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Clínica Nostra 
Senyora  

del Remei

La Clínica Nostra Senyora del Remei, situ
ada al barri de Gràcia de Barcelona, té les 
característiques d’un centre d’aguts i ofe
reix els seus serveis directament a parti
culars o bé a través de les principals mú
tues o companyies asseguradores.

www.clinicaremei.org 

Memòria 
2016
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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 engegats en perí
odes 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 usuaris en general del 
centre.

El nostre projecte inversor ha 
quedat totalment completat en 
nous equipaments i instal•laci
ons, per donar el màxim confort 
als usuaris i oferir als professio
nals uns espais i uns equipaments 
adients que cobreixin 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 desenvolupament profes
sional: sales d’operacions àgils, pro

gramació eficient i equip assisten
cial de qualitat tècnica i humana.

També volem recordar que col·l
aborem 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.

David Cuadro
Gerent

Director 
mèdic:

Directora  
d’Infermeria:

Director 
administratiu:

Director de 
Recursos 
Humans:

Directora  
de Serveis 
d’Hostaleria:

Coordinadora 
Pastoral  
de la Salut:

Dr. Antoni  
Oliva

Sra. Eulàlia  
Font 

Sr. Marcos  
Arroita 

Sr. Josep  
Iserte 

Gna. Heliodora Martín 
fins el maig 2016, des de 
juny 2016, Eulàlia Font

Gna. Felicidad 
Canseco 

Govern General  
IRSJG

Junta Central 
IRSJG

Junta del Centre
Junta Central
Superiora de la comunitat del Centre
Gna. Carmela Álvarez

Sr. David Cuadro 
Gerent
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Recursos

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

Serveis  
diagnòstics
Anatomia Patològica

Diagnòstic per la Imatge

Endoscòpia Digestiva

Laboratori d’Anàlisis Clíniques

Microbiologia

Broncoscòpia

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

Recursos  
d’hospitalització aguts
Consultes Externes

Hospitalització d’adults

Hospitalització infantil

Urgències
Urgències generals

Urgències traumatològiques

Urgències quirúrgiques

Urgències ginecològiques

Urgències pediàtriques

Serveis al client
Atenció a l’usuari

Pastoral de la Salut
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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

06_Memoria_Remei_CAT (126_137.indd   131 1/6/17   13:07



Institut de Religioses de  
Sant Josep de Girona
132

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 Medica, Direcció d’infermeria, 
Administració i Recursos Humans.

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 de 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%

Grups de treball

Comissió d’Aprovisionaments

Comissió de Mortalitat

Comissió d’Obres

Comissió de Transfusions

Comissió d’Acreditació  
de Professionals

Comitè d’Atenció a l’Usuari

Comitè de Comunicació

Comitè d’Ètica Assistencial

Comitè de Farmàcia  
i Infeccions

Comitè de Formació

Comitè d’Històries Clíniques  
i Documentació

Comitè de Pastoral

Comitè de Protecció  
de Dades

Comitè de Qualitat

Comitè de Seguretat i Salut

Consell de Residus

Comitè de Gestió de Residus

Altres accions  
vinculades a la promoció 
de la qualitat
Al 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 
Managament”.
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Àrea de les persones

Descripció de la plantilla

Plantilla 
mitjana

Edat  
mitjana

Antiguitat 
mitjana

% homes % dones % plantilla 
a jornada 
completa

Índex de 
rotació

179 42 11,50 años 19% 81% 78% 0,06%

Dotació del personal en plantilla (31/12/2016)

Titulats superiors assistencials 19

Titulats mitjans assistencials 60

Auxiliars assistencials 66

Personal de manteniment 5

Personal tècnic (farmàcia) 6

Personal d’administració 31

Personal directiu 6

Total 193

Considerem que les 
persones que formen l’equip 
humà de la Clínica són 
essencials per al bon 
funcionament del centre. 
Amb aquesta premissa  
des de Recursos Humans 
ens esforcem constantment 
per crear i mantenir les 
condicions necessàries  
per facilitar i millorar el 
desenvolupament dels 
nostres professionals,  
la integració del personal  
de nova incorporació, la 
comunicació, el clima 
laboral, etc.., amb l’ajuda  
i la implicació dels 
comandaments intermedis i 
de la resta de col·laboradors. 
A continuació desglossarem 
les accions més importants 
desenvolupades en aquesta 
àrea durant l’any 2016.
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Formació i desenvolupament
Volem aconseguir que la cultura de l’aprenentatge sigui palesa en els nostres 
professionals. Per aquest motiu en el transcurs de l’any hi ha hagut formació entre 
altres qüestions, en aspectes tècnics, de qualitat i humanístics. S’han fet tallers 
interns sobre qüestions de rellevància per al centre, que han ajudat a entendre 
millor què fem i ha fet un efecte multiplicador del coneixement del personal expert 
en la matèria que es troba dins el nostre centre. En total s’han impartit 32 accions 
formatives, amb 112 assistents i 2.478 hores lectives.

Dotació de personal d’empreses 
col·laboradoras en el nostre centre

Neteja 18

Cafeteria/restaurant 15

Laboratori 6

Radiologia 10

Consergeria 5

Cursos de formació

Tipos de cursos Núm.

Generalistes 5

Prevenció de Riscos Laborals 2

Humanística 1

Informàtica 2

Tècnics sanitaris 17

Tallers sanitaris 3

Corporatiu 2

Total 32
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Conciliació familiar

Absències per conciliació

Concepte Persones Mesos

Reduccions de jornada per cura  
de fill menor de 12 anys

7 65,57

Excedències maternals 4 10,16

Acumulació d’hores d’alletament 7 6,2

Seguretat, salut i benestar en el treball

Durant l’any passat 2016 s’han dut a terme les actuacions 
següents:

Formació en seguretat i salut al personal de nova incorporació.

Actualització de l’avaluació de riscos laborals dels llocs requerits.

Realització de 95 revisions mèdiques anuals al personal  
de la Clínica.

Simulacre d’emergència amb un resultat molt positiu  
amb la implicació del personal afectat.

Sostenibilitat i medi ambient

Un dels nostres compromisos és treballar per una gestió 
responsable de les nostres instal·lacions, així com per minimitzar 
els residus generats per la nostra activitat diària i aconseguir  
un tractament segur però sostenible. El nostre esforç se centra  
a generar el mínim impacte ambiental a curt i llarg termini.

Les noves instal·lacions adopten solucions energètiques eficients, 
i es treballa no només amb equips que requereixen menys 
recursos, sinó introduint senzilles millores d’aprofitament de llum 
solar o d’elements d’estalvi d’aigua o de recursos en climatització, 
sempre apostant per solucions contrastades i fiables que uneixin 
confort, estalvi i sostenibilitat.
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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 relaciones interpersonals i interdepartamentals.

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

J Potenciar la imatge i marca de la Clínica.

J Captació de professionals / accions comercials.

J Generar continguts per la presència en línia/digital  
per despertar interès de pacients potencials.

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 la 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 citació en línia.
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