
Clínica Nostra 
Senyora  
del Remei

Memòria 
2016

Clinica Remei_Cat_2016.indd   1 28/6/17   14:51



La Clínica Nostra Senyora del Remei, si tuada al barri de Gràcia de Barcelona, té les característiques d’un 
centre d’aguts i ofereix els seus serveis directament a particulars o bé a través de les principals mútues  
o companyies asseguradores.

www.clinicaremei.org 
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Ens plau presentar la memòria 
anual de la Clínica Nostra Se
nyora del Remei. L’any 2016 ha 
estat un any en què hem conso
lidat projectes endegats en pe
ríodes anteriors i hem incorporat 
novetats importants en el nostre 
quadre assistencial.

Durant aquest període l’usuari i 
el públic en general han valorat 
molt positivament la nostra de
finició de clínica de proximitat. 
Propera geogràficament i, sobre
tot, propera en l’atenció, de ma
nera que és el tret diferencial de 
la nostra atenció i relació amb el 

pacient i els usuaris en general 
del centre.

El nostre projecte inversor ha 
quedat totalment completat en 
nous equipaments i instal·la cions, 
per donar el màxim confort als 
usuaris i oferir als professionals 
uns espais i uns equipaments  
adients que cobreixen les millors 
expectatives.

L’acreditació de 90 nous profes
sionals durant l’any 2016 també  
ens parla de l’aposta decidida 
dels professionals per un centre 
que els facilita el desenvolupa

ment professional: sales d’opera
cions àgils, programació eficient i 
equip assistencial de qualitat tèc
nica i humana.

També volem recordar que col·la
borem amb l’Obra Social de la 
nostra institució, que arriba a mol
tes persones de països amb ne
cessitats especials.

I finalment vull fer arribar el nostre 
agraïment als professionals i a les 
entitats asseguradores que ens 
confien la salut deIs seus clients, 
així com a tot el personal implicat 
en l’activitat de la Clínica.
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Recursos i 
professionals

Equipaments

Llits d’hospitalització 
d’aguts 

105

Llits d’UCI 6

Llits de nounats 6

Consultes externes 27

Sales d’operacions 8

Boxs de recuperació 
postquirúrgica

6

Sales de parts 3

Sales d’operacions  
per a cesàries

1

Boxs d’oncologia 16

Boxs d’urgències 9

Llits d’observació 
d’urgències 

2

Sales de diagnòstic  
per la imatge 

8

Boxs de recuperació  
de proves diagnòstiques

4

Professionals

Superiora i comunitat 
religiosa 

7

Equip directiu 6

Personal mèdic  
de plantilla 

19

Personal mèdic associat 323

Personal d’infermeria 126

Personal tècnic  
(farmàcia) 

6

Personal administratiu 31

Personal de manteniment 5

Personal extern

Neteja 18

Cafeteria / restaurant 15

Laboratori 6

Radiologia 10

Consergeria 5

Recursos econòmics  
i inversions

Xifra de negoci: 15.310.000 €

Inversions en equipaments  
i infraestructures: 360.000 €
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Cartera de serveis

Especialitats  
mèdiques
Acupuntura

Al·lergologia

Anestesiologia i Reanimació

Aparell Digestiu

Cardiologia

Clínica del Dolor

Cures Intensives

Cures Intermèdies Neonatals

Dermatologia

Endocrinologia i Nutrició

Gastroenterologia  Endoscòpia

Hematologia Clínica

Medicina Intensiva

Medicina Interna

Medicina Preventiva

Nefrologia

Neurologia

Oncologia

Pediatria

Pediatria neonatal

Pneumologia

Psicologia

Reumatologia

Urologia

Especialitats  
quirúrgiques
Cirurgia General i Digestiva

Cirurgia Oral i Maxil·lofacial

Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatològica

Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatològica Infantil

Cirurgia Pediàtrica

Cirurgia Plàstica i Reparadora

Cirurgia Refractiva

Cirurgia Toràcica

Cirurgia Vascular i Angiologia

Dermatologia

Neurocirurgia

Obstetrícia i Ginecologia

Oftalmologia

Otorinolaringologia

Urologia

Serveis terapèutics  
de suport
Braquiteràpia

Nutrició

Dietètica

Farmàcia Hospitalària

Fisioteràpia

Litotrícia

Logopèdia

Ozonoteràpia

Psicologia

Rehabilitació

Trastorns del Son

Tractament del Dolor

Medicina Hiperbàrica
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Recursos  
d’hospitalització aguts
Consultes Externes

Hospitalització d’adults

Hospitalització infantil

Serveis al client
Atenció a l’usuari

Pastoral de la Salut

Urgències
Urgències generals

Urgències traumatològiques

Urgències quirúrgiques

Urgències ginecològiques

Urgències pediàtriques

Serveis  
diagnòstics
Anatomia Patològica

Diagnòstic per la Imatge

Endoscòpia Digestiva

Laboratori d’Anàlisis Clíniques

Microbiologia

Broncoscòpia
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Activitat assistencial

Activitat
hospitalària

Altes quirúrgiques 6.763

Altes no quirúrgiques 1.326 

Altes obstètriques 297 

Total 8.386 

Estada mitjana (dies) 2,02 

Urgències

Visites d’urgències 23.155 

Urgències no 
ingressades 

93,13% 

Activitat
quirúrgica 

Cirurgia ambulatòria 1.956

Cirurgia major 
ambulatòria (UCSI)

1.150

Cirurgia amb ingrés 5.601

Total intervencions 8.707

Activitat
obstètrica 

Parts vaginals 161

Cesàries 136

Total parts i cesàries 297

Activitat diagnòstica  
i terapèutica 

Proves de radiologia 18.892 

Proves de laboratori 145.316

Endoscòpies 988 

Pastoral 
de la Salut

Primera visita 5.725

Visites de seguiment 9.603

Recepció de 
sagraments 

519

Acompanyament  
al final de la vida

47
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Qualitat

Objectius estratègics i Pla de Qualitat

Un dels pilars fonamentals dels objectius estratègics de la clínica són els que conformen el Pla de Qualitat. 
L’eix principal d’aquest pla és donar compliment als estàndards inclosos en el model d’acreditació de 
centres d’atenció hospitalària d’aguts del Departament de Salut. Al llarg de l’any 2016 s’han mantingut 
reunions amb els diversos responsables de cadascuna de les àrees del centre per progressar en el 
compliment d’aquests estàndards.

Els nostres indicadors de Qualitat 2016, extrets de les enquestes als pacients, ens marquen que la seva 
satisfacció global és d’excel·lent (9,14). El temps mitjà d’espera a la sala d’urgències són 17 minuts.

Continuem recollint els resultats de les enquestes dels col·laboradors mèdics per treballar millorant 
diversos aspectes de la nostra organització i augmentar el grau de satisfacció del nostre client intern.

Per complir els indicadors de qualitat s’han establert objectius específics per a les àrees següents:  
Direcció Mèdica, Direcció d’infermeria, Administració i Recursos Humans.
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Incorporació de noves instal·lacions  
i nous equipaments

S’han renovat 2 sales d’operacions amb tot el seu equip  
i utillatge, en què destaquen un nou microscopi i un nou 
facoemulsificador per a les intervencions oftalmològiques,  
un motor craniòtom, un fibrobroncoscopi i una nova làmpada 
quirúrgica.

A l’àrea d’urgències tenim un nou ecògraf +3 sondes.

També un nou llit a la UCI, que es pot ajustar automàticament  
i permet recolzarse en quatre rodes totalment fiables i estables 
sobre el terra.

La unitat de Medicina Hiperbàrica s’ha ampliat i remodelat,  
i actualment s’ofereixen 4 cambres.

Continuem amb la col·laboració amb l’Institut Català de Retina 
i la Fundació Hospital de Nens amb la finalitat d’ampliar  
l’oferta assistencial i garantir un millor suport a les unitats 
d’Oftalmologia i Pediatria.
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Qualitat percebuda per dimensions

% de satisfets o molt satisfets 2015 2016

Ingrés 94,90% 95,80%

Tracte 97,60% 97,40%

Intimitat i privacitat 98,10% 98,60%

Informació a l’usuari 95,20% 95,50%

Atenció sanitària 95,50% 95,10%

Coordinació i comunicació de l’equip 93,70% 93,50%

Menjar 87,60% 83,10%

Confort i hostaleria 92,30% 92,30%

Atenció espiritual 94,70% 95,40%

Compliment de la missió 95,40% 95,90%

Fidelització 95,60% 95,30%

Satisfacció global 9,08% 9,14%
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Altres accions vinculades a la promoció de la qualitat

El febrer de l’any 2016 la Comissió de Formació Corporativa va realitzar una acció formativa,  
“La calidad desde la calidez”, impartida pel doctor Oliva i el senyor Jesús Jorcano, expert en qualitat.

Va assistirhi tot el personal de la clínica i els col·laboradors, i va formar part de l’estratègia de gestió  
“Total Quality Management”.
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Comunicació

S’han creat diversos entorns de diàleg que faciliten la millora de la comunicación interna  
i s’han plantejat accions.

Objectius
J Promoure sinergies entre tots els col·laboradors.

J Fomentar les relacions interpersonals i interdepartamentals.

J Facilitar accions perquè el flux de la informació arribi a temps a tots els estaments i sigui més àgil i ràpid.

J Potenciar la imatge i la marca de la Clínica.

J Captació de professionals/accions comercials.

J Generar continguts per a la presència en línia/digital per tal de desvetllar l’interès de pacients 
potencials.
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Accions
J S’han creat diversos entorns de diàleg que faciliten la millora de la comunicació.

J Utilització de la intranet per difondre tot el que sigui rellevant per a l’organització.

J Continuar amb les diverses reunions interdisciplinàries entre diversos departaments del centre amb  
la finalitat de contribuir a la millora en el servei i a l’enfortiment de les relacions entre departaments. 

J Impulsar material digital amb la pàgina web, de manera que es converteixi en el nucli principal.

J Llançament de la campanya 2016 en mitjans de comunicació (ràdio, transports públics...).

J Implantació de pantalles amb canals de comunicació dinàmics a les sales d’espera.

J Creació de díptics per especialitat.

J Implantació i desenvolupament de la citació en línia.
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L’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona és una institució religiosa fundada per la venerable Mare Maria 
Gay Tibau el 1870 a la ciutat de Girona. Els sofriments i les dificultats que en aquella època patien els malalts 
van portar Maria Gay Tibau a crear una institució amb la missió d’oferir assistència a les necessitats sanitàries,  
socials i espirituals d’aquestes persones.

Ben aviat se li van unir altres noies i la seva fama de tenir cura dels malalts per la qualitat del seu servei, va 
transcendir els límits de la ciutat i l’Institut va rebre peticions per atendre malalts d’altres poblacions, de ma-
nera que la seva tasca va començar a estendre’s pel món. És així com, en l’actualitat, som presents a Europa, 
l’Amèrica Llatina i l’Àfrica tot desenvolupant el llegat de la nostra fundadora d’“alleujar el dolor i sembrar la 
pau” entre els més desafavorits.

Les nostres clíniques i residències a Europa contribueixen, amb una part dels recursos que generen, a la rea-
lització de l’Obra Social que l’Institut desenvolupa a l’Àfrica i a l’Amèrica Llatina amb centres de salut i projec-
tes concrets que donen suport a la seva tasca.

www.irsjg.org
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