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La Clínica Nostra Senyora del Remei, situada al barri de Gràcia de Barcelona, té les característiques d’un
centre d’aguts que ofereix els seus serveis directament a particulars o bé mitjançant les principals mútues
i companyies asseguradores.
www.clinicaremei.org
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Equip directiu.

Ens plau presentar la memòria anual de la Clínica Nostra Senyora del Remei. L’any 2017 ha estat un any en què
hem consolidat projectes endegats en períodes 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 definició de
clínica de proximitat. Propera geogràficament i, sobretot, propera en l’atenció, de manera que és el tret
diferencial de la nostra atenció i relació amb el pacient i amb els usuaris en general del centre.
El nostre projecte inversor ha quedat totalment
completat amb nous equipaments i instal·lacions,
per donar el màxim confort als usuaris i oferir als professionals uns espais i uns equipaments adients que
cobreixin les millors expectatives.

L’acreditació de 70 nous professionals durant l’any
2017 també ens parla de l’aposta decidida dels professionals per un centre que els facilita el desenvolupament professional: sales d’operacions àgils, programació eficient i equip assistencial de qualitat
tècnica i humana.
També volem recordar que col·laborem amb l’Obra
de l’Institut que arriba a moltes persones de països
amb necessitats diverses.
I finalment volem 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.
Sr. David Cuadro
Gerent
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Recursos i
professionals
Equipaments
Llits d’hospitalització
d’aguts

Professionals
105

Superiora i comunitat
religiosa

7

Xifra de negoci: 15.300.000 €

6

Inversions en equipaments
i infraestructures: 680.000 €

Llits d’UCI

6

Equip directiu

Llits de nounats

6

Personal mèdic
de plantilla

Consultes externes

31

Quiròfans

8

Boxs de recuperació
postquirúrgica

6

Sales de parts

3

Quiròfans
per a cesàries

1

Recursos econòmics
i inversions

19

Personal mèdic associat

323

Personal d’infermeria

126

Personal tècnic
(farmàcia)
Personal administratiu
Personal de manteniment

6
31
5

Boxs d’oncologia

16

Boxs d’urgències

9

Altres dotacions
de personal

Llits d’observació
d’urgències

2

Neteja

18

Cafeteria / Restaurant

15

Sales de diagnòstic
per la imatge

8

Boxs de recuperació
de proves diagnòstiques

4

Laboratori

6

Radiologia

10

Consergeria

5

Bata facultativa.

Control de la quarta planta.
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Cartera de serveis
Especialitats
mèdiques

Especialitats
quirúrgiques

Serveis terapèutics
de suport

Acupuntura

Cirurgia General i Digestiva

Braquiteràpia

Al·lergologia

Cirurgia Oral i Maxil·lofacial

Nutrició

Anestesiologia i Reanimació

Cirurgia Ortopèdica i
Traumatològica

Dietètica

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

Cirurgia Ortopèdica i
Traumatològica Infantil
Cirurgia Pediàtrica
Cirurgia Plàstica i Reparadora
Cirurgia Refractiva
Cirurgia Toràcica
Cirurgia Vascular i Angiologia
Dermatologia
Neurocirurgia
Obstetrícia i Ginecologia

Farmàcia Hospitalària
Fisioteràpia
Litotrícia
Logopèdia
Ozonoteràpia
Psicologia
Rehabilitació
Trastorns del Son
Tractament del Dolor
Medicina Hiperbàrica

Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Urologia

Oncologia
Pediatria
Pediatria neonatal
Pneumologia
Psicologia
Reumatologia
Urologia

Sala d’espera de la quarta planta.
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Urgències

Serveis
diagnòstics

Urgències generals

Anatomia Patològica

Urgències traumatològiques

Diagnòstic per la Imatge

Urgències quirúrgiques

Endoscòpia Digestiva

Urgències ginecològiques

Laboratori d’Anàlisis Clíniques

Urgències pediàtriques

Microbiologia
Broncoscòpia
Proves funcionals respiratòries

Recursos
d’hospitalització aguts

Serveis al client

Hospitalització d’adults

Atenció a l’usuari

Hospitalització infantil

Pastoral de la Salut

Personal assistencial.
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Activitat assistencial
Activitat
quirúrgica

Activitat
hospitalària

Activitat
obstètrica

Altes quirúrgiques

6.741

Cirurgia ambulatòria

2.235

Parts vaginals

120

Altes no quirúrgiques

1.232

Cirurgia major
ambulatòria (UCSI)

1.896

Cesàries

100

Total parts i cesàries

220

Cirurgia amb ingrés

5.067

Total intervencions

9.198

Altes obstètriques
Total

Estada mitjana (dies)

220
8.193

1,94

Urgències

Activitat diagnòstica
i terapèutica

Pastoral
de la Salut
Primera visita

5.600

Visites de seguiment

8.370

Visites d’urgències

22.961

Proves de radiologia

Urgències
ingressades

6,55%

Endoscòpia digestiva

19.637
1.330

Recepció de
sagraments

827

Acompanyament
pastoral a pacients

2.232

Acompanyament
pastoral a famílies

1.538

Acompanyament
al final de la vida

56

Unitat d’Endoscòpia.
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Qualitat
Un dels pilars fonamentals dels objectius estratègics de la clínica és el que conforma 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 2017 s’han mantingut reunions amb
els diferents responsables de cadascuna de les àrees del centre per progressar en el compliment d’aquests
estàndards.
Un dels nostres indicadors de Qualitat 2017, extrets de les enquestes als pacients, ens marca que:
J La seva satisfacció global es d’excel·lent (9,18).
J El temps mitjà d’espera per ser atès a la sala d’urgències és de 19 minuts.
Un cop recomptats els resultats de l’avaluació que han fet els nostres col·laboradors mèdics, podem destacar
que més d’un 90% puntua com a excel·lent la feina que fa la infermeria de quiròfan, així com les nostres instal·lacions, equipaments i material.
Aquestes enquestes s’han realitzat per tal de millorar 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.

Sala d’espera de la primera planta.

Passadís de la quarta planta.
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Incorporació de noves instal·lacions i nous
equipaments.
Hem fet una inversió important en els equips de suport d’anestèsia renovant utillatge i incorporant maquinària, així com en la nostra Unitat de
Cures Intensives, on estrenem dos nous respiradors d’última generació.
També en el 2017 s’han donat per finalitzades les obres de la primera
planta de l’edifici central. Aquestes obres es troben dins del pla de modernització de la clínica i han permès crear un espai ampli i amb accessibilitat. Estem fent una aposta decidida per l’ampliació de les nostres
consultes externes; es per això que destaquem la presència de noves
unitats, com la d’Endocrinologia i Nutrició, la de Cirurgia Ortopèdica i
Traumatològica de l’adult i infantil i la de l’Aparell Digestiu i Cirurgia General Digestiva.

Respirador de la UCI.
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Satisfacció global percebuda
pels nostres pacients
Satisfacció mitjana
9,2
9,1

9,18

9,14

9,0
8,9
8,8
8,7
8,6
8,5
2017

2016

Departament de Farmàcia.
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Formació i desenvolupament
Volem destacar el curs de Reanimació Cardiopulmonar, al qual van assistir 13 alumnes al juny i que va resultar
molt profitós per a ells. També dins dels cursos tècnics, el que va tenir una gran acceptació va ser el curs
d’Hemodiafiltrat dirigit al personal d’infermeria i que es va realitzar al novembre. Hem impartit 27 accions
formatives, que han representat 1.378 hores de formació. 14 d’aquestes accions han estat destinades a personal sanitari i 13 per a tot el personal.

Formació de treballadors.
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Comunicació
Continuem creant i mantenint uns canals eficaços d’informació i comunicació. Incorporem els mecanismes
que creiem més apropiats per fomentar la comunicació interna dins la Clínica, i millorar la comunicació externa. Per aquest motiu en l’any 2017 s’ha elaborat el nou Pla de Comunicació, que és bianual. Promou tant la
comunicació interna com l’externa.
A nivell intern es fomenten mitjançant la INTRANET, amb la nostra newsletter INFOREMEI, amb les reunions
de departament i les interdepartamentals i amb accions extralaborals per reforçar la integració del personal.
A nivell extern, es continuen fent accions per millorar la presència en el nostre entorn, mitjançant el Facebook
i altres mitjans de la xarxa, renovant constantment la nostra pàgina web, amb informació interessant i d’utilitat
per als usuaris, i divulgant la sanitat en els mitjans audiovisuals, com Ràdio Estel.

Dr. Antoni Oliva (Director mèdic)
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L’Obra
de l’Institut
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L’Institut en el món

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

Clínica Santa Elena
Madrid
Colegio Santa Teresa
Porcuna, Jaén

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

Residencia San José
Burjassot, València

Centro Médico
Arquidiocesano
San José
Mérida, Veneçuela

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

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

Centro Médico
Parroquial El Milagro
Lima, Perú
Centro Médico Parroquial
San José de Tiabaya
Arequipa, Perú

14

05_CLINICA_REMEI_CAT.indb 14

23/7/18 12:10

L’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona és una institució religiosa fundada per la venerable Mare
Maria Gay Tibau el 1870 a la ciutat de Girona.
Disposa de clíniques i residències a Europa que contribueixen, amb part dels recursos que generen, a la
presència i la feina que l’Institut desenvolupa a l’Àfrica i a l’Amèrica Llatina amb centres de salut i projectes
concrets que donen suport a la seva tasca.
www.irsjg.org

Centre Mèdic de Nkolondom (Camerun).

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

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

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

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

Escola Maternal de Rubare (RD del Congo).

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

Centre Mèdic de Nkolondom (Camerun).

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

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

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

Voluntariat a la Casa Bressol (Arequipa, Perú).

Nre. voluntaris

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

Lloc

Acció voluntària

3

Rubare (RD del Congo)

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

3

Ambato (Ecuador)

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

2

Arequipa (Perú)

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

1

Nkolondom (Camerún)

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

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

CENTRE D’ÉDUCATION ET DE
DÉVELOPPEMENT DE RUBARE

www.irsjg.org
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