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L’any 2009 ha suposat un punt d’inflexió definitiu en la trajectòria del CSA.
Aquest any s’ha fet palès un canvi estratègic en el perfil assistencial de
l’entitat a causa de la forta aposta que hem fet per l’activitat quirúrgica.
Així, durant el darrer trimestre, hem obert el sisè quiròfan, que estava
tancat des de la inauguració de l’entitat. L’increment d’activitat quirúrgica
ha estat visible tant en xifres absolutes com relatives (51% de l’activitat),
cosa que ha determinat un impacte contundent en la llista d’espera: 509
pacients menys sobre un total inicial de 3.142.

Part de la disminució de l’activitat global ha estat conseqüència d’una
gestió clínica acurada, però també del fort impacte que la crisi econòmica
ha tingut en la nostra comarca. Efectivament, el nombre d’atencions per
contingències laborals, trànsit i, sobretot, parts ha disminuït d’una manera
notable. La crisi, però, no ha impedit que el CSA completés els seus plans
d’inversió. Així, al novembre vam posar la primera pedra de l’heliport que
ha d’entrar en servei el 2010 i que permetrà incrementar l’accessibilitat i la
seguretat en l’atenció dels casos més complexos.

Enguany hem merescut de nou el reconeixement a la qualitat i l’eficiència
de Iasist, que ha premiat la gestió del Servei de Tocoginecologia.
Igualment, el Servei de Salut Mental ha estat seleccionat per la Fundació
de la Marató de TV3 i dotat d’un fons per a investigació.

Hem esmerçat esforços en les aliances estratègiques i hem ampliat
convenis amb l’IMAS, Althaia i, sobretot, amb l’ICS. Prioritzant les relacions
amb l’atenció primària de salut, enguany hem descentralitzat totalment els
serveis de salut mental. Igualment, hem reorganitzat els dispositius
d’urgències territorials i hem ubicat els recursos d’atenció nocturna a
l’Hospital d’Igualada, amb la qual cosa hem millorat la qualitat i la seguretat
de la resposta i hem afavorit que el conjunt de professionals del CSA i
l’ICS que tenen encarregada aquesta tasca integrin habilitats i comparteixin
coneixements en benefici dels pacients.

El nostre compromís com a entitat socialment responsable és visible ja
enguany, amb la primera memòria d’RSC. D’altra banda, el 19 de juny vam
acollir la trobada de voluntariat “Extensió del Voluntariat de Salut a
Catalunya” coincidint uns dies abans amb la incorporació dels primers
voluntaris al nostre centre. Això ho interpretem com un pas definitiu en la
recerca de canals diversos i efectius entre la societat civil i la nostra entitat.

Finalment, en l’àmbit de la governança, l’entitat ha continuat aprofundint
en les eines de bon govern, aprovant un codi ètic elaborat de manera
participada pel personal de l’entitat i ratificat pel Consell Rector.

Vénen sens dubte anys difícils. A hores d’ara ja podem dir que l’any 2009 no
serà pitjor, en termes de dades macroeconòmiques ni d’exigència
d’austeritat, que els propers anys. La nostra entitat, però, els afronta amb
l’optimisme que dóna constatar la seriositat de la feina feta, el rigor amb què
estem complint les nostres exigències del Pla d’empresa marcat i la
confiança absoluta amb els nostres actius professionals.

Consell Rector (31/12/2009)

President
Jordi Aymamí i Roca

Vicepresident
Francesc Xavier Niño i Núñez

Secretari
Santiago Terradas i Ruestes

Vocals
Carme Bertral i López
Xavier Boquete i Saiz (fins al novembre)
Marc Castells i Berzosa

(des del novembre)
Albert Calaf i Viñals
Antoni Iruela i López
Montserrat Mateu i Pons
Josep M. Oller i Berenguer
Lluís Riu i Bergès
Pilar Salat i Agramunt

Gerent
Olga Pané i Mena

Equip directiu (31/12/2009)

Gerent
Olga Pané i Mena

Director assistencial
Josep Ballester i Roselló

Director de l’Àrea Sociosanitària i
d’Atenció a la Dependència
Ramon Sellarès i Ribera

Directora d’Infermeria
Emma Fillat i Fillat

Director economicofinancer
Josep Aumatell i Canellas

Directora de Recursos Humans
Teresa Puigoriol i Tomàs

Director de Planificació
i Desenvolupament
Pedro García i Crespillo (fins al juny)

Director de Sistemes d’Informació
Albert Molas i Barberà

Directora de la Unitat d’Atenció
al Ciutadà
Montserrat Vidal i Valls

Cap de l’Àrea de Gestió Assistencial
Carme Busqué i Balsells

Cap del Gabinet Tècnic i Comunicació
Olga Font i Parés

Cap de Medicina Interna i
Especialitats
Pere Comas i Casanova

Cap de Cirurgia General
i Especialitats Quirúrgiques
Xavier Feliu i Palà

Cap del Servei de Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia
Matías Sala i Fiebiger

Cap del Servei d’Obstetrícia i
Ginecologia
Pere Brescó i Torras

Cap del Servei de Pediatria i
Neonatologia
Carme Jou i Torras

Cap del Servei d’Anestesiologia
i Medicina Crítica
Josep M. Bausili i Pons

Cap del Servei de Medicina Física i
Rehabilitació
Antoni López i Pujol

Cap del Servei de Farmàcia
Agustí Perelló i Juncà

Cap del Servei de Diagnòstic per la
Imatge
Eduard Sanchís i Querol

Cap d’Urgències
José Lluch i López (fins al juliol)
Antoni Nogueroles i Garrigós

(des de l’agost)

Cap de l’Àrea de Salut Mental
Joan Ribas i Sabaté

Cap del SEM
David Villagrasa i Sánchez

Cap d’Estudis, Docència i Recerca
Enric Macarulla i Sanz

Presentació

Jordi Aymamí i Roca
Alcalde d’Igualada i president del Consorci Sanitari de l’Anoia



2009

Durant el 2009 s’ha
incrementat l’activitat
quirúrgica amb relació a
l’any anterior. Això ha
suposat un impacte de
509 pacients menys en
llista d’espera.

El CSA en xifres

Inversions

Equipament 95.981,65
Obres i instal·lacions 694.154,72
Informàtica 18.367,03
Altres 283,76
Total 808.787,16

Recursos estructurals

Llits d’hospitalització 244
Hospitalització d’aguts 204
Atenció sociosanitària 40

Quiròfans 6
Sales de consultes externes 38

Activitat diària

Altes 37
Visites de consultes externes 746
Urgències 187
Intervencions quirúrgiques* 27
Sessions de rehabilitació 143
Sessions de diàlisi 47
Visites de salut mental 60

* No inclouen cirurgia menor.

Recursos econòmics

Ingressos d’explotació 59.950.477,38 €
Despeses d’explotació 63.839.741,94 €

Recursos humans (personal equivalent a jornada completa)

Personal mèdic 187,8
Personal d’infermeria 481,3
Personal de gestió i administració 104,4
Personal de serveis 56,5
Total 830

Activitat assistencial, 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009
Altes (hospitalització més CMA) 10.768 10.480 10.945 11.663 11.249
Intervencions (inclouen cirurgia menor) 8.132 7.635 8.117 10.260 10.185
Parts 1.030 1.119 1.260 1.387 1.202
Consultes externes 136.240 137.141 137.511 148.489 156.640
Urgències 69.582 68.763 65.856 61.276 61.152



Comença la construcció de l’heliport
La consellera de Salut, Marina Geli, i l’alcalde d’Igualada i president del Consorci Sanitari
de l’Anoia van presidir, al novembre, l’acte de posada de la primera pedra per a la
construcció de l’heliport de l’Hospital. La construcció d’aquesta pista, situada sobre
l’entrada de l’àrea ambulatòria, permetrà millorar les instal·lacions i dotar la comarca d’un
nou recurs sanitari per al trasllat urgent de pacients a hospitals de referència. Les obres
estan valorades en uns 600.000 euros i es preveu que durin uns sis mesos.

ATENCIÓ HOSPITALÀRIA

Hospitalització

Altes hospitalàries 8.488
Altes de cirurgia major ambulatòria (CMA) 2.761
Total d’altes 11.249

Parts 1.202

Urgències

Ateses 62.133
Ingressades (%) 9,7
Urgències per dia 170,2

Unitat de Cures Intensives (UCI)

Altes d’hospitalització 282
Estada mitjana 6,5

Farmàcia

Preparacions 6.194
Fórmules magistrals 200
Citostàtics 4.881
Nutricions parenterals 1.113

Reenvasaments de medicació sòlida 70.496
Reenvasaments de medicació líquida 2.023
Nombre de receptes validades 58.956

Intrahospitalàries 55.909
Extrahospitalàries 3.047

Dispensacions de metadona (litres) 113
Dispensacions de medicaments
(malalts externs) 11.253
Intervencions farmacèutiques intrahospitalàries 9.804
Monodosis preparades 1.634.517

Activitat dels serveis assistencials
primaris d’emergència Base SEM-29, Igualada

2006 2007 2008 2009
Sortides 1.568 1.583 1.532 1.528
Mitjana diària 4,3 4,3 4,2 4,2

Activitat quirúrgica

Intervencions (programades més urgents) 3.026
Cirurgia major ambulatòria (UCSI) 2.703
Cirurgia menor ambulatòria 4.459
Total d’intervencions 10.188

ATENCIÓ AMBULATÒRIA

Activitat ambulatòria

Consultes externes
Primeres visites 45.472
Visites successives 111.168
Total de visites 156.640
Índex de reiteració 2,2

Hospital de dia 6.156

Tractaments i proves diagnòstiques

Hemodiàlisi
Altes d’hospitalització de Nefrologia 116
Sessions d’hemodiàlisi 13.947

Diagnòstic per la imatge
Radiografies convencionals 62.235
Radiografia intervencionista 443
Mamografies 5.867
Ecografies generals 6.153
TAC 7.151
Ressonàncies 3.690

Rehabilitació
Sessions 42.047



Millorant la gestió
L’any 2009 s’ha obtingut el certificat de bronze d’Hospital sense fum. D’altra banda, s’ha
elaborat un diagnòstic d’igualtat que serà la base per a l’elaboració del Pla d’igualtat del
CSA; s’ha aprovat el Pla d’autoprotecció, que va incloure un simulacre, i s’ha fet un
macroprocés de convocatòries en què s’han mobilitzat 270 persones i s’han reordenat els
cangurs de cap de setmana. Una altra fita destacable ha estat el desenvolupament del
nivell D de la carrera professional dels GP1.

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

ATENCIÓ A L’USUARI
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Convalescència
Places 32
Altes 319
Estades (dies) 11.249
Estada mitjana (dies) 44
Índex d’ocupació (%) 96,4

Cures pal·liatives
Places 8
Altes 250
Estades (dies) 2.777
Estada mitjana (dies) 11,4
Índex d’ocupació (%) 110,3

UFISS
Pacients atesos 688

PADES
Pacients atesos 231

Servei de Valoració d’Atenció
a la Dependència

Grau I 1.237
Grau II 1.156
Grau III 794
Denegatòria 581
Total de valoracions 3.768

Voluntariat a l’Hospital

A l’abril es va posar en marxa el Programa de voluntariat
a l’Hospital, que té com a objectiu millorar la qualitat de
vida dels pacients durant l’estada al centre. Al mateix
temps, complementa i no envaeix la tasca del
professional sanitari i dóna un caràcter molt més ric i
humà a la tasca assistencial.

Les tasques de voluntariat estan pensades per entretenir
i fer companyia. Activitats com llegir el diari al pacient,
distreure’l amb jocs de taula o conversar amb ell són
algunes de les tasques que el voluntari pot portar a terme.

Per un hospital més confortable

“Per un hospital més confortable” és una campanya que
hem engegat a fi d’establir unes normes per procurar un
ambient tan tranquil com sigui possible i que faciliti el
repòs als pacients. Aquestes normes van encaminades,
doncs, a millorar la qualitat de l’atenció sanitària oferint
més tranquil·litat, seguretat i confort als usuaris i per
ajudar-los a recuperar-se.

Enquesta de satisfacció

Segons els resultats de l’enquesta d’opinió que es lliura
als nostres usuaris, els aspectes menys ben valorats
són la llista d’espera, la puntualitat i el menjar. D’altra
banda, el 94% opinen que l’Hospital d’Igualada els
mereix confiança i la mitjana de valoració global és de
4,3 sobre 5.

Nivell de confiança dels usuaris

Set anys de la ludoteca

Des de l’any 2002 l’Hospital d’Igualada gestiona,
mitjançant l’entitat La Finestra, la ludoteca de l’Àrea
Maternoinfantil amb la finalitat de millorar el confort i la
recuperació dels infants ingressats.

La Finestra té un projecte d’intervenció en el lleure
desenvolupat per un educador o educadora i basat en
l’autonomia, l’elecció i l’activitat lliures.

L’any 2007, la ludoteca va encetar el Programa de
dinamització a l’Àrea de Convalescència amb tot un
seguit d’activitats programades per tal de facilitar i fer
més amena l’estada dels pacients adults.



Integració amb l’atenció primària
Des d’abril de 2009, tots els metges de capçalera de les vuit ABS de l’Anoia poden
accedir a consultar informes d’alta, urgències i proves diagnòstiques, així com consultar
directament els estudis de diagnòstic per la imatge. D’altra banda, en el marc de la
reordenació de l’atenció continuada a la nostra comarca i en el conjunt de dispositius de
l’ICS als territoris on hi ha hospital de referència, el nostre centre va acollir els serveis
d’atenció continuada que fins ara es prestaven al Centre d’Atenció Primària d’Igualada en
torn de nit dins del nostre Servei d’Urgències.

SALUT MENTAL

TREBALL SOCIAL

S’ha elaborat el Codi ètic del CSA amb
la participació de tots els professionals.

S’ha signat un conveni de
col·laboració amb l’Hospital de
Goundi, al Txad, per promoure
activitats de docència i formació
dels professionals sanitaris i no
sanitaris, proposar i desenvolupar
projectes de recerca, donar suport
en matèria de cooperació, etc.

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Atenció a les drogodependències

Acollides i primeres visites 618
Visites successives 2.719
Total de visites 3.337

Salut mental

Primeres visites 1.217
Visites successives 11.418
Total de visites 12.635

Centre de dia
Sessions 4.100

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil*
Primeres visites 415
Visites successives 4.464
Total de visites 4.879
*Gestionat per l’Hospital Sagrat Cor de Martorell – Serveis de Salut Mental.

Treball social

Primeres visites 1.032
Visites successives 1.580
Gestions (trucades, informes...) 2.485

Recollida selectiva de residus sanitaris

2008 2009 Diferència
Grup III* (litres) 79.060 75.755 -3.305
Grup IV** (litres) 16.950 17.220 270
Total litres 96.010 92.975 -3.035
Cost (en euros) 47.590 47.787 197
* Residus sanitaris específics
**Residus citotòxics

Recollida selectiva de residus generals

Rebuig (litres) 4.818.000
Orgànic (litres) 429.600
Envasos (litres) 1.093.500
Vidre (litres) 25.000
Cartró (quilos) 24.580
Piles (quilos) 140

Tòners (unitats) 223
Filtrines (quilos) 1.528
Material d’informàtica (quilos) 74
Plàstic contaminant (quilos) 136
Paper confidencial (quilos) 1.930

• El 91% del paper que es fa servir és reciclat.

• S’ha reduït el consum d’ampolles de plàstic
d’aigua un 4%.

• Amb les plaques fotovoltaiques s’han
produït 16.795 kW/h.



Noves eines de comunicació
S’ha avançat moltíssim en l’àmbit de la comunicació i l’any 2009 hem estrenat web i
intranet, eines molt dinàmiques i actualitzades constantment. També hem millorat la
informació en matèria d’RSC i específicament en els consells de salut que hi ha a la web.
Quinzenalment tenim un programa de ràdio, La Píndola, on els professionals del nostre
centre donen consells de salut, presenten programes de salut, unitats específiques, etc.

QUALITAT ASSISTENCIAL

L’Hospital d’Igualada ha estat
reconegut amb el premi TOP 20 i s’ha
situat en la primera posició en l’àrea
de la dona, dins la categoria
d’hospitals generals amb cirurgia de
mama. Així mateix va quedar en
vuitena posició entre els 28 hospitals
generals mitjans que es van
seleccionar.

Indicadors de qualitat

Estada mitjana (dies) 6,7
Mitjana de llits ocupats 155,6
Urgències ingressades (%) 9,7
Taxa de mortalitat (%) 3,3
Taxa de cesàries (%) 14,3
Taxa de parts instrumentats (%) 11,3
Taxa de parts prematurs (%) 3,7
Reingressats abans de 30 dies (%) 5,8
Úlceres per pressió (%) 0,4

Grups relacionats amb el diagnòstic (GRD)

5 primers GRD mèdics

GRD Descripció Nombre %

373 Part vaginal sense diagnòstic complicat 660 11,6

541 Trastorn respiratori, excepte infecció bronquitis/asma,
amb comorbididats i/o complicacions 371 6,5

372 Part vaginal amb diagnòstic complicat 367 6,4

629 Nounat normal >2,5 kg sense intervencions significatives 182 3,2

544 Insuficiència cardíaca crònica i arítmia 174 3,0

5 primers GRD quirúrgics

GRD Descripció Nombre %

494 Colecistectomia laparoscòpica sense exploració DBC,
sense comorbididats i/o complicacions 129 4,9

370 Cesària, amb comorbiditats i/o complicacions 108 4,1

162 Intervenció per hèrnia inguinal i femoral, majors de 17 anys,
sense comorbididats i/o complicacions 96 3,7

818 Substitució de maluc, excepte per complicacions 94 3,6

209 Pròtesis articulars/reinserció de membre de l’extremitat inferior 91 3,5

5 primers GRD de cirurgia major ambulatòria

GRD Descripció Nombre Índex de substitució (%)

039 Intervencions del cristal·lí 397 14,4

119 Lligadura i extracció venosa 216 7,9

006 Alliberament del canal carpià 141 5,1

270 Altres intervencions de pell, teixit subcutani i mama,
sense comorbididats i/o complicacions 136 4,9

162 Intervenció per hèrnia inguinal i femoral, majors de 17 anys,
sense comorbididats i/o complicacions 114 4,1

Consorci Sanitari de l’Anoia / Memòria 2009
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Hospital d’Igualada
Avinguda de Catalunya, 11
08700 Igualada
Tel. 938 075 500
Fax 938 075 537

Centre de Salut Mental
i Centre de Dia
Passeig de Verdaguer, 128
08700 Igualada
Tel. 938 058 170
Fax 938 058 116

Centre d’Atenció i Seguiment
de Drogodependències
(CASD)
Sant Carles, 63
08700 Igualada
Tel. 938 058 171

Consorci Sanitari de l’Anoia
www.csa.cat

Organització gestionada per:

Població dels municipis

Anoia Rural 10.443
Calaf 7.124
Capellades 10.694
Igualada Urbà 41.236
Piera 15.968
Santa Coloma de Queralt 3.742
Santa Margarida de Montbui 10.265
Vilanova del Camí 12.849
Total Anoia 112.321

Font: Registre central de persones assegurades
(RCA) 2009.


