Oncologia rep 
una segona aportació 
pel Projecte Laia Mira contra 
el càncer de mama    
El passat 26 de juliol es va fer l’acte de donació 
dels diners recaptats en el 2n Torneig de Pàdel 
Laia Mira, destinats a millorar la qualitat de vida 
de les pacients amb càncer de mama en tracta-
ment de quimioteràpia a l’Hospital de Terrassa.

El Consorci Sanitari de Terrassa 
guardonat en la 1a edició dels 
Premis BSH - Best Spanish 
Hospitals Awards    
L’Hospital de Terrassa ha estat distingit en les 
categories diagnòstica de l’aparell circulatori, 
diagnòstica de ronyó i vies urinàries i en 
la global de resultats en la 1a edició dels 
Premis BSH - Best Spanish Hospitals Awards, 
celebrada a Madrid el passat 26 de setembre.

L’obra Social La Caixa concedeix 
un ajut de 6.000 euros a un 
projecte de Salut Integrativa de 
l’Hospital de Terrassa   
Un any més, el Consorci Sanitari de Terrassa i 
l’Obra Social La Caixa han signat un acord on 
l’Obra Social concedeix un ajut a la Unitat de Sa-
lut Integrativa del CST.

9. Recull d’activitats | Premis i reconeixements
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Un treball del Servei 
de Nefrologia del Consorci 
Sanitari de Terrassa premiat 
per la Sociedad Española 
de Enfermería Nefrológica    
8 d’octubre de 2019. En el marc del LXIV Con-
greso Nacional de la Sociedad Española de En-
fermería Nefrológica (SEDEN), s’ha atorgat el 
“Premio al mejor trabajo de investigación sobre 
innovación en técnicas dialíticas” al treball “Re-
sultados de un programa de ejercicio físico do-
miciliario en pacientes con enfermedad renal”, 
realitzat per professionals del Servei de Nefro-
logia del CST.

Ramon Olivé, 
cap del servei de Medicina 
de l’Esport CST/CAR, 
Premi a l’Excel·lència 
Professional 2019 
El passat 21 de novembre, el Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona (COMB) 
va reconèixer públicament la tasca del Dr. 
Ramon Olivé, cap del servei de Medicina 
de l’Esport CST/CAR, amb el Premi a 
l’Excel·lència Professional 2019. 

La Generalitat distingeix a 
Manel Balcells amb la medalla 
Josep Trueta
El passat 29 de novembre, la Generalitat va 
atorgar la Medalla Josep Trueta al mèrit sanita-
ri al doctor Manel Balcells i Díaz, President de la 
Fundació Joan Costa Roma. El govern reconeix 
enguany 18 professionals i 5 entitats que, per la 
seva tasca i trajectòria, han contribuït de forma 
significativa a l’avenç i la millora de l’àmbit de la 
Salut.
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El Consorci Sanitari de Terrassa 
informa sobre la prevenció de 
caigudes     
8 d’octubre de 2019. En el marc del LXIV Congre-
so Nacional de la Sociedad Española de Enferme-
ría Nefrológica (SEDEN), s’ha atorgat el “Premio al 
mejor trabajo de investigación sobre innovación 
en técnicas dialíticas” al treball “Resultados de un 
programa de ejercicio físico domiciliario en pa-
cientes con enfermedad renal”, realitzat per pro-
fessionals del Servei de Nefrologia del CST.

Dia mundial de l’ICTUS a 
l’Hospital de Terrassa      
29 d’octubre de 2019. Coincidint amb el Dia 
Mundial de l’ICTUS, els professionals de Medici-
na Interna, Neurologia, Rehabilitació i Infermeria 
del CST van estar informant sobre la importàn-
cia d’una detecció ràpida de la malaltia i també 
sobre què pot fer la població per reduir els seus 
factors de risc a l’Hospital de Terrassa. 

L’Hospital de Terrassa acull 
l’exposició fotogràfica itinerant 
“Herois i Heroïnes” sobre ostomia       
11 de novembre de 2019. L’Hospital de Terras-
sa va acollir l’exposició Herois i Heroïnes que va 
recórrer els hospitals de l’estat espanyol durant 
2019 i 2020 com a homenatge a totes les per-
sones que viuen o han viscut amb una ostomia. 
També ha servit com a tribut a tots els professio-
nals infermers i infermeres estomaterapeutes, 
que amb les seves cures especialitzades i la seva 
atenció personalitzada tracten, recolzen i asses-
soren als pacients portadors.

9. Recull d’activitats | Campanyes informatives

El Consorci Sanitari de Terrassa 
s’adhereix al Dia Mundial de la 
Higiene de Mans  
8 de maig de 2019. El CST ha participat un any 
més en la celebració del Dia Mundial de la Higie-
ne de Mans, amb un seguit d’accions lúdiques i 
didàctiques per estimular aquest compliment.

Campanyes informatives
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