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Fets i Fites
Fets i fites principals de l’Hospital

7 DE FEBRER

L’Hospital es dota d’UCIKids, l’APP que explica als
més petits com és una Unitat de Cures Intensives
La Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus
s’ha dotat d’una aplicació de mòbil que d’una manera intuïtiva i com si
fos un joc ajuda els infants amb familiars ingressats al servei a tenir una
visió general d’una UCI, dels professionals que hi treballen i de l’ambient
hospitalari.

13 DE FEBRER

Especialistes de diversos hospitals de l’Estat participen al Curs d’Immersió Clínica en Cirurgia Bariàtrica
La Unitat de Cirurgia Bariàtrica de l’Hospital Sant Joan ha organitzat
una nova edició del Curs d’Immersió Clínica en Cirurgia Bariàtrica i ha
acollit durant dos dies especialistes en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de diferents centres hospitalaris de l’Estat, que volien aprofundir
els seus coneixements en el camp de la Cirurgia Bariàtrica i Metabòlica.

26 DE FEBRER

L’Hospital Sant Joan acull la biblioteca sobre rodes: Bibliooh!
Les Biblioteques Municipals enceten un nou projecte pensat per acostar
els llibres dels seus fons a tota la ciutat, la “Biblioteca sobre rodes:
Bibliooh!”. Aquesta iniciativa té la particularitat que es farà utilitzant un
food truck adaptat expressament per al projecte, que durant tres dies

10 DE MAIG

L’Hospital posa en marxa un programa de sessions informatives per a pacients que han de ser
intervinguts quirúrgicament
L’Hospital Universitari Sant Joan ha posat en marxa un programa de
sessions informatives preoperatòries adreçades a pacients que han
de ser intervinguts de cirurgia i que requeriran d’ingrés hospitalari. Les
sessions es van iniciar el passat mes d’abril i es repetiran mensualment,
concretament dos dilluns al mes a les 12 del migdia.
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17 DE JULIOL

El SEM posa en marxa el vol nocturn de l’helicòpter medicalitzat per assistir i traslladar pacients greus i crítics
L’Heliport de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus va acollir ahir al
matí la presentació del vol nocturn de l’helicòpter medicalitzat per assistir
i traslladar pacients greus i crítics. Així doncs, l’assistència i el trasllat aeri
nocturn de pacients greus i crítics ja és una realitat a Catalunya.

7 DE NOVEMBRE

La IV Jornada d’Infermeria Oncològica de Tarragona i Terres de l’Ebre reuneix 180 professionals
Prop de 180 professionals, entre diplomats d’infermeria, tècnics auxiliars en cures d’infermeria, tècnics especialistes de farmàcia i tècnics
especialistes en radioteràpia han participat en la IV Jornada d’Infermeria
Oncològica de Tarragona i Terres de l’Ebre “Càncer de pulmó: respirem
Junts”, que tindrà lloc els dies 7 i 8 de novembre a l’auditori de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus.
22 DE NOVEMBRE

VIII Jornades Nacionals de Medicina de l’Esport –
Medicina del bàsquet
Les jornades, celebrades a l’Auditori de l’Hospital i organitzades per la
Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMEDE), van comptar
amb una destacada participació d’experts en diferents àmbits d’aquesta
especialitat.

13 DE DESEMBRE

El I Curs d’Oncologia radioteràpica reuneix prop de
200 professionals
Prop de 200 professionals participen al “I Curs d’Oncologia Radioteràpica”, que va tenir lloc a l’auditori de l’Hospital. Coordinat per la Dra. Meritxell Arenas, directora del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital i
el Dr. Moisés Mira, cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova, té per objectiu donar a conèixer la importància de la radioteràpia en l’abordatge del pacient oncològic.

13 DE DESEMBRE

Recollida de joguines ‘Jo també vull jugar’
El servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus s’adhereix a la campanya de Càritas Reus ‘Jo també vull jugar’.
Del 12 al 30 de desembre es van recollir joguines noves o en bon estat, de
caràcter educatiu, lúdic i que no siguin bèl·liques.
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L’Hospital en xifres
Xifres representatives de l’activitat al centre

286
73

llits d’aguts

llits sociosanitaris

17.100

altes d’aguts

800 ingressos a UCI
1.500
29.000

altes de sociosanitaris
sessions d’hospital de dia

86.100
11%

d’urgències ingressades

336.000
5.020

visites consulta externa

pacients de rehabilitació

378.000
1.258
6

urgències

proves especials
professionals
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Principals
resultats assolits
Estadístiques sobre l’increment de complexitat en el tipus de pacients i
procediments estrella que es duen a terme al centre
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La complexitat dels tipus de pacients ingressats ha augmentat
un 1,7% de 2018 a 2019, i és un 1,5% superior a la complexitat
dels hospitals similars de Catalunya (hospitals de referència).

+1,7%

L’increment d’altes ha estat a expenses de les altes de tipus
quirúrgic, que han augmentat significativament respecte el 2018.
El percentatge d’altes quirúrgiques ha passat de 36% (2018) a
39% al 2019, apropant-se més al 46% dels hospitals similars.

+3%

Aquestes altes quirúrgiques són un 12,4% més complexes que
les dels hospitals similars.
+22%

La Cirurgia Sense Ingrés (CSI) ha augmentat un 22%,
amb 3.200 intervencions. Amb aquest increment, l’índex de cirurgia sense ingrés és similar als hospitals de referència catalans.
Les intervencions sense ingrés més freqüents són les de
cataracta, hèrnia abdominal, úter, mama i vesícula biliar.
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Els procediments estrella són serveis assistencials que oferim a l’Hospital que
tenen complexitat clínica i que requereixen expertesa dels professionals i/o
utillatge d’alta tecnologia. El centre els realitza amb volum superior a d’altres
centres del seu nivell, o n’és referència al territori, amb tècniques avançades,
podent reduir els dies d’internament i el temps de recuperació del pacient.

Cirurgia Oncològica
pulmonar, digestiva, de mama, pell, pròstata...

Cirurgia de l’Obesitat Mòrbida
(cirurgia bariàtrica)

Hospital de referència
de la demarcació

Cirurgia Plàstica Reparadora
després de cirurgia bariàtrica

Complementària a
l’anterior

Cirurgia Toràcica per Endoscòpia

Molt resolutiva, poc invasiva
per tumors de pulmó i tòrax

Cirurgia Bufeta Urinària i
Urèter per Endoscòpia

Poc invasiva per
tumors i litiasi

Colecistectomia Laparoscòpica

Centre amb més taxa
de cirurgia sense ingrés
del seu nivell

Cirurgia d’Úter i Annexos

Per malalties
benignes i malignes,
per endoscòpia quan és possible

amb/sense situació d’infart

Ràpida intervenció a la
Unitat d’Hemodinàmica
conjunta amb Joan XXIII

Implantació i Recanvi de
Marcapàs Cardíac

Alt volum i major percentatge
sense ingrés que
hospitals equivalents

Cirurgia de l’Espatlla

Per artoscòpia
amb mínima estada

Cirurgia de la Columna

En augment i amb menor
estada mitjana esperada
que hospitals equivalents

Angioplàstia Coronària
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Hospital de referència en
Oncologia de la demarcació
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Compromís social
Activitats i actes amb compromís social a l’Hospital
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L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus va elaborar l’any 2019 el Programa de
Desenvolupament social i de Voluntariat. Aquest document, tal i com es recull
en els seus objectius, pretén facilitar el coneixement de les activitats que realitzen associacions sense afany de lucre que contribueixen al desenvolupament
social de l’entorn i que contribueixen a fer un món més just, solidari, equilibrat,
pacífic i respectuós amb la salut mitjançant la participació dels ciutadans.

Activitats de Cooperació
Durant l’any 2019, s’han cedit espais a diferents entitats i associacions tant locals com d’abast més general per a la difusió dels seus objectius i captació de
socis. L’espai cedit ha estat el vestíbul de l’Hospital. Hem col·laborat amb:
• ACNUR
• Creu Roja
• Asociación Española contra el Cáncer
• Lliga contra el càncer de les Comarques de Tarragona
• Fundació Josep Carreras contra la leucèmia
• Metges del Món
• UNICEF
• Fundación Española del Corazón
• Aldees Infantils SOS

Activitats de Voluntariat
Al mes d’octubre, l’Associació Amics de l’Hospital de Reus es va incorporar al
Programa de Voluntariat del centre. Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre que
va néixer amb la voluntat d’implementar activitats centrades en l’acompanyament i
suport afectiu als pacients que ho necessitin durant la seva estada hospitalària.
A finals de desembre de 2019 l’entitat té uns 12 voluntaris, persones de més de 18
anys que dediquen una part del seu temps a l’acompanyament dels pacients. Tots
ells han rebut una formació inicial d’introducció al món del voluntariat així com una
formació més específica per adquirir els coneixements necessaris segons cada
àmbit d’actuació, tenint en compte aspectes com les característiques de l’entorn
hospitalari, el perfil de les persones ingressades o l’abordatge de situacions d’alt
impacte emocional, entre altres.
9
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Activitats Socials per a Pacients i Famílies
Alguns exemples d’activitats socials adreçades a pacients i famílies que
s’han dut a terme a l’Hospital estan incloses en el programa “Portem el
Nadal a l’Hospital”. Aquesta iniciativa, que inclou activitats com muntar el
pessebre, una recollida de joguines, actuacions musicals i visites de personatges del Port Aventura als infants ingressats, pretén aconseguir que els
pacients i les famílies puguin sentir proper el Nadal en unes dates tant assenyalades.

Activitats de Promoció de la Salut
Promoure la salut és establir el procés que permet a les persones incrementar
el control sobre la seva salut per millorar-la. De cara als pacients, és un aspecte bàsic pel que fa a qualitat, mentre que en l’àmbit intern ho és per aconseguir
un entorn de treball saludable per als professionals. L’Hospital forma part de
la Xarxa de centres i Hospitals promotors de la salut (HPH Catalunya), que té
com a missió la promoció de la salut als centres sanitaris de Catalunya.
Les línies d’actuació d’enguany han abordat iniciatives com el Dia Mundial
Sense Tabac, el Dia Internacional del Càncer de Mama, la Marxa contra la
Fragilitat o la Setmana Europea de la Lactància Materna.
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Actes i activitats socials per a professionals
Entre les activitats socials de caràcter intern dirigits als professionals destaquem
els actes d’acollida i comiat de metges residents, la Festa Social d’homenatge
a jubilats i professionals amb antiguitat a l’Hospital i la visita de la direcció als
serveis guarnits per Nadal.

Col·laboracions
Des del mes de setembre de 2019, publiquem mensualment l’Agenda d’activitats, obertes a tota la població, que recull la majoria d’actes i esdeveniments col·laboratius que se celebren a l’Hospital. Alguns exemples són la
visita de la biblioteca sobre rodes Bibliooh!, la celebració del Dia Mundial
de la Poesia o la col·laboració amb l’Escola Alba d’Educació Especial.

11

Memòria 2019

5

Comunicació
Activitats comunicatives a l’Hospital

Des de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus treballem per donar contingut,
suport i visibilitat a totes les iniciatives, esdeveniments i activitats que es duen
a terme al centre. Aquests són alguns exemples dels treballs que destaquem
d’aquest 2019:

Imatge Gràfica
Qualsevol activitat necessita un programa, un cartell promocional o un bàner
publicitari. Hem treballat per proveir d’imatge gràfica a totes les iniciatives
que s’han dut a terme a l’Hospital i que ho necessitaven, a banda de generar cartells informatius sobre mesures sanitàries inherents a l’activitat pròpia
d’un Hospital. Alguns exemples poden ser l’elaboració de fulls informatius de
cadascun dels serveis que ofereix el centre, cartells informatius sobre donar
sang o làmines informatives sobre el rentat de mans, entre molts d’altres.

Cobertura d’esdeveniments
El Gabinet de Comunicació de l’Hospital acudeix a cada un dels esdeveniments i activitats que es duen a terme per tal de documentar i generar contingut gràfic i audiovisual. Algunes vegades, si l’ocasió ho permet, es generen
transmissions en directe via xarxes socials per acostar els actes de l’Hospital
a tothom qui, per la raó que sigui, no hi pot assistir personalment. A partir
d’aquestes documentacions i d’altres notícies sobre l’activitat de l’Hospital,
es generen notes de premsa i articles pels mitjans de comunicació i la pròpia
pàgina web de l’Hospital.
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Atenció als mitjans
A banda de crear contingut per als mitjans, també atenem les seves peticions,
mantenim contacte amb els periodistes i convoquem conferències de premsa
quan aquestes són necessàries.

Suport Web
A vegades, les activitats que s’organitzen a l’Hospital necessiten un lloc web
diferenciat per a la seva promoció o funcionament. A banda de mantenir actualitzada la pàgina web de l’Hospital, amb notícies i novetats en els serveis,
també creem pàgines web per a cobrir les necessitats d’aquelles iniciatives
que es puguin dur a terme en el marc del centre.

Activitats d’àmbit social
També oferim suport organitzatiu i creatiu per a les activitats de caràcter social
que s’organitzen a l’Hospital. N’és un exemple la Festa Social 2019, en la que,
a banda de participar en l’organització, vam elaborar una peça audiovisual
amb els treballadors jubilats com a protagonistes.
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Docència
Formació de grau, especialitzada i activitats formatives a l’Hospital

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus disposa d’un Pla de Formació anual
que és una eina estratègica per garantir que els professionals adquireixin els
coneixements necessaris per desenvolupar la seva feina i créixer professionalment, a la vegada que permet al centre millorar la qualitat assistencial i ser més
competitiu.

Formació de grau
170
230
42
55
6

estudiants de medicina
estudiants de fisioteràpia
estudiants d’infermeria
estudiants d’F.P.
estudiants d’estada en espera

Formació especialitzada
16
59
3
16
2

places acreditades
residents
MFiC
tutors
col·laboradors docents

Activitats formatives
11
514
14

activitats en línia
activitats presencials
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Línies de Recerca
Activitats de recerca a l’Hospital
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88 Publicacions indexades (segons la font: PubMed).
8 Grups de nutrició i metabolisme
1 Grup de recerca en oncologia (FUNCA)
Registre d'actius intangibles (acumulat 2013 fins 2019)
4 Patents sol·licitades: 2 concedides, 1 en curs i 1 abandonada
1 Obra científica registrada
3 Registres de programa d'ordinador

26 projectes de recerca actius (s'inclouen convocatòries públiques
competitives i no competitives, així com projectes de personal)

51 assaigs clínics actius
35 estudis observacionals

image: Freepik.com
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Recursos Humans
Xifres i dades sobre els treballadors i treballadores de l’Hospital

Nombre de treballadors
Total: 1258

964 dones

293 homes

Estabilització de la contractació temporal
Durant lany 2019 s’ha iniciat un canvi de tendència en la contractació temporal
com a conseqüència de les convocatòries d’oferta pública d’ocupació de taxa
ordinària i taxa extraordinària per a l’estabilització de la contractació temporal
que han permès cobrir 105 llocs de treball de naturalesa estructural amb persones amb contractació indefinida.

84 diplomats
41,52% temporal

21 facultatius
58,48 indefinit

Piràmide d’edats de la plantilla
<25

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

>60

61

154

172

143

177

158

146

136

112

Responsabilitat social corporativa
L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus forma part de la Xarxa Catalana
d’Hospitals i Seveis Promotors de la Salut de l’Organització Mundial de la Salut. A més, forma part de la Xarxa d’Empreses Saludables de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya.
La Comissió de Responsabilitat Social Corporativa desplega accions sobre els
següents eixos:
• Ètica organitzacional
• Transparència i rendiment de comptes
• Participació i implicació de les persones
16

• Salut i riscos laborals
• Gestió ambiental
• Igualtat i conciliació
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Dades Econòmiques
Xifres representatives de l’economia de l’Hospital
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Import de la xifra de negocis Hospital Universitari Sant Joan de Reus:

139.723.399 €

Inversió en immobilitzat material Hospital Universitari Sant Joan de Reus:

859.446 €

Inversió en immobilitzat material consolidat:

3.177.723 €

Nombre de factures rebudes de proveïdors l’exercici 2019:

19.385

Nombre de factures emeses (CatSalut, mútues i altres) l’exercici 2019:

11.103

17

Creixem junts

