Cinquena edició dels premis en benchmarking CSC/ARQ

Els premis en benchmarking CSC /ARQ, reconeixen el
rendiment i la qualitat a hospitals bàsics, de referència i
d’alta tecnologia de Catalunya


L’Hospital Comarcal Sant Bernabé, l’Hospital de Viladecans, el Parc Sanitari Sant
Joan de Déu, l’Hospital Arnau de Vilanova, l’Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol i l’Hospital de Sant Pau han estat els guanyadors en les seves
corresponents categories



El president del CSC, Manel Ferré, ha explicat que aquests premis arriben en un
context de pandèmia i volen “reconèixer l’esforç al treball i la feina ben feta” tant
dels guanyadors com de tot el sistema, remarcant el “compromís irrenunciable
de tots els professionals en donar la millor assistència possible”

Barcelona, 10 de març del 2021.- El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i
Benchmarking Sanitari 3.0 han lliurat els premis de benchmarking CSC / ARQ als
hospitals bàsics, als hospitals de referència i als hospitals d’alta tecnologia de
Catalunya que participen en la xarxa d’hospitals associats del projecte ARQ. L’acte de
lliurament dels premis ha estat per primer cop virtual per tal de complir les mesures de
seguretat i les recomanacions sanitàries en el context de la pandèmia per coronavirus.
Els premiats han estat:
Hospitals bàsics



Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga
Hospital de Viladecans (accèssit)

Hospitals de referència



Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Hospital Universitari Arnau de Vilanova (accèssit)

Hospitals d’alta tecnologia



Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau (accèssit)

El projecte CSC/ARQ examina l’anàlisi del rendiment i la qualitat que busca superar la
limitació actual de les fonts d'informació i permetre que els centres que hi formin part
puguin compartir quelcom més que dades i resultats.
L’acte, que es va ajornar en la seva primera data perquè el sector i la societat es
trobaven en plena primera onada de la pandèmia de coronavirus, ha estat iniciat pel
president del CSC, Manel Ferré, qui ha explicat que aquests premis arriben en un context
de pandèmia i volen “reconèixer l’esforç al treball i la feina ben feta” tant dels guanyadors com
de tot el sistema, remarcant el “compromís irrenunciable de tots els professionals en donar la
millor assistència possible”.

Conjuntament amb els premis als millors resultats, s’han desvetllat els diplomes als
hospitals bàsics, als de referència i als d’alta tecnologia que han obtingut millors
resultats en cadascun dels indicadors analitzats:
Benchmark en l’indicador de gestió d’estades:
•
Hospital Comarcal Móra d’Ebre
•
Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga
•
Hospital de Viladecans
•
Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
•
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
•
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Benchmark en l’indicador de cirurgia major ambulatòria:
•
Hospital de Palamós
•
Hospital General de Granollers
•
Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau
Benchmark en l’indicador de mortalitat:
•
Hospital de Viladecans
•
Hospital de Palamós
•
Hospital Dos de Maig
•
Hospital de Terrassa
Benchmark en l’indicador de complicacions:
•
Hospital de Figueres
•
Hospital de Palamós
•
Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga
•
Consorci Mar Parc de salut de Barcelona
•
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Benchmark en l’indicador de reingressos:
•
Hospital Dos de Maig
•
Complex Hospitalari Moisès Broggi
•
Hospital de Terrassa
•
Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau
El director general del CSC, José Augusto García Navarro, ha mantingut un diàleg
amb els diferents guanyadors durant la celebració d’aquest acte virtual. Així, García
Navarro ha posat de relleu les claus que en cada cas han convertit a cadascun dels
guanyadors en referent, un diàleg que es pot recuperar ja en vídeo.
Per finalitzar l’acte, la cloenda ha anat a càrrec del director del Servei Català de la
Salut (CatSalut), Adrià Comella, que ha felicitat als guanyadors pels seus resultats i a
tot el sector per l’esforç extraordinari que s’està fent en la lluita contra el coronavirus. A
més, Comella ha felicitat al CSC per l’organització dels premis ja “són un parèntesis
molt important pel reconeixement que suposen i per agafar aire davant els darrers
temps de pandèmia”.
Projecte CSC/ARQ
El projecte CSC / ARQ examina l'anàlisi del rendiment i la qualitat que busca superar
la limitació actual de les fonts d'informació i permetre que els centres que formin part
puguin compartir alguna cosa més que dades i resultats. Higia Benchmarking

col·labora en aquest projecte del CSC en l'apartat tècnic, en la definició i construcció
dels indicadors d'eficiència, adequació i qualitat assistencial que s'han utilitzat per
identificar els hospitals Benchmark. Per poder realitzar aquesta valoració Benchmark,
s'analitzen els resultats que s'obtenen a partir de la informació dels CMBD dels
hospitals participants mitjançant les anàlisis comparatives ajustades de la plataforma
Benchmarking Sanitari 3.0® (BS3).
Referència al sector
El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter
local i base associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment
municipalista. El CSC, referència al sector i amb una clara vocació de servei, té com a
missió: impulsar models de salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat
de vida de les persones, oferint serveis d'alt valor afegit als seus associats. Així, el
CSC vol ser el principal referent pel coneixement i capacitat de cooperació, influència i
anticipació davant els nous reptes del sistema de salut i social. Tots els associats al
CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de lucre.
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