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Want big impact?

L’any 2020 ha sigut de tot, excepte previsible. La pandèmia del Coronavirus SARS-CoV-2 ha regirat la
societat i ens ha obligat a realitzar, més que mai, esforços per poder donar el servei al qual ens hem
compromès amb la ciutadania i les administracions.

Els moments més difícils i durs de la pandèmia sembla que han quedat enrere, i he de dir que ho hem
superat amb èxit. Això ha estat possible gràcies als esforços realitzats per part dels professionals
de Blauclínic, del primer a l’últim, que heu sabut mantenir-vos a l’alçada del moment, superant la
incertesa, la por i l’esgotament, per tant una vegada més, en nom de l’equip directiu, rebeu tot el
nostre agraïment.

En segon lloc voldria agrair també a la ciutadania, usuaris i familiars, la vostra col·laboració,
comprensió i suport, així com a totes aquelles entitats, professionals i col·laboradors externs que
heu aportat el vostre gra de sorra i que ens heu ajudat a fer front a les circumstàncies tan difícils que
hem superat plegats.

A tothom, moltes gràcies.

Dr. Xavier Pujol
Gerent de Centres Blauclínic
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Recursos 
assistencials
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CONVALESCÈNCIA
50 llits
LLARGA ESTADA
114 llits
CURES PAL·LIATIVES
10 llits
PIUC
10 llits

Hospitalització intermèdia Blauclínic
L’atenció que oferim al Centre Sociosanitari CBC Dolors
Aleu està orientada cap a les necessitats d’aquells
pacients amb malalties cròniques o en etapes
avançades que es poden beneficiar de l’actuació
simultània dels serveis sanitaris i socials, per tal de
pal·liar les seves limitacions o patiment, dins del marc
de l’atenció a la cronicitat, la geriatria i les cures
pal·liatives.
Així mateix oferim atenció a pacients dins de línia PIUC
(Pla Integral d’Urgències de Catalunya), durant la
campanya que va des del mes de desembre del 2019 al
març del 2020.
La novetat d’enguany és la línia d’atenció a pacients
Subaguts COVID. Aquesta ha aparegut el mes de març
per atendre a aquells pacients afectats per la COVI-19
que no requereixen ingrés a un centre d’hospitalització
d’aguts, però que necessiten atencions medicalitzades.



Resum de
l’activitat assistencial
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Convales-
cència

Llarga 
Estada

Cures 
Pal·liatives

Subaguts 
COVID PIUC

Ingressos 586 654 78 334 38

Altes 611 664 78 304 39

Atesos 627 767 78 334 39

Estades 18.943 36.439 823 3.957 306

Estades 
pacients 

d’alta
19.646 37.243 823 3.772 307

Dies 
d’estada 
mitjana

31,15 51,59 7 13 6

42%

34%

4%

18%

2%

Llarga Estada Convalescència

Cures Pal·liatives Subaguts COVID

PIUC



Perfil de la 
persona usuària
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Perfil de la persona usuària
Distribució per edat i sexe
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L’edat mitjana de les persones ateses al centre és de 80’45 anys, 
i són, majoritàriament, dones.

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Convalescència

Llarga Estada

Cures Pal·liatives

SA COVID

PIUC

<64 65-74 75-84 85-94 >94

36%

64%

Homes Dones



Dies d’estada fins alta
de la persona usuària
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Dies d’estada fins alta de les persones usuàries
Convalescència

9

▪ L’estada mitjana a 
Convalescència de l’any 2020 
és de 31,15 dies, reduint-se 
respecte a l’any anterior, que 
era de 33,3 dies.

5,7%

28,6%

46,9%

12,2%
6,5%6,8%

25,0%

55,2%

10,3%

2,7%

11,5%

31,8%

39,6%

10,5%
6,7%

<10 10-30 31-45 46-55 56-90

2018 2019 2020
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Dies d’estada fins alta de les persones usuàries
Llarga Estada
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▪ S’ha reduït l’estada mitjana a la línia 
de Llarga Estada, passant de 59’6 
dies el 2019 a ser de 51’59 el 2020. 

11,0%

18,6%

13,0%

7,0%

23,8%

19,5%

5,9%

1,1%
0,2%

9,1%

19,7%

12,7%

6,5%

24,2%

20,2%

3,2% 3,9%

0,5%

13,3%

27,7%

13,6%

5,7%

18,8%

14,0%

4,7%

1,8%
0,5%

<10 10-30 31-45 46-55 56-90 91-123 124-181 182-365 >365

2018 2019 2020



Dies d’estada fins alta de les persones usuàries
Cures Pal·liatives
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▪ L’estada mitjana és de 9,55 dies (l’any 
2019 era de 11,7 dies) 49,2%

43,4%

5,7%
1,2% 0,4%

44,1%

52,7%

2,9% 0,4% 0,0%

55,1%

43,6%

1,3% 0,0% 0,0%

<10 10-30 31-45 46-55 56-90

2018 2019 2020



Dies d’estada fins alta de les persones usuàries
SA COVID
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▪ L’estada mitjana és de 11,41 dies

8,9%

21,1%

63,8%

6,3%

>5 5-10 11-20 21-30



Dies d’estada fins alta de les persones usuàries
PIUC
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▪ L’estada mitjana és de 6 dies, reduint-se 
respecte a l’any anterior, que era de 8 
dies

8,8%

72,6%

18,6%

4,6%

48,3% 47,1%

10,3%

71,8%

17,9%

>5 5-8 9-16

2018 2019 2020



Procedència
dels ingressos
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Procedència dels ingressos
Convalescència
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▪ La procedència dels 
ingressos principal és 
l’Hospital d’Aguts.

▪ Procedència dels 
ingressos de l’Atenció 
Primària per zona de 
referència AIS

▪ Procedència hospitalària dels 
ingressos

442

17

107

20

H. Aguts At. Primària

C. Sociosanitari PADES

13

1
3

AIS Esquerra AIS Dreta AIS Litoral Mar

Clínic; 215

Plató; 88

Santa Creu i 
Sant Pau; 42

Sagrat Cor; 49

Sant Rafael; 
19

Esperança; 11
Altres; 18



Procedència dels ingressos
Llarga Estada
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382

17 26

229

H. Aguts At. Primària

PADES C. Sociosanitari

Clínic; 179

Plató; 104

Sagrat Cor; 50

Santa Creu i 
Sant Pau; 33

Altres; 16

▪ La major part dels ingressos prové, com és 
habitual, de l’hospital d’aguts.

▪ Els ingressos de l’Atenció Primària i del PADES 
provenen de la zona AIS Esquerra. 

▪ Procedència hospitalària dels ingressos



▪ La major part dels ingressos provenen de 
l’Hospital d’aguts i del PADES

▪ Els ingressos de l’Atenció Primària i del PADES 
provenen de la zona AIS Esquerra. 

▪ La procedència hospitalària dels ingressos 
mostra com els nostres usuaris provenen, 
principalment, d’hospitals de la nostra àrea 
d’influència

50

22

5
1

H. Aguts PADES C. Sociosanitari At. Primària

Clínic; 20

Sagrat Cor; 11

Santa Creu i 
Sant Pau; 9

Altres; 10

Procedència dels ingressos
Cures Pal·liatives
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Procedència dels ingressos
SA COVID
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100

8 1

225

H. Aguts At. Primària PADES C. Sociosanitari

Clínic; 55

Plató; 22

Sagrat Cor; 12

Altres; 11

▪ La major part dels ingressos externs provenen 
de l’Hospital d’Aguts

▪ La majoria dels ingressos hospitalaris 
provenen de centres ubicats a la nostra àrea 
d’influència



Procedència dels ingressos
PIUC

19

CBC Dolors Aleu– Memòria 2020

▪ Els ingressos provenen de l’Hospital d’Aguts ▪ La majoria dels ingressos hospitalaris 
provenen l’hospital Clínic

38

1

H. Aguts PADES

Clínic; 27

Plató; 6

Sagrat Cor; 4

Santa Creu i Sant 
Pau; 1



Diagnòstics
principals
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Diagnòstics principals
Convalescència
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Text

3

3

3

6

19

19

22

30

33

43

71

71

80

224

Malalties de la pell i el teixit subcutani

Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics

Símptomes, signes i afeccions mal definides

Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques, i trastorns de la immunitat

Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits

Malalties infeccioses i parasitàries

Trastorns mentals

Neoplàsies

Malalties de l'aparell digestiu

Malalties de l'aparell genitourinari

Malalties de l'aparell respiratori

Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu

Malalties de l'aparell circulatori

Lesions i intoxicacions



Diagnòstics principals
Llarga Estada
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1

1

5

6

6

22

22

28

30

44

54

80

118

132

218

Anomalies congènites

Ingrés administratiu social

Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques

Malalties infeccioses i/o parasitàries

Símptomes, signes i afeccions mal definits

Malalties de la pell i teixit subcutani

Malalties del sistema nerviós i òrgans del sentit

Malalties de l'aparell locomotor i teixit connectiu

Malalties de l'aparell digestiu

Malalties de l'aparell genitourinari

Transtorns mentals

Malalties de l'aparell respiratori

Neoplàsies

Malalties de l'aparell circulatori

Lesions traumatològiques

Text



Diagnòstics principals
Cures Pal·liatives
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Text

2

2

5

6

9

54

Malalties de l'aparell digestiu

Malalties de l'aparell genitourinari

Malalties de l'aparell circulatori

Trastorns mentals

Malalties de l'aparell respiratori

Neoplàsies



Diagnòstics principals
PIUC
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Text

1

1

1

2

3

3

3

9

16

Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques, i trastorns de la immunitat

Neoplàsies

Símptomes, signes i afeccions mal definides

Malalties de l'aparell digestiu

Lesions i intoxicacions

Malalties de l'aparell genitourinari

Trastorns mentals

Malalties de l'aparell circulatori

Malalties de l'aparell respiratori



Circumstàncies
d’alta
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Circumstàncies
d’alta
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Domicili Hospital 
Aguts

Centre 
Sociosanitari Residència Èxitus

Convalescència 55,0% 11,3% 22,9% 6,2% 3,6%

Llarga Estada 32,5% 13,1% 26,4% 9,0% 17,8%

Cures 
Pal·liatives 10,3% 0,0% 25,6% 3,8% 60,3%

SA COVID 3,9% 5,9% 72,0% 0,0% 18,1%

PIUC 56,4% 17,9% 7,7% 5,1% 12,8%



Indicadors de
Qualitat
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Indicador de qualitat:
Nafres per pressió (UPP)
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Convalescència Llarga Estada Cures 
Pal·liatives SA COVID PIUC Total

Pacients atesos que 
presenten UPP

79 103 15 15 0 212

Nombre de nafres 
totals

113 170 20 22 0 325

Nombre de nafres 
generades al centre

8 14 0 1 0 23

UPPs generades al 
centre / pacient 
atès

1,27% 1,8% 0% 0,29% 0% 1,2%



Indicador de qualitat:
Caigudes
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Convalescència Llarga Estada Cures 
Pal·liatives SA COVID PIUC

Caigudes per llit 1,8 1,3 0,3 -- 0

Pacients que han caigut 75 88 3 11 0

Caigudes amb lesió per 
factors intrínsecs

19 31 1 4 0

Caigudes amb lesió per 
factors extrínsecs

7 11 1 1 0

Les dades referents a les caigudes 
durant el 2020 es mantenen molt 
semblants a les de l’any anterior.

11,7%

17,5%

4,9%

10,3%

13,2%

4,4%

9,6%

13,3%

4,1%

Total de pacients amb
caigudes

Total de caigudes Caigudes amb lesió

2018 2019 2020



Alteració física amb 
deteriorament cognitiu

Alteració física amb debilitat

Alteració física i marxa 
inestable

Alt. físiques: trastorn 
equilibri

Risc 
d'autoagresió/heteroagresió

Simptomatologia conductual 
(agitació psicomotriu)

MOTIU PEL QUAL S’HAN PRECISAT LES CONTENCIONS 

Indicador de qualitat:
Contencions
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Convalescència Llarga Estada Cures 
Pal·liatives SA COVID PIUC

Pacients que han 
precisat contenció

8% 10% 6% 4% 2%

.

8%

16%

6%

10%

21%

12%

3%

8%8%
10%

6%
4%

2%

CV LLE CP COVID PIUC

2018 2019 2020



Indicador de qualitat:
Capacitat funcional
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Convalescència Llarga Estada

Pacients donats d’alta que presentaven 
millora funcional

98,9% 97,6%

Els indicadors sobre la rehabilitació dels pacients al centre són bons, malgrat que enguany, a causa de 
la COVID, els serveis de rehabilitació s’han vist molt afectats degut a les mesures de prevenció de 
contagis aplicades al centre. 

Les sessions col·lectives s’han anul·lat a partir de finals del mes de març, però s’han continuat 
realitzant sessions de tipus individual als pacients no-aïllats durant tot l’any.

Pacients amb fractura de fèmur Pacients amb Accident 
Vascular Cerebral

Pacients donats d’alta que presentaven 
millora funcional

95,4% 96,0%



Indicador de qualitat:
Pacients polimedicats
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▪ L’any 2020 millorem el percentatge global de pacients polimedicats del centre, abaixant-la en un 22% 
respecte al 2019

▪ És especialment remarcable la disminució entre els pacients de Llarga Estada  i de Cures Pal·liatives. 

▪ En total, un 35,7% dels pacients del centre estan polimedicats

61,6%

76,1%

43,1%

65,5%

55,4%

64,0%

46,7%

55,2%

39,7%
34,6%

17,9%

35,3% 33,3%

CV LLE CP SA COVID PIUC

2018 2019 2020



Dades de
satisfacció
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Dades de
satisfacció de les persones usuàries
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▪ Baixa al 7,2% l’índex de participació en relació a la satisfacció de les persones usuàries, que l’any 2019 
estava en un 11,7%. Això s’explica perquè s’han restringit molt les visites al centre a causa de la COVID. 
Cal tenir en compte que normalment, qui tramita els agraïments o reclamacions acostumen a ser 
membres de la família de les persones ingressades.

▪ Durant el 2020 s’han rebut 118 agraïments i 8 reclamacions, que desglossem per àmbits als gràfics:

152

2
25

Motiu dels agraïments

Serveis d'atenció directa Serveis d'atenció indirecta

Serveis no assistencials

1

1

1

3

1

1

Motiu de les reclamacions

Desacord amb l'alta Recepció

Servei de Rehabilitació Servei Assistencial

Tracte Altres



Dades de
satisfacció de les persones usuàries
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▪ Durant l’any 2020 s’hauria hagut de realitzar l’enquesta bianual de satisfacció del CatSalut PLAENSA, però 
degut a  causa de la COVID-19 no ha pogut ser així. Malgrat tot, des del centre hem pogut realitzar un tall 
d’enquestes al desembre del 2020, per poder copsar la satisfacció dels usuaris en relació a determinats 
àmbits

▪ Mostrem a continuació els resultats d’aquesta enquesta realitzada a 80 usuaris de les unitats de 
Convalescència i Llarga Estada, comparada amb els últims resultats de l’enquesta PLAENSA, de l’any 2018

P1. L'hospital s'adapta a les necessitats
P2. No problemes per compartir habitació

P3. Pot descansar i dormir a la nit

P4. Comoditat del llit

P5. Com troba el menjar

P6. Horaris de l'hospital

P7. Permís informació família

P8. El metge explica com va la malaltia

P10. Sensació d'estar en bones mans

P11. S'entenen les explicacions
P12. Tracte personal metge

P13. El metge l'escolta i se'n fa el càrrec

P14. Infermeria l'escolta i se'n fa el càrrec

P15. Temps quan truca al timbre

P16. Com valora l'ajuda que li donen

P17. Respecte a la intimitat

P18. Tracte personal d'infermeria

P19A. Valoració de l'ajuda pel dolor

P20. No s'avorreix a l'hospital

P21A. Valoració de l'ajuda del treballador/a social

2018 2020
▪ Valoració mitjana: 8,2/10

▪ Índex de fidelitat: 92,4%



Docència i formació
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Docència i
formació

37

CBC Dolors Aleu– Memòria 2020

Durant la primera part de l’any, vam rebre alguns alumnes que van decidir venir a completar la seva formació 
al nostre centre, fins que es va instaurar l’estat d’alarma:

▪ 43 alumnes d’Infermeria de l’Escola Universitària de Sant Pau 

▪ 3 alumnes d’Infermeria de l’Escola Universitària d’Infermeria Blanquerna

▪ 11 alumnes d’Infermeria del Campus Sant Joan de Déu

▪ 1 alumne de Fisioteràpia de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (UPF)



COVID-19
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COVID-19 

▪ En previsió de l’arribada de la COVID a Catalunya, ens 
proveïm d’abundant material de protecció (bates, guants, 
màscares...) que ens va permetre entomar les primeres 
setmanes de la 1a onada de la pandèmia sense problemes 
d’estoc pel que fa a EPIs

▪ Realitzem restricció de les visites als centres des de 
mitjans del mes de març, per evitar l’entrada del virus al 
centre. Això fa que la COVID trigui uns dies més en fer 
aparició al centre, i que quan ho fa, sigui a través de 
l’ingrés –controlat- de pacients, no per causa de contagis 
dins del centre

39
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▪ Creació i posada en funcionament d’un dispositiu de 
comunicació entre el centre i els familiars de les persones 
ingressades: 

▫ 3 trucades a la setmana per informar de l’estat 
del pacient

▫ Mínim d’1 videotrucada setmanal per tal que les 
persones ingressades puguin veure’s amb els 
seus familiars

▪ Re-estructuració de les plantes per crear unitats 
d’aïllament COVID, que van adaptant la capacitat segons 
els ingressos

Recull de xifres COVID (març-desembre):

▪ Realitzem 1799 proves PCR i 2 proves d’antígens al 
centre Dolors Aleu

▪ Afectació del personal? Baixes per covid

▪ (...)



COVID-19 
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▪ Establim col·laboració estreta amb l’hospital Vall d’Hebron 
per facilitar que puguin alliberar llits derivant-nos pacients 
als nostres centres

▪ Establim col·laboració estreta amb la residència Casa Asil de 
Sant Andreu per tal d’ingressar residents afectats pel brot 
de la COVID a la residència

▪ Sessions formatives al personal per al correcte seguiment 
de la normativa de prevenció de contagis i l’ús adequat del 
material de protecció

▪ Contractem un total de 3 metges externs per tal de cobrir 
les baixes laborals

▪ S’adapten els torns del personal d’infermeria durant el mes 
d’abril, que passen a ser de 12h, per tal de donar resposta a 
les necessitats del moment

▪ Limitació de l’ús dels espais compartits per evitar contagis

▪ S’aturen les sessions grupals al gimnàs per evitar contagis. 
Es comencen a fer sessions amb grups bombolla i també de 
tipus individual, a les habitacions dels pacients, sempre i 
quan no siguin pacients en aïllament

▪ Es comença a realitzar les visites per la valoració del grau de 
dependència de manera remota (amb videotrucada)

▪ Re-estructuració dels equips i dels rols professionals en 
alguns casos per tal de donar cobertura a les noves 
necessitats (trucades a familiars i videotrucades), a part de 
realitzar les funcions que els són pròpies

▪ Al desembre, s’inicia la vacunació de professionals i 
residents de la Llar Sant Jordi de la Vall d’Hebron



COVID-19 
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▪ Intensificació de l’ús dels canals de comunicació de 
Centres Blauclínic per tal d’informar de l’actualitat dels 
centres, tant de cara als usuaris i els seus familiars, com 
als professionals

▪ Difusió de newsletters setmanals; atenció personalitzada 
a les xarxes socials; creació de vídeos propis encarats a 
informar (normativa, accions als centres, etc.) i al 
reconeixement de l’esforç del personal; creació de nou 
canal de comunicació (Telegram) per la difusió 
d’informació

▪ Aparició als mitjans: TV3 i Betevé difonen un clip gravat a 
les nostres instal·lacions per tal de fer difusió de l’ús de 
tauletes gràfiques i de videotrucades per tal de posar en 
contacte a usuaris ingressats amb els seus familiars

▪ Col·laborem amb La Marató de TV3 –dedicada a la 
COVID19- explicant el testimoni personal de la Cap del 
Dept. de Treball Social del CSS Isabel Roig, Fina Bonet, 
durant els mesos de la primera onada de la pandèmia



COVID-19 

▪ Rebem donacions de material per part de diverses entitats i particulars: tauletes gràfiques (per realitzar 
videotrucades), bates, pantalles protectores, salva-orelles, màscares, entre altres 

▪ Rebem dibuixos, missatges i cartes d’agraïment enviats per usuaris, veïns i familiars dels professionals dels 
centres, que difonem a través de diversos canals per tal que arribin als professionals de Centres Blauclínic

▪ De cara al Nadal, obsequiem els professionals amb un reconeixement econòmic i un obsequi nadalenc, per 
agrair l’esforç realitzat durant els mesos de pandèmia
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Gràcies!
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