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Los ciudadanos son los propietarios del sis-
tema sanitario, que pagan con sus impues-
tos, y deben ser tan exigentes con él como
hacer un buen uso y hacer prevención en su
salud. Deben valorar a los profesionales,
ser críticos con la información sanitaria,
discernir cuando es necesario o no ir a
urgencias y usar racionalmente los medi-
camentos. La motivación de los profesio-
nales, que estén bien pagados y se sientan
con autoridad es otro aspecto que mejorar.
Y el tercero, la insuficiencia financiera, que
exige más eficiencia, más recursos de la
Generalitat y un nuevo planteamiento de
la financiación desde el Estado. 

Marina Geli
(La Vanguardia 11/01/2004)

Queremos que la sanidad sea realmente un
servicio de proximidad y para ello daremos
más autonomía de gestión a nuestros hos-
pitales y a nuestros centros de atención
primaria, con el fin que tengan mayor
poder de decisión para responder mejor a
las necesidades de sus usuarios. 

Raimon Belenes
(El País 05/03/2004)
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Em complau presentar amb aquestes línies la Memòria
d’activitats de l’Institut Català de la Salut (ICS) de l’any
2004, una de les principals institucions públiques i
model de la provisió de serveis de salut a Catalunya, que
al llarg de l’any 2004 ha viscut l’inici d’un important
canvi que l’ha de portar a convertir-se en el referent de
tot el territori català oferint serveis integrals amb un
grau màxim d’excel·lència en totes les activitats. 

L’impuls de modernització de l’ICS ja està en marxa.
Actualment, el 60% dels ciutadans i de les ciutadanes ja

disposa de la històrica clínica informatitzada i s’està treballant en la millora de la seva accessibi-
litat als serveis. S’ha impulsat la telemedicina, la col·laboració entre nivells assistencials i s’està
potenciant el protagonisme dels professionals en uns centres assistencials més descentralitzats. 

Gràcies a la professionalitat i la qualitat de les persones que treballen en els hospitals de l’ICS,
el 2004 s’ha convertit en l’any de l’aposta en ferm per la recerca amb la constitució de tres nous
instituts de recerca biomèdica a Girona, Barcelona i Lleida, 96 grups treballant en aquest àmbit
i més de 300 projectes de recerca en actiu.

Pel que fa als centres d’atenció primària, aquests han sabut encaixar amb professionalitat el
gran creixement demogràfic i la pressió assistencial derivada de la immigració, dos fets que han
comportat un important increment de l’activitat assistencial a la qual s’ha sumat un nombre
important de facultatius nous.

Els objectius d’augmentar l’activitat i contenir la despesa s’han aconseguit amb un tancament
de pressupost amb dèficit zero. Però el canvi històric de l’ICS encara ha d’arribar. En els propers
anys la modernització d’aquesta institució vindrà de la mà de la nova llei de creació de l’empresa
pública Institut Català de Salut amb la qual tots, ciutadania i professionals sanitaris, guanyarem. 

Marina Geli, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya

Salutació

5Institut Català de la Salut. Memòria d’activitats de l’any 2004
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6 Institut Català de la Salut. Memòria d’activitats de l’any 2004

Un any més em satisfà presentar-vos la Memòria de l’Institut
Català de la Salut (ICS), el proveïdor de serveis sanitaris més gran
del Departament de Salut.

Enguany s’ha realitzat un esforç important del Govern per millo-
rar el funcionament de la nostra institució i per dotar-la dels mit-
jans econòmics, materials i dels recursos humans necessaris per
incrementar la satisfacció de les usuàries i dels usuaris.

L’objectiu estratègic de l’any 2004 ha estat la millora de l’equitat
en l’accessibilitat de les nostres usuàries i dels nostres usuaris.
Volem aconseguir que estiguin en el centre del sistema de salut,
fomentant la col·laboració entre nivells assistencials, potenciant
les aliances estratègiques amb altres centres de la Xarxa
Hospitalària d’Utilització Pública, augmentant de forma signifi-

cativa l’activitat assistencial i iniciant una recapitalització progressiva a través de les inversions
en infraestructures i equipaments.

Actualment, ens trobem a les portes d’un canvi històric: estem treballant per modernitzar la
nostra institució, mitjançant l’aprovació d’una llei de creació de l’empresa pública Institut Català
de la Salut.

Aquesta llei es configura com l’eina jurídica capaç de fer possible un ICS àgil i competitiu, adap-
table als constants canvis sociodemogràfics, epidemiològics i tecnològics i proper a la realitat
de la població.

La memòria d’una institució és una manera de rendir comptes a la ciutadania i, sense cap dubte,
la nova llei de l’ICS posarà les bases d’un funcionament eficient, dinàmic, innovador i flexible del
sector públic, imprescindible per respondre adequadament les necessitats de les ciutadanes i
dels ciutadans perquè l’ICS esdevingui una organització més transparent en els seus resultats.

Esperem que la consulta d’aquesta memòria us pugui donar una informació completa del que ha
estat l’exercici 2004 per a la nostra institució.

Raimon Belenes, director gerent de l’Institut Català de la Salut

Presentació
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7Institut Català de la Salut. Memòria d’activitats de l’any 2004

L’Institut Català de la Salut és el proveïdor públic de serveis sanitaris més gran de Catalunya.
Compta amb més de 37.000 professionals i gestiona 8 hospitals i 470 unitats de gestió d’aten-
ció primària que inclouen: 270 equips d'atenció primària, 40 centres d’especialitats extrahospi-
talàries, 35 programes d’atenció a la salut sexual i reproductiva, 32 serveis de diagnòstic per la
imatge, 32 centres d'atenció continuada, 15 programes d'atenció domiciliària - equips de suport,
15 serveis de rehabilitació, 8 serveis de salut mental, 8 serveis d'anàlisis clíniques, 4 centres d'a-
tenció al viatger i 11 serveis diversos. 

L’assistència, la docència i la recerca constitueixen les tres línies bàsiques d’activitat de l’orga-
nització.

L’organigrama

Direcció-Gerència
Raimon Belenes

Divisió d’Atenció
Primària

Ramon Morera

Divisió d’Atenció
Hospitalària

Mateu Huguet

Direcció 
de Recursos

Humans
M. Luz Bataller

Gabinet Tècnic
Lluís Mir

Assessoria Jurídica
Lluís Bertran

Gabinet de Comunicació 
i Atenció a l’Usuari

Joan Elias

Direcció
Econòmica i

Financera___
Direcció

d’Organització,
Sistemes 

d’informació,
Projectes 

i Avaluació
M. Dolors
González

Direcció
d’Infraestructures
i Serveis Tècnics
Joan Vila-Masana

9 àmbits 
d’atenció 
primària

8 hospitals
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8 Institut Català de la Salut. Memòria d’activitats de l’any 2004

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
Gerent: Rafael Ballús

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona
Director i Adjunt a Gerència: Rafael Gracia

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona
Gerent: Enric Argelagués 

Hospital Universitari Vall d’Hebron
Gerent: José Luis de Sancho 

Hospital Universitari de Bellvitge. Gerent: Pere Soley 

Hospital de Viladecans. Gerent: Alfredo García

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
Gerent: F. Xavier Domènech 

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Gerent: Carles Tobar

Lleida. Gerent: Plácido Santafé

Pirineu. Director d’Atenció Primària: Josep Ramon Casas 

Tarragona. Gerent: Josep Ignasi Pascual 

Terres de l’Ebre. Director d’Atenció Primària: Daniel Ferrer-Vidal 

Barcelona Ciutat. Gerent: Josep Manel Picas 

Girona. Director i Adjunt a Gerència: Gabriel Coll de Tuero

Costa de Ponent. Gerent: Clara Pujol

Barcelonès Nord i Maresme. Gerent: Carme Esteve 

Centre. Gerent: Fernardo Marín

8 hospitals

9 àmbits d’atenció primària

1 gerència territorial a Girona

Gerent de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta 
i de l’Àmbit d’Atenció Primària de Girona: Montserrat Figuerola 
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9Institut Català de la Salut. Memòria d’activitats de l’any 2004

Pressupost total ICS: 2.022,9 milions ¤

Pressupost 2004: 2.022,9 milions ¤

Tancament 2004: 2.016,8 milions ¤

Resultat 2004: + 6,1 milions ¤

Diferència tancament 2003/2004: 
152 milions ¤

% Variació tancament 2003/2004: 
8,17%

Pressupost

Atenció hospitalària
1.105,9 milions ¤
54,7%)

Atenció primària
863,7 milions ¤

(42,7%)

Serveis Centrals de la Corporació
53,3 milions ¤

(2,6%)

L'Institut Català de la Salut ha tancat l'exercici pressupostari de l'any 2004 amb un superà-
vit pressupostari de 13,5 milions ¤ que s'han destinat a reduir en aquest mateix import el
deute als proveïdors.
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Lleida i Pirineu
Inauguració Centre de Salut Casc Antic
Construcció nova Unitat d’Hospitalització 
Suport Urgències (Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova.)
Total inversió: 6.827.814 ¤

Total d’inversions: 76,5 milions ¤*

* Inclou totes les fonts de finançament. Les intervencions més destacades de cada territorri.

Terres de l’Ebre
Inauguració nou Centre de Salut La Sénia
2a fase de la reforma del Servei Anatomia 
Patològica (Hospital Verge de la Cinta)
Total inversió: 1.721.830 ¤

Girona
Inauguració nova Unitat d’Hemodinàmia 
(Hospital Universitari Doctor Josep Trueta)
Total inversió: 3.663.528 ¤

Tarragona
Instal·lació climatització 2a planta
(Hospital Universitari Joan XXIII)
Total inversió: 1.986.272 ¤

21,8 %

78,2 %

30,6 %

69,4 %

Atenció
primària

Atenció
hospitalària

22,1 %

77,9 %

37,8 %

62,2 %

Atenció
primària

Atenció
hospitalària

Atenció
primària

Atenció
hospitalària

Atenció
primària

Atenció
hospitalària

Inversions
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11Institut Català de la Salut. Memòria d’activitats de l’any 2004

Costa de Ponent
Reforma Centre de Salut Gavà (EAP Gavà 1)
Construcció 1a fase edifici 
de Consultes Externes 
(Hospital Universitari  Bellvitge)
Total inversió: 19.119.422 ¤

Centre
Inauguració
Centre de Salut Creu de Barberà
Total inversió: 6.524.269 ¤

Barcelonès Nord i Maresme
Reforma de la 7a planta de Pediatria 
(Hospital Universitari Germans Trias i Pujol)
Total inversió: 8.052.107 ¤

Barcelona
Reforma Centre de Salut Poblenou
Reforma de la 2a fase urgències 
(Hospital Universitari Vall d'Hebron)
Total inversió: 27.677.325 ¤

22,2 %

77,8 %

100 %

54,5 %

45,5 %

31,6 %

45,5 %

Atenció
primària

Atenció
hospitalària

Atenció
primària

Atenció
primària

Atenció
hospitalària

Atenció
primària

Atenció
hospitalària
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14 Atenció hospitalària Institut Català de la Salut. Memòria d’activitats de l’any 2004

Hospitalització Altes hospitalàries 207.084 (∆ 2,2%).

Estada mitjana 7,5 dies (∇ 3%).

Índex d’ocupació 86,6% (∇ 0,8%).

Urgències Urgències 800.636 (∇ 0,62%).

Pressió d’urgències 60,9% (= 0,0%).

Activitat quirúrgica Intervencions programades 51.105 (∆ 1,6%).

Intervencions urgents 21.720 (∆ 2,7%).

Cirurgia major ambulatòria 32.814 (∆ 3%).

Terciarisme; alta complexitat Cirurgia cardíaca 3.171 (∆ 6,7%).

Cirurgia ortopèdica 3.877 (∆ 3,3%).

Hemodinàmica 8.030 (∆ 9%).

Cirurgia vascular 614 (∆ 17,2%). 

Altres 316 (∆ 18,4%).

Consultes externes Visites totals 2.111.700 (∆ 2,9%).

Primeres visites 516.281 (∆ 4,2%).

Índex de reiteració 3,09 (∇ 1,6%).

Hospital de dia Sessions hospital de dia 154.855 (∆ 10,2%).

Activitat assistencial

L’Hospital Vall d’Hebron aplica una tècnica en cirurgia fetal pionera a l’Estat espanyol. 
La intervenció quirúrgica va salvar la vida d’un nadó mentre es produïa el seu naixement.

Any 2004 (increment respecte de 2003)
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Atenció hospitalària 15Institut Català de la Salut. Memòria d’activitats de l’any 2004

■  Matriculació de 4.300 alumnes de pregrau de medicina.

■  Matriculació de 1.745 alumnes de pregrau d’infermeria.

■  Contractació, previ examen, de 1.500 metgesses i metges residents de postgrau.

■  Contractació de 428 infermeres i infermers de postgrau.

Activitat docent

L’ICS s’ha consolidat com la primera institució de docència sanitària de Catalunya.
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16 Atenció hospitalària Institut Català de la Salut. Memòria d’activitats de l’any 2004

■  Constitució de 3 instituts de recerca biomèdica:

• Hospital Universitari Doctor Josep Trueta i Universitat de Girona: Institut de
Recerca Biomèdica de Girona.

• Hospital Universitari Joan XXIII i Hospital Verge de la Cinta, Universitat Rovira 
i Virgili i SAGESSA: Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili.

• Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

■  Conveni de col·laboració entre l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i la Fundació Institut d’Alta
Tecnologia per a la Tomografia per Emissió de Positrons i la Tomografia Computada, per avan-
çar en el diagnòstic de pacients amb càncer.

96 ■   Grups de recerca

56 ■   Xarxes temàtiques

303 ■    Projectes de recerca actius de 2004

3 ■    Patents

1.068 (2,80) ■    Nombre de publicacions i factor d’impacte mitjà:

204 • Publicacions nacionals

778 • Publicacions internacionals

■  82 tesis doctorals presentades.

Activitat de recerca

Investigadors del Centre de Regulació Genòmica del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
i del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Bellvitge identifiquen un factor genètic de predis-
posició per a l’anorèxia i la bulímia.

Investigadors de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol patenten una vacuna terapèu-
tica per a la tuberculosi.
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Atenció hospitalària 17Institut Català de la Salut. Memòria d’activitats de l’any 2004

Llista d’espera dels 14 procediments quirúrgics corresponents al tall d’informació del 31 de de-
sembre de 2004, (% de variació respecte de les dades de tancament de 2003): cataractes, vari-
ces, hèrnies, colecistectomies, artroscòpies, prostatectomies, canals carpians, amigdalecto-
mies, circumcisions, pròtesis de maluc, pròtesis de genoll, histerectomies, hàl·lux valg i quist
pilonidal.

n (2004) % variació vs. 2003

Pacients en llista d’espera 13.720 ∇ 10,8%

Intervencions realitzades 
sobre la llista d’espera 28.216 ∇  0,6%

Temps de resolució (mesos) 5,8 ∇ 10,8%

Llistes d’espera

L’ICS ha reduït les llistes d’espera per intervencions quirúrgiques en un 11% respecte de l’any
2003, tant en nombre de pacients en espera com en temps de resolució.
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18 Atenció hospitalària Institut Català de la Salut. Memòria d’activitats de l’any 2004

Col·laboració entre àmbits assistencials:

■  Impuls de la telemedicina mitjançant la transmissió d’imatges de tomografia axial computada
(TAC) de malalts amb traumatisme cranioencefàlic al personal de neurocirurgia i neuroradio-
logia  de l’Hospital de Vic i de l’Hospital de Granollers a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

■  Programació de visites a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, directament des del Servei
d’Atenció Primària Gràcia-Horta-Guinardó de Barcelona.

■  Impuls de la infermeria d’enllaç de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i de
l’Hospital Universitari de Bellvitge amb els àmbits d’atenció primària de Tarragona i de Costa
de Ponent, respectivament.

■  L’Hospital Universitari de Bellvitge ha establert, amb l’Hospital de Viladecans, protocols de
derivació de malalts crítics.

■  Col·laboració en guàrdies de pediatria i de llevadores
(Hospital Verge de la Cinta i l’Àmbit d’Atenció Primària
de Terres de l’Ebre).

■  Implantació del Programa salut a casa, entre l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron i l’Àmbit d’Atenció Primària
de Barcelona Ciutat, de coordinació del procés d’alta 
i seguiment del malalt mitjançant els professionals d’in-
fermeria de l’atenció primària.

■  Posada en marxa de la gerència territorial que unifica la
gestió de l’atenció primària i hospitalària de l’ICS de
Girona.

Col·laboracions

Es presenta el nou sistema de transmissió d’imatges digitalitzades d’hematologia entre
l’Hospital Doctor Josep Trueta i l’Hospital de Campdevànol. Aquest equipament pioner a
l’Estat espanyol permet l’intercanvi de proves analítiques entre centres sanitaris i evita el tras-
llat de les mostres.
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Atenció hospitalària 19Institut Català de la Salut. Memòria d’activitats de l’any 2004

Aliances estratègiques:

■  Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
i Hospital Sant Joan de Reus (SAGESSA)

■  Hospital Universitari de Bellvitge amb Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta de Girona

■  Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
amb Hospital de Santa Maria de Lleida

■  Hospital Universitari Arnau de Vilanova de 
Lleida amb Hospital Universitari Vall d’Hebron

Hemodinàmica
Oncologia

Cirurgia hepàtica

Laboratori RX
Tocoginecologia
Pediatria
Oncologia

Oncologia
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20 Atenció hospitalària Institut Català de la Salut. Memòria d’activitats de l’any 2004

■  Aplicació del model European Foundation for Quality Management (EFQM) de qualitat:
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Hospital Universitari Joan XXIII, Hospital Universitari
de Bellvitge i Hospital Universitari Vall d’Hebron.

■  Certificacions de qualitat ISO: Farmàcia i Laboratori Clínic Tarraco de l’Hospital Universitari
Joan XXIII, Laboratori de les Terres de l’Ebre, Laboratori de l’Hospital Universitari Doctor Josep
Trueta i Laboratori de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

■  Avaluacions, enquestes i auditories de seguretat als 8 hospitals de l’ICS i inici de projectes de
millora de la seguretat en les infraestructures de 5 hospitals.

■  Elaboració de 2 guies: Protocol d’anàlisi dels punts crítics dels serveis de restauració de l’Institut
Català de la Salut; Mesures per prevenir les infeccions nosocomials en la realització d’obres als cen-
tres sanitaris de l’Institut Català de la Salut.

■  Millora en les infraestructures relacionades amb la climatització dels centres. 

■  Posada en marxa de l’informe d’urgències informatitzat a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron,
Hospital Universitari Joan XXIII, Hospital Verge de la Cinta.

■  Protocol de riscos laborals i formació en la prevenció de riscos (risc biològic, risc en moure
pacients) destinat als i a les professionals.

■  Millora de la identificació dels i de les professio-
nals de l’Hospital Universitari de Bellvitge amb
targetes identificatives. 

■  Seguretat en els accessos i vestidors mitjançant
càmeres, alarmes i personal de seguretat
(Hospital Universitari Vall d’Hebron i l’Hospital
Universitari de Bellvitge).

■  Ampliació dels instruments d’identificació dels
pacients (Hospital Verge de la Cinta).

Qualitat

Els hospitals Vall d’Hebron i Bellvitge reben la distinció en la categoria de grans hospitals
docents del programa Hospitals Top 20.
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Atenció hospitalària 21Institut Català de la Salut. Memòria d’activitats de l’any 2004

■  Ampliació de 4 noves consultes externes a l’Hospital de Viladecans: dermatologia (1), neuro-
logia (1), cardiologia (1), reumatologia (1).

■  Obertura d’un quiròfan de tarda (Hospital Verge de la Cinta).

■  Potenciació del terciarisme cardíac (hemodinàmica a Hospital Universitari Joan XXIII (∆ 8,6%)
i Hospital Universitari Doctor Josep Trueta (∆ 59,7%). 

■  Potenciació de la cirurgia major ambulatòria (Hospital Universitari de Bellvitge (∆ 8,9%).

■  Inauguració d’una unitat d’hospitalització a domicili i impuls d’aquesta activitat: 3.174 visites
(Hospital de Viladecans).

■  Implantació del Programa de rehabilitació del sòl pelvià
(Hospital Universitari Vall d’Hebron).

■  Increment de la dotació d’anestesistes a tots els hospitals
(∆ 5%).

■  Posada en funcionament del 17è quiròfan a l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol.

■  Inauguració de la nova àrea terapèutica de rehabilitació
ambulatòria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron al
Parc Sanitari Pere Virgili.

Nous serveis

La Unitat de Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta ha fet més de
2.000 proves durant el primer any de funcionament.

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova endega un programa auditiu d’implants coclears
per a persones amb sordesa profunda.
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5.635.136 ciutadanes i ciutadans assignats el 31/12/2004 (∆ 3,5%).  

70,7% de la població assignada ha estat visitada almenys una vegada.

Total de visites  36.586.567 (∆ 6,24%). 

Visites de medicina de família 
18.719.724 (∆ 9,1%).

Visites de pediatria 3.767.583 (∆ 7,5%).

Visites d’odontologia 703.119 (∆ 11,1%). 

Visites d’assistència social 
165.051 (∆ 2,9%). 

Visites d’infermeria 10.843.303 (∆ 1,2%). 

Visites d’especialitats 2.387.787 (∆ 5,2%). 

Visites d’atenció a la salut sexual i repro-
ductiva (35 centres) 2.880.859 (∆ 3,1%).

Proves de diagnosi Nombre de proves derivades a centres aliens: 692.604. 

Activitat dels laboratoris de l’ICS
■  Activitat ∆ 6%.
■  Cost ∆ 3,9%.
■  Derivació de proves ∇ 14%.

Prescripció farmacèutica:
■  69.768.664 receptes a l’atenció primària de l’ICS.

Qualitat ■  14,5% de fàrmacs genèrics (11,8% any 2003).
■  90,1% de fàrmacs d’alt valor intrínsec (89,6% any 2003).

Control de la despesa (∆ 4,52%). 

2,1 punts per sota del creixement mitjà de la resta l’Estat espanyol ( ∆ 6,9%).

Atenció primària 25

Activitat assistencial

Els usuaris i les usuàries de l'ICS s'han programat 128.450 visites per al seu metge de família
o pediatre a través de la pàgina web de l'organització. 

Els 270 equips d’atenció primària de l’ICS atenen el 79% de la població de Catalunya.  
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Pregrau:

■  64 equips d’atenció primària amb docència de pregrau.
■  Formació de 1.080 estudiants de medicina.
■  Formació de 1.293 estudiants d’infermeria.
■  41 professores i professors associats.
■  350 col·laboradores i col·laboradors docents.

Postgrau:

■  51 equips d’atenció primària docents.
■  337 tutores i tutors acreditats. 
■ 528 metgesses i metges residents de postgrau en medicina de família.

■  Inici de 15 nous projectes de recerca finançats. Els més destacats són els projectes VERIFICA (ICS-
Institut Municipal d’Investigació Mèdica) i els de genètica i tabac (Fundació Marató de TV3).

■  Tramitació de 39 assaigs clínics a través de l’Agència d’Investigació Clínica de l’Atenció
Primària.

■  Concessió de 9 ajuts per a la realització de doctorats.

■  Convocatòria de 2 ajuts per a l’alliberament de personal d’investigació (pendents d’adjudicació).

■  Inici del procés de transformació de la Fundació Jordi Gol i Gurina en l’Institut de Recerca
d’Atenció Primària, amb l’objectiu de millorar i avançar en l’activitat investigadora.

26 Atenció primària

Activitat docent

Activitat de recerca

 interior ICS -10 filmar  corr.  22/12/05  16:09  Página 26



Institut Català de la Salut. Memòria d’activitats de l’any 2004

Acreditació ISO 9001:2000
■  7 laboratoris clínics: Bon Pastor i Manso (Barcelona), Maresme

(Mataró), Barcelonès Nord i Vallès Oriental, Bages, l’Hospitalet de
Llobregat i Cornellà de Llobregat.  

■  8 serveis de diagnòstic per la imatge: Doctor Barraquer (Sant Adrià
de Besòs), Drassanes (Barcelona), el Prat de Llobregat, Santa
Coloma de Gramenet, Vallès Oriental (Granollers), Poblenou
(Barcelona), Manso (Barcelona) i Cornellà de Llobregat.

■  3 unitats d’atenció a l’usuari: CAP Sant Just Desvern i 2 unitats del
SAP Sant Andreu (Barcelona).

■  Una central de trucades (Baix Llobregat Centre).

Millora de la qualitat percebuda:

Enquesta de satisfacció d’usuaris i usuàries
dels equips d’atenció primària de l’ICS. 2004 

■  Valoració de la satisfacció global: 7,84
■  Sensació d’estar en bones mans: 8,06
■  Atenció mèdica: 8,19
■  Atenció d’infermeria: 8,25
■  Instal·lacions: 8,25
■  92% de les persones enquestades reco-

manaria als seus familiars o amics acudir
al seu centre de salut.
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Qualitat

El CAP Salou aconsegueix la certificació de qualitat que atorga la “Joint Comission”. Aquest cen-
tre de salut és el primer de l'ICS i el segon d'Espanya que rep aquesta prestigiosa acreditació.
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Nous serveis per als usuaris i les usuàries:
■  Implantació, en tots els centres, del Projecte del Departament de Salut “Anticoncepció d’e-

mergència”.
■  Disseny i participació en el Programa del Departament de Salut “Salut i escola”, que consisteix

en l’aproximació dels serveis de salut als centres docents amb l’objectiu de fomentar hàbits
saludables entre els joves. 

■  Obertura del Centre d’Atenció a les Drogodependències de Cerdanyola i Ripollet, el primer a
càrrec de l’ICS.

■  Reordenació dels punts d’atenció contínua del Segrià i del Gironès.
■  Increment de 2.600 pacients a 5.300 pacients amb control de tractament anticoagulant oral,

des de tots els àmbits de l’atenció primària. 
■  Reorganització del treball d’infermeria en 5 equips d’atenció primària de l’Àmbit d’Atenció

Primària de Tarragona, amb l’inici de l’atenció per processos.
■  Ampliació de la població coberta per les centrals de trucades de

Santa Coloma de Gramenet i  Baix Llobregat Centre que, sumada
a la població ja coberta, arriba a 1,7 milions d’usuàries i usuaris a 89
equips d’atenció primària.

■  Millora de l’abordatge del pacient amb malaltia pulmonar obstruc-
tiva crònica, amb la realització d’espirometries en el seu centre de
salut mateix.

■  Publicació del tríptic Drets i deures dels ciutadans.
■  Publicació de 10 noves guies de serveis dels equips d’atenció pri-

mària.

Nous serveis per als i les professionals:
■  Elaboració de 3 guies de pràctica clínica sobre: patologia de la

columna lumbar en adults, escoliosi idiopàtica i contracepció d’e-
mergència, que inclouen consells per als pacients.

■  Publicació de la Guia de procediments per a l’obtenció de sang per
punció venosa, per als laboratoris clínics.

28 Atenció primària

Nous serveis

L’ICS assaja un nou model de gestió de patologies en insuficiència cardíaca a l’atenció primà-
ria de Barcelona Ciutat.
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109 metgesses i metges de família i 24 pediatres (∆ 2,3%) 

62 noves consultes
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Pla de xoc als centres de salut de l’ICS

Àmbit d’Atenció
Primària Pirineu
1 pediatre-a 

Àmbit  d’Atenció
Primària Girona
5 metges de família
1 pediatre-a

Àmbit  d’Atenció
Primària Barcelonès
Nord i Maresme
16 metges de família
4 pediatres
3 consultes noves

Àmbit  d’Atenció
Primària Lleida 
5 metges de família
1 consultes noves

Àmbit d’Atenció Primària
Barcelona Ciutat
23 metges de família
4 pediatres
21 consultes noves

Àmbit  d’Atenció Primària
Costa de Ponent
41 metges de família
8 pediatres
32 consultes noves

Àmbit d’Atenció
Primària Tarragona
3 metges de família
2 pediatres

Àmbit  d’Atenció
Primària Terres de
l’Ebre
3 metges de família

Àmbit  d’Atenció
Primària Centre
13 metges de família
4 pediatres
5 consultes noves

L’ICS ha incorporat 133 nous professionals als centres de salut en el marc del Pla de xoc impul-
sat pel Departament de Salut per millorar el funcionament de la xarxa d’atenció primària.
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Noves eines de gestió en l’àmbit dels recursos humans 

Noves eines de gestió 

Gestió de recursos humans: 

■  Desplegament de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari
dels serveis de salut, que ha permès jubilar 634 professionals i elaborar el Pla de reordenació
dels recursos humans.

■  Millora del sistema d’avaluació i implantació dels nivells I, II, III de la carrera professional que
afecta 5.752 professionals de l’ICS.

■  Implantació de la retribució variable mitjançant objectius: 

■ Mitjana de compliment del 79,0% 
dels objectius a l’atenció hospitalària 
(2.013 metgesses i metges).

■  Mitjana de compliment del 80,9% 
dels objectius a l’atenció primària
(3.431 metgesses i metges).

La jubilació de 634 professionals sanitaris ofereix l’oportunitat d’incorporar nous metges amb
major dedicació a l’activitat assistencial.
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Noves eines de gestió en l’àmbit econòmic i financer 

Gestió econòmica i financera

■  Estalvi de costos de tramitació i reducció de preus de compra per volum. Aplicació del nou
model de compres agregades:

■  Reducció del 5% dels preus respecte de l’any 2003
■ Més de 12.000 articles comprats mitjançant la compra agregada
■  69% de la compra agregada del material fungible
■ 92% de la compra agregada dels productes intermedis

■  Racionalització i integració de les tasques d’emmagatzematge i logística de distribució dels 44
magatzems en un únic operador logístic, Logaritme: centres de salut de l’Àmbit d’Atenció
Primària de Lleida, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Hospital Universitari Joan XXIII i
Hospital Universitari Vall d’Hebron.

■ Impuls de la facturació a tercers.

■  Planificació de l’absorció dels productes inter-
medis que sol·licita l’atenció primària, pels hos-
pitals de l’ICS.

■  Planificació d’un model de concentració (labo-
ratoris del Baix Llobregat i Barcelonès Nord i
Maresme) i intervenció en el Consorci de
Laboratoris Intercomarcals per a la millora de
l’eficiència. 

L’ICS ha impulsat una gestió econòmica i financera innovadora i ha apostat per la racionalit-
zació de la despesa.
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Millora dels sistemes d’informació i noves tecnologies:

■  Integració de l’ICS en tots els sistemes d’informació
de la Generalitat de Catalunya.

■ Potenciació de la compartició de dades clíniques
dels pacients entre hospitals i centres de salut de
l’ICS, mitjançant les estacions clíniques d’atenció
primària i hospitalària (ECAP i ECHOS).

■ Implantació progressiva als laboratoris d’atenció
primària de la tramesa telemàtica dels resultats de
les proves de diagnosi als equips d’atenció primària.

■ Ampliació de la disponibilitat de la retinografia a distància: Equip d’Atenció Primària Tremp i
Instituto Ilerdense de Oftalmología, mitjançant la teleoftalmologia i la posada en marxa de

l’experiència pilot de diagnòstic dermatològic a
distància a l’Equip d’Atenció Primària Tremp
amb l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

■ 836 consultes informatitzades (∆ 16%). 5.829
consultes amb equipament i connexió infor-
màtica (∆ 18%).

■ 60% de la ciutadania amb història clínica infor-
matitzada (n= 3.243.597). 

■ Implantació de la xarxa de radiologia digital a
Osona (Servei de Diagnòstic per la Imatge del
CAP Osona i de l’Hospital General de Vic).

■ Iniciació de cursos en línia de riscos laborals.

Noves eines de gestió en l’àmbit de les tecnologies 
de la informació i de la comunicació 

L’ICS ha impulsat el projecte d’història clínica informatitzada als centres de salut. Aquesta
iniciativa potencia la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació al ser-
vei dels professionals per tal d’oferir una millor atenció sanitària a la ciutadania.
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En el año 2004 se ha realizado un gran esfuerzo del Govern de la Generalitat para mejorar el
funcionamiento de nuestra institución y proveerla de medios económicos, materiales y de los
recursos humanos necesarios para incrementar la satisfacción de los usuarios. El objetivo de
este año se fundamentó en aumentar la actividad y contener los costos. 

■ Presupuesto: El Instituto Catalán de la Salut ha cerrado el ejercicio presupostario del año
2004 con un superávit presupostario de 13,5 millones de euros que se han destinado a reducir
en el mismo importe la deuda a los proveedores. 

■ Inversiones: inversión de 76,5 millones d’¤ en infraestructuras y equipos electromédicos.

■ Incremento de la actividad asistencial: en la atención hospitalaria se han incrementado un
2,2% las altas hospitalarias; un 12%, las operaciones de alta complejidad; un 6,7%, la cirugía car-
diaca; y un 17,2%, la cirugía vascular. En la atención primaria se han incrementado un 9,1%, las
visitas de medicina de familia; un 7,5% las visitas de pediatria y un 11,1%, las de odontología. 

■ Docencia: Matriculación de 4.300 alumnos de pregrado de medicina, 1.745 alumnos de pregra-
do de enfermería, 1.500 estudiantes de postgrado de medicina y 428 alumnos de postgrado de
enfermería.

■ Investigación: Constitución de tres institutos de investigación biomédica en los hospitales del
ICS. Acuerdo de colaboración entre el Hospital Universitari Vall d’Hebron y la Fundació Institut
d’Alta Tecnologia para la Tomografía por Emisión de Positrones, usada en el diagnóstico del
cáncer. 

En la atención primaria se han iniciado 15 nuevos proyectos de investigación y se han tramita-
do 39 ensayos clínicos a través de la Agència d’Investigació Clínica en Atenció Primària, mien-
tras que en la atención hospitalaria se han inciado más de 30 proyectos de investigación.

■ Colaboraciones entre niveles asistenciales: puesta en marcha de la nueva gerencia territorial
de Girona que unifica la gestión de la atención primaria y hospitalaria, impulso de la enferme-
ría de enlace entre hospitales y atención primaria e impulso de la telemedicina: transmisión de
imágenes digitalizadas de hepatología y transferencia de imágenes de tomografías axiales
computadas de enfermos con traumatismo craneoencefálico.

■ Calidad: Se ha otorgado la acreditación ISO a 7 laboratorios clínicos de atención primaria, a 4
laboratorios clínicos de atención hospitalaria, a 8 servicios de diagnóstico a través de la ima-
gen y a 3 unidades de atención al usuario de la atención primaria.

■ Nuevos servicios: Aumento de la capacidad resolutiva de la atención hospitalaria mediante la
apertura de quirófanos de tarde, nuevas salas de consultas externas y unidades de hospitali-
zación a domicilio. También se ha dotado a la atención primaria de tiras de control para el tra-
tamiento anticoagulante oral y espirómetros para el control de la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica. 

Resumen ejecutivo 
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■ Nuevos profesionales: Incorporación de 133 nuevos facultativos y facultativas de la atención
primaria, incluidos en el Plan de choque y 62 nuevas consultas de atención primaria, para dar
respuesta al incremento de demanda poblacional.

■ Nuevos instrumentos de gestión de recursos humanos: Mejora del sistema de evaluación e
implementación de los niveles I, II, y III de carrera profesional e implantación de una retribu-
ción variable basada en incentivos. 

■ Nuevos instrumentos de racionalización de recursos: Reducción de costes mediante el
modelo de compra agregada, integración de las tareas de almacenaje a través de un único ope-
rador logístico y planificación para la absorción de los productos intermedios de atención pri-
maria para los hospitales del ICS.

■ Mejora de las nuevas tecnologías de la información y comunicación: Se avanza en compar-
tir los datos clínicos entre la atención primaria y la hospitalaria. Hasta un 60% de la población
con historia clínica informatizada.
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In the year 2004 we made a great government of Catalonia effort to improve the running of the
organization and to attend its economical, facilities and human resources needs, in order to
improve client attention. The goal for that year was increasing health care activity and restrai-
ning costs.

■ Budget: The Catalan Institute of Health has closed the 2004 yearly economical exercise with
a surplus of 13,5 millions of euros which have been used to decrease the debts due to suplying
companies.

■ Infrastructure investment: investment of ¤ 76.5 millions to facilities and electrical medical
equipment.

■ Increase of health care activity: hospital discharges increased by 2,2% and the high tech ope-
rations increased by 12%. General practitioner appointments increased by a 9,1%, paediatrics
appointments increased by a 7,5% and dentist appointment increased by 11,1%.

■ Teaching: 4,300 undergraduate medical students, 1,745 undergraduate nursing students, 1,500
graduate medical students and 428 graduate nursing students enrolled.

■ Research: Setting up of three biomedical research institutes. The Vall d’Hebron hospital rea-
ched an agreement with the Fundació Intitut d’Alta Tecnologia to improve cancer diagnosis.
Primary Care initiated 15 new research projects and hospital care initiated 30 new research
projects. Moreover, primary care and Agència d’Investigació Clínica de l’Atenció Primària pro-
cessed 39 clinical experiments.

■ Organization levels agreements: creation of a new territorial management in Girona, that
unify primary and hospital care directors; created a new nurse work of connecting primary and
hospital and use of new technologies to transmit diagnostic results.

■ Quality: Awarded 4 ISO certification for hospital care clinical laboratory, 7 ISO certification
for primary care clinical, 8 ISO certification for primary care image diagnosing techniques and
3 ISO certification for client attention unit of primary health and a Joint Commission accredi-
tation in Salou primary healthcare team.    

■ New care services: At hospital care: operating theatres opened in the afternoon, built new
external consultation rooms and created new units of in-home hospitalization. At primary
care: new primary healthcare teams provided control bands used in OAT (oral anticoagulation
treatment) and new espirometers used in treatment of COPD (Chronic Pulmonary Obstructive
Disease). 

■ New professionals: 133 primary care medical professional, included in the Action Plan, and 62
new consultation rooms. The goal was to adapt the ICS offer to increasing social demands.

39
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■ New human resources management instruments: Improving the evaluation and implemen-
tation system of I, II, III professional career levels and implementation of new incentive based
salary.

■ New economical resources instruments: Costs reduced by a new aggregate purchasing
system, integration of a new model of shared storage service and providing plan of the clinical
test for the primary care made by the ICS hospitals. 

■ Improvement of new communication and information technologies: More information sha-
red between primary and hospital care. 60% of the ICS users had its clinical history by com-
puter.

40
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