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Parc Taulí Hospital Universitari

Missió, visió i valors
La missió (Què hem de fer?)

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, com a entitat pública, té la missió de donar
resposta a la població de referència amb una atenció sanitària i social de qualitat, resolutiva, integral i
que fomenti l’equitat i la satisfacció en un marc de sostenibilitat, tot integrant la docència, la recerca i
la innovació en ciències de la salut.

La visió (Què volem ser?)

Ser una entitat reconeguda per l’entorn i pels seus professionals pel seu model assistencial, organitzatiu, docent i de recerca que doni resposta als seus compromisos socials.

Els valors (En què creiem?)
-

L’orientació als ciutadans en la seva diversitat
L’excel·lència
La cooperació
El compromís amb l’entorn, tant amb les persones com amb el medi ambient

Consell de Govern

(composició a 31/12/2020)

Mariona Creus i Virgili

Presidenta

Manel Balcells Díaz

Vocal

Concepció Cabanes Duran

Vocal

Jordi Laboria Martorell

Vocal

M. Jesús Cubells Larrosa

Vocal

Josep Masips Suets

Vocal

Marta Farrés Falgueras

Vicepresidenta

Pol Gibert Horcas

Vocal

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Armand Sánchez Bonastre

Vocal

Assisteixen:

Joan Martí López

Director general

Laura Bayó Braut

Secretària

Antoni Llamas Losilla

Secretari adjunt

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Sabadell
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Presentació
El Parc Taulí Hospital Universitari de Sabadell és un consorci de naturalesa jurídica pública i caràcter institucional
que gestiona, de manera directa, els següents centres i dispositius sense personalitat jurídica diferenciada:
-

Hospital de Sabadell
Centre Albada (Sociosanitari)
El Centre d’Atenció Primària Sabadell 4B (CAP Can Rull)
Centre UDIAT Centre Diagnòstic
El centre de Salut Mental
El Centre d’Atenció a la Dependència (SEVAD i EVO)

i, a través de les entitats instrumentals amb personalitat jurídica pròpia, presta els serveis següents:
- Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, S.A.
- Fundació Parc Taulí
- Unitat Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
El Consorci té la consideració d’hospital universitari de la Universitat Autònoma de Barcelona, de conformitat amb
la Resolució del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de 17 de desembre de 2010 i el Conveni subscrit entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Parc Taulí Hospital Universitari, mitjançant el qual es crea la
Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona publicat per la Resolució d’1 de
febrer de 2011 (DOGC núm. 5887, de 26.5.2011).

Estructura de Direcció
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L’equipament tecnològic

Recursos estructurals
Metres quadrats edificats (11 edificis)

UDIAT

96.248

Total llits CSPT (promig anual)

779

Arcs quirúrgics

7

Llits aguts

583

Esterotàxia digital prono

1

Gamma càmera 1 capçal

0

Gamma càmera 2 capçals

2

Mamògraf digital

1

Mamògraf tomosíntesi

1

Sistema de biòpsia de mama per RM

1

Sistema de biòpsia assistida per buit

1

Ressonància Magnètica (RM)

3

PACS RAIM Server

1

Sales RX convencional

5

RX portàtils

8

Sala Radiologia Vascular Intervencionista amb
mòdul d’electrofisiologia

1

Sala Radiologia Vascular Intervencionista
Dyna-CT amb ecografia incorporada

1

Sistema diagnòstic assistit per ordinador (CAD)
per a mamografies

1

TAC amb escòpia

3

Telemando digital

1

Telemando convencional

2

Hospital de Sabadell (HS)

525

Salut Mental (SM)

58

Llits sociosanitaris

196

Consultes externes (HS, CAP Can Rull,
SM i Atenció especialitzada)

273

Quiròfans (HS)

16

Sales de parts i quiròfans GiO (HS)

8

Gabinets diagnòstics i terapèutics (HS)

43

Places hospitals de dia (HS, Albada i SM)

157

Places centres de dia (SGG i SM)

80

Places apartaments autòmons (SGG)

52

Places residència (SGG)

130

Atenció al client
Reclamacions hospitalització
per cada 1.000 altes

2,85 ‰

Reclamacions urgències per cada
1.000 urgències

2,36 ‰

Reclamacions llista d’espera quirúrgica
per cada 1.000 pacients en espera

22,5 ‰

Agraïments sobre el total de l’activitat

0,13 %

CSPT
Ecògrafs

1

Ecocardiògraf

7

Vídeocolonoscopi

8

Vídeogastroscopi i vídeoduodenoscopi

1

48

15

UDIAT disposa de 12 d’aquests ecògrafs

Els motius de les reclamacions
Llistes d’espera: 36 %
Altres: 34 %

Pla Institucional de Formació
Total accions
Núm. activitats (grups)

Espera visita: 3 %
Documentació: 2 %
Assistència
mèdica: 12 %

4

Organització: 13 %
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57
125

Núm. persones físiques formades en el Pla

2.857

Total hores de formació en aula

7.343

Total hores de formació en línia

64.063

Parc Taulí Hospital Universitari

La població que atenem
El Parc Taulí és el centre de referència dels
de la seva àrea del Vallès Occidental Est:

399.729 ciutadans

assegurats dels 9 municipis

Municipis
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Castellar del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Polinyà
Font

Ripollet
Sabadell
Sant Llorenç Savall
Sentmenat

Font: Dades de població de referència 2020 del Servei Català de la Salut.
Registre Central del persones Assegurades (RCA)

Els ciutadans de Palau-solità i Plegamans (15.074 assegurats) i Santa Perpètua de Mogoda (25.445 assegurats), tenen com a hospital
de referència l’Hospital de Mollet, excepte per a la patologia complexa, les especialitats de pediatria, hospitalització i hospitals de
dia de salut mental, atenció sociosanitària i atenció a la dependència, per les quals el Parc Taulí es manté com a centre de referència.

Docència

Total àrea patologia complexa, pediatria, salut mental:

440.245 ciutadans

Curs 2019-2020
Formació pregrau
Estudiants de Medicina (Unitat Docent UAB)

El Centre Sociosanitari Albada i Atenció a la Dependència Parc
Taulí tenen, també, els municipis de Sant Quirze del Vallès (17.702
assegurats), Palau-solità i Plegamans (14.730 assegurats), Santa Perpètua de Mogoda (25.108 assegurats) i Montcada i Reixach
(33.683 assegurats) en la seva àrea de referència.

Total àrea atenció sociosanitària i atenció a la dependència:

493.382 ciutadans

Persones amb contracte fix

Formació especialitzada
Unitats docents acreditades
Residents en formació
MEF (Metge Especialista en Formació)

32
249
184

FEF (Farmacèutic Especialista en Formació)

L’equip humà
*Total professionals

234

8

IEF (Infermera Especialista en Formació)

14

PEF (Psicòleg Especialista en Formació)

5

Dispositiu docent associat a altres Unitats Docents

3.913
2.440

Funció administrativa i de suport
445: 11%

(1)

Serveis generals (2)
453: 12%

Metge especialista en formació de Medicina
Familiar i Comunitària (UD AFiC Metropolitana
Nord-ICS)

35

Infermera especialista en formació d’Atenció
Familiar i Comunitària (UD AFiC Metropolitana
Nord-ICS)

1

Metge especialita en formació de Medicina del
Treball (UD Mateu Orfila)

2

Formació postgrau
Metges
958: 24%

Alumnes en pràctiques
Infermeria
2.057: 53%

Administratiu, informàtic, ordenança, telefonista...
Cuiner, oficial manteniment...
*Places estructurals amb independència del % de la jornada. Aquestes places no incorporen els increments cojunturals de plantilla per
Covid-19
(1)
(2)

529

Estades formatives

16

Activitats de docència externa

24

Alumnes
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Activitat R+D+I

Resultats econòmics *

Assaigs clínics aprovats

63

Estudis observacionals

261

Resultats (en milions d’euros)
Ingressos i despeses

Projectes aprovats en convocatòries competitives

42

Ingressos

339

Assaigs clínics amb medicament avaluats pel CEIm

61

Despeses

324

Projectes actius
Total personal de l’Institut

923

Resultats dels exercicis

366

Inversions

Idees noves revelades

18

Idees valoritzades

17

Idees aprovades

7

Patents sol·licitades

2

Total articles publicats

487

Articles publicats amb factor d’impacte

412

Factor d’impacte acumulat

Inversions executades

15

12,2

Recursos generats
Cash flow

12,3

* Dades pendents de la signatura de l’auditor

2.066

Mitjana factor d’impacte

5,01

Gestió ambiental
CARTUTXOS TINTA

Consums
ELECTRICITAT

Consum total (unitats)

Consum total (kWh)

15.885.317

Consum per superfície (kWh/m2)

171

Consum per treballador (kWh/treballador)

4.501

Emisions CO2 (t)

5.099

Consum total (m3)

64.011

Consum per superfície (m3/m2)

1

Consum per treballador (m3/treballador)

18

Grups I - II - rebuig (kg)
Residus (kg) per treballador
Residus (kg) per treballador
Grup III - residus sanitaris i biològics (l)
Residus (l) per treballador
Grup IV - citostàtics (l)

GAS
Consum total (kWh)

8.287.918

Consum per superfície (kWh/m )
2

89

Consum per treballador (kWh/treballador)

2.355

Emisions CO2 (t)

1.536

Residus (l) per treballador
Recollida selectiva d’oli vegetal (l)
Residus (l) per treballador
Recollida selectiva matèria orgànica (kg)
Residus (kg) per treballador

GASOIL (equipaments)
Consum total (m )

0,5

3

Consum per superfície (l/m )

0

Consum per treballador (m3/treballador)

0

2

Emisions CO2 (t)

1

PAPER
Consum total (folis)
Consum per treballador (unitats/treballador)

7.187.000
2.042

Consum total (unitats)
Consum per treballador (unitats/treballador)

Recollida selectiva alcohols d’anatomia
patològica(l)
Residus (l) per treballador

765
0,22
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1.115.221
317
88.070
25
548.106
156
128.836
37
740
0,21
9.035
3
8.196
2

Recollida selectiva de fluorescents (kg)

252

Residus (kg) per treballador

0,07

Recollida selectiva de plàstic sanitari i envasos
lleugers (kg)
Residus (kg) per treballador

TÒNERS

113
0,03

Residus

Grups I - II - paper i cartró (kg)

AIGUA

6

Consum per treballador (unitats/treballador)

Recollida selectiva d’envasos contaminants (kg)
Residus (kg) per treballador

16.940
5
3.460
0,98
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Organització dels centres i cartera de serveis
Hospital de Sabadell
- Centre d’Atenció a la Dona i a l’Infant
Ginecologia i Obstetrícia

Medicina Pediàtrica

Cirurgia Pediàtrica

Neonatologia

- Centre d’Especialitats Mèdiques
Aparell Digestiu
Cardiologia
Dermatologia Medicoquirúrgica

Endocrinologia i Nutrició
Hematologia i Hemoteràpia
Malalties Infeccioses

Medicina Interna (Hosp. domiciliària)
Nefrologia

Neurologia
Oncologia

Pneumologia
Reumatologia

- Centre d’Especialitats Quirúrgiques
Anestesiologia
Cirurgia General i Digestiva

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Cirurgia Plàstica (patologia mamària)

Cirurgia Toràcica
Cirurgia Vascular i Angiologia

Cirurgia Maxil·lofacial
Neurocirurgia

Oftalmologia
Otorrinolaringologia

Urologia

- Àrees clíniques i assistencials de suport
Urgències

Àrea de Crítics (Medicina Intensiva)

- Serveis clínics i assistencials de suport
Farmàcia

Medicina Física i Rehabilitació

UDIAT Centre Diagnòstic
- Diagnòstic per la Imatge
- Laboratori

- Patologia
- Oficina Tècnica de Cribratge

- Centre d’Imatge Mèdica Digital (CIMD)
- Medicina Nuclear

Albada Centre Sociosanitari
- Geriatria
- Pal·liació
- Trastorn cognitiu i Llarga estada

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis
- Allotjaments residencials
- Apartaments

- Centre d’Activitats Diürnes
- Club

- Taulí Aprop
- Serveis complementaris

Atenció Primària Parc Taulí
- CAP Can Rull
- Medicina Familiar i Comunitària

- Pediatria

- Atenció a la Dona

- Infermeria

- Odontologia

Salut Mental Parc Taulí
- Atenció ambulatòria: adults i infantil i juvenil. Programa de Serveis Individualitzat (PSI)
- Hospitalització: aguts, subaguts, desintoxicació i Unitat de Crisi d’Adolescents (UCA)
- Hospital de dia d’adults, Hospital de dia d’adolescents i Servei de Rehabilitació Comunitària Antaviana

Atenció a la Dependència Parc Taulí
- Serveis de Valoració de la Dependència (SEVAD)

- Centre d’Atenció al Discapacitat (CAD)

Medicina Preventiva
- Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer
- Cribratge de Càncer de Còlon i Recte
- Cribratge de Càncer de Mama
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El Parc Taulí en 1 dia

El Parc Taulí en xifres

Activitat assistencial

Hospital de Sabadell

2019

2020 % var.

23.394

21.691

-7,7%

7,23

7,52

+4%

5.242

5.090

-2,8%

Altes cirurgia major
ambulatòria

10.840

8.451

-22%

Total altes aguts

39.288

35.232

-10,3%

Total altes

Consultes
externes HS

Consultes ext.
Salut Mental

Visites CAP
Can Rull

111

1.932

438

748

2019: 202

2019: 2.066

2019: 391

2019: 712

Altes hospitalització
convencional

Exploracions
gab. at. esp.

Sessions
hospitals de dia

Expl. radiologia
i ecografies

Intervencions
quirúrgiques

Estada mitjana

298

181

613

123

2019: 445

2019: 215

2019: 733

2019: 157

Exploracions
Medicina Nuclear

Mamografies

Exploracions
amb TAC

Biòpsies

29

95

92

66

2019: 40

2019: 122

2019: 102

2019: 85

Ressonància
Magnètica

Determ.
analítiques

Parts

Sessions
rehabilitació

46

8.173

5

345

2019: 57

2019: 8.284

2019: 6

2019: 560

Valoracions
Dependència

Urgències1

Informes
teleradiologia

Sessions
hemodiàlisi

12

283

89

60

2019: 14

2019: 401

2019: 119

2019: 66

Activitat no assistencial

Altes Urgències

Consultes externes (Incloses les visites a Farmàcia i a Treball Social)
Successives/primeres

3,42

3,74

+9,3%

458.335

425.061

-7,2%

97.946

65.489

-33%

120.900

84.212

-43,5%

47.203

39.915

-15,4%

Malalts atesos a Urgències

146.443

103.444

-29,3%

Trasllats per manca de llit

3.410

3.347

-1,8%

2.219

2.023

-8,8%

Intervencions de cirurgia
major

20.053

15.637

-22%

Cirurgia convencional

8.118

6.384

-21,3%

11.935

9.253

-22,4%

Intervencions de cirurgia
menor2

14.382

11.314

-21,3%

Total intervencions
quirúrgiques

34.435

26.951

-21,7%

340.802

-

-

5.942.779

5.476.106

-7,8

32.958

34.176

+3,7

Total visites
Exploracions gabinets atenció
especialitzada
Sessions rehabilitació
Hospitals de dia
Sessions hospitals de dia
Urgències1
1

Incloses les de Salut Mental

Parts

Trucades ateses
centraleta

Àpats usuaris
i professionals

m2 a netejar
i mantenir

Peticions
docum. clínica

1.800

2.150

96.248

90

2019: 2.200

2019: 2.459

2019: 96.248

2019: 176

Consulta de
visites via Web

kg de roba
rentada

kg residus
gestionats

Hores formació
en aula

4.324

5.298

4.884

30

2019: 1.837

2019: 4.184

2018: 4.765

2019: 104

Hores formació
en línia

Pàgines vistes
Web

Hores
voluntariat

Consum energètic
kw/h

175

15.472

4

43.521

2019: 52

2019: 12.801

2019: 21

2019: 61.653

Gestions
Programació

Missatges @
a Programació

3.700

170

2019: 4.200

2019: 200

8

Altes
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Parts
Intervencions quirúrgiques

Cirurgia major ambulatòria2

2

Incloses les realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC’s)

Farmàcia
Nombre de línies prescripció
validades totals
Dosis dispensades
Total medicaments
elaboració pròpia

Parc Taulí Hospital Universitari

UDIAT Centre Diagnòstic

2019

2020

% var.

Atenció Primària Parc Taulí

2019

2020

% var.

Atenció adults

Laboratori
3.023.659

2.983.121

-1,3%

Mèdiques

84.238

91.332

+8,4%

393.880

422.991

+7,3%

Infermeria

39.540

62.552

+58%

Hemoderivats transfosos

6.985

6.997

+0,1%

Atenció a la dona

2.125

1.484

-30%

Pacients Tract. Anticoagulant Oral (TAO)

1.100

800

-27,2%

Odontologia

3.175

3.164

-0,3%

129.078

157.048

+21,6%

15.378

2.930

-80%

Infermeria

9.886

3.727

-62%

Odontologia

2.251

896

+7,6%

27.623

27.51

-60%

156.593

164.601

+5%

Tècniques d’infermeria

22.135

20.185

-8,8%

Vacunes

10.943

6.381

-41%

1.323

1.120

-15%

Determinacions analítiques
Sol·licituds analítiques

Total visites adults

Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear
Radiologia i altres

142.907

119.911

-16%

Ecografies

35.797

29.568

-17%

Mamografies

26.783

20.873

-22%

6.356

2.611

-58%

Ressonància Magnètica

20.661

16.491

-20%

TAC

36.827

33.189

-9,8%

Informes de teleradiologia

43.313

32.317

-25%

Proves de Medicina Nuclear

9.627

6.977

-4,7%

PET-TAC

2.417

2.289

-5,2%

Radiologia vascular
intervencionista

Biòpsies

20.670

16.077

-22,2%

Citologies

15.914

9.407

-40%

Autòpsies

91

77

-15,3%

2019

2020

% var.

98,4%

80,70%

-17,9%

Ocupació apartaments
(31 places)

100%

94,7%

-5,3%

Ocupació centre de dia
(36 places)

92,5%

25%

-72%

Atenció a la Dependència

2019

Ocupació residència
(127 places)

2020 % var.

Total visites

Classes d’educació maternal
i postpart

2019

2020 % var.

Altes
Altes totals

1.281

1.192

-6,9%

15,96

16,55

+3,6

Visites adults

54.364

66.579

+18%

Visites infants

29.609

29.824

+0,7%

85.973

96.403

+12%

Estada mitjana hospit. aguts
Consultes externes

Total visites

838

579

-30%

Corresponents a Grau II

1.105

835

-24%

Corresponents a Grau I

1.887

1.332

-29%

No depenents

1.250

963

-22,9%

5.080

3.709

-26,9%

5.452

3.527

-34%

Sessions HD infantil i juvenil

2.629

2.532

-3,6%

Sessions del Servei Antaviana

11.273

7.484

-33,6%

Tractaments de manteniment

10.133

9.340

-7,8%

Albada C. Sociosanitari

2019

2020

% var.

6.291

15.646

+148,7%

91,84,4%

86%

-6,2%

4.455

Llarga estada
Estades totals
Ocupació %

Centre d’Atenció al Discapacitat (CAD) EVO1 Sabadell
4.995

Sessions HD adults

Programa de metadona

Corresponents a Grau III

Total valoracions realitzades

Total visites infants i adolesc.

Hospitals de dia i rehabilitació comunitària

Serveis de Valoració de la Dependència (SEVAD)

Total valoracions realitzades

Pediatria

Salut Mental Parc Taulí

Patologia

Sabadell Gent Gran CS

Atenció infants i adolescents

-10,8%

Sessions atenció diürna

4.353

Mitjana estada
1

Equips de Valoració i Orientació

Altes

2.659

2.542

-4,4%

Estada mitjana

19,24

15,45

-19,6%
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Activitat per especialitat
Especialitat

Altes

Cirurgia Pediàtrica

Cirurgia

Cirurgia Major

Convencional

Ambulatòria

Cirurgia
Menor

Total interv.
quirúrgiques

Sessions
hosp. dia

Visites

665

400

255

122

777

3.937

28

3.181

848

609

111

1.568

15.949

-

967

-

1

1

2

44.076

2.868

Aparell Digestiu

1.054

-

5

2

7

18.286

3.747

Cardiologia

1.288

195

75

6

275

13.743

497

265

-

265

3.088

3.353

27.234

2.625

4

-

-

863

863

18.268

2.679

150

-

-

-

-

17.173

3.296

2.650

-

-

-

-

4.221

479

900

-

-

3

3

6.915

419

1.351

-

-

-

-

-

-

Nefrologia

229

-

-

-

-

6.045

3.6841

Neurologia

576

-

-

-

-

17.812

2.911

Oncologia

419

-

-

-

-

22.167

12.611

Pneumologia

453

-

-

-

-

14.997

1.899

82

-

-

2.555

2.555

19.992

1.549

38

-

-

493

493

12.232

-

Cirurgia General i Digestiva

2.585

1.549

687

536

2.772

12.938

-

Cir. Ortopèdica i Traumatologia

2.856

1.522

1.225

148

2.895

47.291

1

Cirurgia Toràcica

133

112

2

-

112

901

-

Cirurgia Vascular i Angiologia

660

462

186

1

649

7.366

189

Cirurgia Maxil·lofacial

319

115

179

1.212

1.506

4.533

-

Neurocirurgia

140

123

-

-

125

1.519

-

3.486

13

3.474

56

3.544

37.224

-

618

267

341

65

676

18.541

-

1.857

583

997

162

1.742

18.600

433

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.939

84.212

1.192

-

-

-

-

96.403

13.5932

-

-

-

-

-

164.601

-

Ginecologia i Obstetrícia
Medicina Pediàtrica

Dermatologia Medicoquirúrgica
Endocrinologia i Nutrició
Hematologia i Hemoteràpia
Malalties Infeccioses
Medicina Interna
Hospitalització Domiliciària

Reumatologia
Anestesiologia, Reanimació i ...

3

Oftalmologia
Otorinolaringologia
Urologia
Medicina Intensiva
Medicina Física i Rehabilitació
Psiquiatria i Psicologia
Medicina Familiar i Comunitària

1.970
(ingressos)

Les especialitats coordinen i integren l’atenció ambulatòria de l’Atenció Primària de l’àrea de referència del Parc Taulí.
1
Incloses les sessions d’hemodiàlisi.
2
Incloses les sessions del Servei Rehabilitador Comunitari Antaviana.
3
Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor
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Grups relacionats amb el diagnòstic

Aliances estratègiques

Principals GRD d’hospitalització convencional
GRD

Diagnòstic

139

Altra pneumònia

1.754

560

Part

1.590

137

Infeccions i inflamacions pulmonars majors

1.048

194

Insuficiència cardíaca

930

140

Malaltia pulmonar obstructiva crònica

542

463

Infeccions de ronyó i vies urinàries

468

45

ACVA i oclusions precerebrals amb infart

432

540

Cesària

400

234
284

N

Apendicectomia sense diagnòstic principal

348

complex
Trastorns del tracte i vesícula biliar

341

Diagnòstic

73

Procediments sobre ull i òrbita

82

Infeccions i altres malalties oculars

385
862
483
26
532
98
316
314

Altres malalties de la pell, teixit subcutani
i mama
Altres cures posteriors i convalescència
Procediments sobre sobre penis, testicles
i escrot
Altres procediments sobre sistema nerviós
i relacionats
Altres malalaties menstruals i de l’aparell
reproductor femení
Procediment sobre mà i canell
Altres procediments sobre l’oïda, nas,
boca, gola i coll
Procediments sobre peu i dits del peu

-

Consorci Sanitari de Terrassa (CST)
Consorci Sanitari de Vic
Fundació Hospital de Mollet
Fundació Oncològica Infantil Enriqueta Villavechia
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
Hospital Clínic de Barcelona
Hospital Sant Joan de Déu
Institut Català de la Salut (ICS)
Mútua Terrassa

Hospitals als què es presta servei
Atenció quirúrgica adults
- Quirónsalud - Hospital General de Catalunya
Cirurgia pediàtrica
- Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
- Consorci Hospitalari de Vic
- Hospital de Mollet
- Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa

Principals GRD de Cirurgia Major Ambulatòria
GRD

Aliances i convenis

N
2.851
679
593
448
342
267
223

Teleradiologia
-

Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Consorci Sanitari de l’Anoia
Consorci Sanitari de Terrassa
Consorci Sanitari del Maresme
Consorci Sanitari Integral
Hospital General de Vic
Fundació Sanitària Mollet
Fundació Hospital Asil de Granollers
Hospital de la Val d’Aran
Hospital de Palamós
Hospital de Sant Celoni
Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Agrupacions d’Interès Econòmic (AIE)

218
209

Coordinació Logística Sanitària (CLS)

204
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Fets rellevants de 2020
La Unitat del Son, reacreditada per la
SEPAR com a Unitat Multidisciplinària
d’Alta Complexitat

El Parc Taulí es consolida com a centre de referència territorial per a
càncer d’ovari, cap i coll i melanoma

Gener 2020. El Comitè d’Acreditació de la SEPAR ha
reacreditat la Unitat del Son com a Unitat Multidisciplinària d’Alta Complexitat amb nivell d’excel·lència.
Coordinada pel Servei de Pneumologia hi formen part
els serveis de Neurologia, Pediatria, Psiquiatria, Cirurgia Maxil·lofacial i Otorinolaringologia. Cada any es
fan 1600 estudis del son. Des de juny de 2006 també
es fan estudis del son a domicili, fet que permet optimitzar els recursos de la unitat.

Febrer 2020. El Servei d’Oncologia s’ha reorganitzat
en comitès interdisciplinaris de tumors i ha ampliat
les unitats funcionals de tumors per donar la millor
resposta a l’increment d’activitat assistencial que
això comporta. També s’està treballant per incrementar les línies de recerca clínica, on actualment
hi ha quatre línies d’investigació actives vinculades al
càncer de mama, càncer de pulmó, tumors urològics i
tumors gastrointestinals.

El Dr. Xavier Pelfort s’incorpora com
a nou director del Servei de Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia

Anna Benavent, ‘Premi Joan Clarke
CIO destacat’ en la 25a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica

Febrer 2020. Pelfort va iniciar la seva experiència
profesional l’any 2003 com a adjunt al servei de COT
del Parc Taulí. Del 2011 al 2014, va ser director de
Secció de l’Hospital del Mar. El 2015 es va doctorar i
va exercir com a director del Servei de COT i Àrea de
Rehabilitació de l’Hospital d’Igualada. Com a cirurgià
ortopèdic s’ha centrat en la cirurgia del genoll, cirurgia artroscòpica i patologia esportiva. Es membre de
societats científiques estatals i internacionals.

Febrer 2020. Un prestigiós jurat ha reconegut la trajectòria de Benavent al front dels sistemes d’informació en l’àmbit de la salut amb el ‘Premi Joan Clarke al
CIO destacat’. Benavent, CIO del Parc Taulí i presidenta i co-fundadora d’Unitss, l’Associació Catalana d’Informàtics de la Salut, va ser destacada com a pionera
en la incorporació dels ERP al sector salut català i en
la introducció de la m-health, millorant l’accessibilitat del ciutadà a l’hospital a través del mòbil.
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Participació en una prova pilot de la
tecnologia 5G aplicada a l’atenció sanitària d’urgències en temps real

El Parc Taulí oferirà tallers de cura de
la pell i maquillatge a les pacients en
tractament oncològic

Febrer 2020. El pilot s’ha realitzat davant la comissaria de la Policia Municipal de Sabadell, on un menor
ha simulat patir un atac d’epilèpsia. El menor ha estat
atès per un policia municipal que ha iniciat el protocol
d’atenció connectant-se a les urgències pediàtriques
del Parc Taulí amb un dispositiu que permet compartir
imatges en temps real. L’agent ha rebut les instruccions del Dr. Renter des de l’UCI de l’hospital per realitzar una primera assistència i estabilitzar el pacient.

Febrer 2020. El conveni amb la Fundació Stanpa ofereix a les pacients amb càncer un programa on se’ls
ensenya a cuidar la seva pell i a maquillar-se durant el
tractament oncològic per ajudar-les a sentir-se millor
i a tenir un ànim més positiu. El Servei d’Oncologia
Mèdica atén cada any uns 1.600 nous casos de càncer
i realitza uns 1.000 tractaments .D’aquests, entre un
40 i un 45% són realitzats a dones afectades, principalment, per càncer de mama, de còlon i ginecològic.

Mireia Subirana Casacuberta, nova
directora d’Infermeria del Parc Taulí

El Parc Taulí, unitat d’expertesa clínica en malalties minoritàries neuromusculars en l’àmbit català

Febrer 2020. Subirana és doctora en Ciències de la
Salut, Benestar i Qualitat de Vida per la Universitat de
Leeds i per la Universitat de Vic. Màster en Lideratge
i gestió dels serveis d’infermeria per la Universitat de
Barcelona, Diploma Universitari en Direcció de Serveis
Integrats de Salut per ESADE i Diploma de Postgrau en
Infermeria Intensiva per la UAB. Després de vuit anys
com a directora de Cures del Consorci Hospitalari de
Vic assumeix la Direcció d’Infermeria del Parc Taulí.

Febrer 2020. El Servei Català de la Salut ha designat
al Parc Taulí, i a altres cinc centres catalans, com a
unitats d’expertesa clínica (UEC) en malalties minoritàries neuromusculars en l’àmbit de Catalunya. Concretament, es tracta dels centres següents: Hospital
Sant Joan de Déu, Hospital Universitari Vall d’Hebron,
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Germans Trias i Pujol amb
Institut Guttmann i Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Síntesi Informe Anual 2020
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Fets rellevants de 2020
El director general, Joan Martí, participa en la trobada de la Fundació
Barça amb els gerents d’hospitals

Els experts del Laboratori 3D validen
clínicament prototips per imprimir
peces per ajudar en la COVID-19

Febrer 2020. La trobada ha permès avançar en la
col·laboració dins el marc del Programa per al Benestar Emocional Pediàtric. El programa té com a objectiu fomentar el benestar emocional dels nens i nenes
amb malalties greus, mitjançant el reforç d’emocions
positives. La Fundació Barça aposta per adaptar l’entorn hospitalari dels centres de referència pediàtrica
de Catalunya a les necessitats dels infants, a partir
de la creació de nous recursos i serveis centrats en el

Marc 2020. Es treballa en la validació de diferents
models, com l’escaneig de peces de respiradors que
han trencat estoc, en un sistema d’obertura de portes sense el contacte de les mans, en mascaretes de
plàstic o en estructures de suport per allargar la vida
útil de les mascaretes. “Validem i adaptem models
que trobem a la xarxa, però també partim de zero en
la creació de propostes noves que ens fan els propis
professionals de l’hospital”, apunta el Dr. Fillat.

La Fundació Privada Benèfica Barnola-Vallribera, Sant Josep de Sabadell
dóna al Parc Taulí 20.000 €

Agraïment de la Direcció i del Comitè
Executiu de Crisi als professionals del
Parc Taulí

Març 2020. Aquest donació permetrà la compra de dos
equips que faciliten la intubació dels pacients i disminueixen els riscos per als professionals que no han de
tenir contacte directe amb el pacient per a realitzar
la tècnica. El Parc Taulí ha decidit la compra de material per garantir la seguretat dels professionals que
realitzen la tècnica d’intubació. S’adquiriran dos aparells GlideScopes, uns equips que faciliten la intubació dels pacients amb insuficiència respiratòria greu.

Març 2020. El Parc Taulí afronta el major repte de la
seva història, davant la gestió d’una situació extraordinària com és la COVID-19 que obliga a adaptar recursos i infraestructures a les necessitats dels ciutadans. És per aquest motiu que el president, el director
general i el Comitè Executiu de Crisi expressen el seu
agraïment als professionals de tots i cadascun dels
àmbits i col·lectius que fan possible que, un dia més,
seguim dempeus i amb esperança.
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La consellera de Salut, Alba Vergés,
visita el Parc Taulí per conèixer els
espais amb nous llits d’UCI

La Fundació Banc Sabadell finança
el primer estudi de seroprevalença
sobre la Covid-19

Abril 2020. La consellera de Salut, Alba Vergés, i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, han fet una visita
conjunta al Parc Taulí per conèixer de primera mà els
espais habilitats per acollir nous llits d’UCI amb els
quals es podria donar suport a altres hospitals de Catalunya que necessitin d’aquest suport. Aquests llits
estan ubicats a UCI, a Semicrítics, als hospitals de dia
de Cardiologia, de Pneumologia i d’Oncologia, i a la
primera planta de l’edifici Taulí.

Abril 2020. Es tracta d’un estudi pioner sobre la resposta immunitària en el personal sanitari de l’Hospital
i un grup ampli de pacients, així com en la població
de referència a la ciutat de Sabadell i el Vallès Occidental. Es podrà determinar quina part de la població
ha desenvolupat immunitat a la Covid-19 i avaluar el
grau de resposta als anticossos per orientar sobre la
protecció futura per fer front a la infecció. Nou investigadors formen l’equip investigador.

Sònia Mariscal, nomenada coordinadora en matèria social del Vallès Occidental Est i Oest

Al Parc Taulí ens adherim a la cebració del Dia Mundial de la Higiene de
Mans

Abril 2020. En el marc de les diferents mesures per
garantir l’assistència sanitària a la població més vulnerable, entre la qual es troben les persones grans
de centres residencials, el Departament de Salut ha
nomenat la Sònia Mariscal com a delegada de la consellera de Salut per a la coordinació de les actuacions
en matèria social als centres socials residencials als
sectors sanitaris del Vallès Occidental Est i Vallès Occidental Oest, de la Regió Sanitària de Barcelona.

Maig 2020. El Parc Taulí s’afegeix a la campanya de
divulgació amb un vídeo promogut per les professionals de Control d’Infeccions i Seguretat del Pacient i
adreçat a tots els professionals que treballen per a la
promoció de la higiene de mans. Aquest any coincideix amb l’Any Internacional de la Infermeria i la Llevadoria declarat per l’OMS, però donada la pandèmia
que estem vivim el Ministeri de Sanitat fa extensiva la
campanya a tots els professionals sanitaris.

Síntesi Informe Anual 2020
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Fets rellevants de 2020
El Servei de Reumatologia del Parc
Taulí promou una enquesta d’àmbit
estatal

El Parc Taulí aten el 70% de les visites
programades amb els especialistes

Maig 2020. El doctor Enric Casado, reumatòleg del
Parc Taulí, és el promotor principal de l’enquesta.
L’estudi s’emmarca en el projecte ECTO (Efecte del
Confinament Temporal en pacients amb Osteoporosi),
i compta amb l’aval científic de la Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral
(SEIOMM) i de l’Asociación Española para el Estudio
de la Menopausia (AEEM). Al Parc Taulí també compta
amb l’aprovació del Comitè d’Ètica Assistencial (CEA).

Juny 2020. Els professionals especialistes han atès al
llarg dels mesos de març i abril el 69% de les visites
programades, un 85% per atenció telefònica. L’altre
15%, que eren consultes que no podien resoldre’s telefònicament o complien els criteris d’urgències, s’han
realitzat presencialment. A Salut Mental s’han realitzat el 95% del total de les visites programades, de les
quals els 75% s’han pogut resoldre per atenció telefònica i el 25% de manera presencial.

El Consell de Govern ratifica el nomenament de la presidenta del Parc Taulí, Mariona Creus i Virgili

El Dr. Salvador Navarro, membre de
la Comissió d’experts per a la transformació del sistema públic de salut

Juliol 2020. En la sessió del Consell de Govern del 22
de juliol, es va incorporar, com a nova presidenta, Mariona Creus i Virgili, qui va ser nomenada el passat
18 de juny per la consellera de Salut, i va rebre la
confiança d’aquest òrgan de conformitat amb els estatuts del CCSPT. També es van incorporar els consellers Maria Jesús Cubells Larrosa i Josep Masip Suets,
nomenats el 20 de juliol per la consellera de Salut, en
substitució dels consellers Enric Blasco i Josep Simó.

Juliol 2020. En paraules de la consellera, aquest Comitè,“estarà format per persones de reconegut prestigi en l’àmbit sanitari, de l’economia de la salut i
de l’administració pública, nomenades per resolució
expressa del mateix president de la Generalitat”. La
seva creació respon a la voluntat del Govern d’endegar “un procés de reformes per reforçar el sistema
nacional de salut i garantir el seu caràcter universal,
equitatiu,la sostenibilitat i capacitat de resposta”.
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Prova pilot per identificar nòduls indicadors de possibles càncers pulmonars en radiografies

Pediatria del Parc Taulí s’incorpora
al servei de l’helicòpter neonatològic-pediàtric del SEM

Juliol 2020. Investigadors de l’Institut d’Investigació
i Innovació Parc Taulí i del centre tecnològic Eurecat
començaran una prova pilot de tres mesos per identificar nòduls indicadors de possibles càncers pulmonars
en radiografies mitjançant tecnologia Deep Learning.
La iniciativa s’inscriu dins del projecte LuCaDAlert
(Lung Cancer CAD Alert), en el marc del qual s’han
desenvolupat uns algorismes capaços de detectar nòduls per càncer pulmonar a les radiografies de tòrax.

Agost 2020. Un equip assistencial format per deu pediatres i sis infermeres del Parc Taulí forma part de
l’equip sanitari de l’helicòpter neonatològic-pediàtric
medicalitzat del SEM, que fins ara només estava integrat per professionals de l’Hospital de Sant Pau. Això
ha fet possible doblar les hores de servei d’aquest dispositiu, operatiu des de les 7 del matí fins a les 11 de
la nit, els 365 dies de l’any, per atendre emergències
neonatològiques-pediàtriques arreu de Catalunya.

Estudi per identificar i tractar seqüeles dels pacients COVID-19 que
han passat per UCI

Estudi internacional que relaciona
l’obesitat amb complicacions greus
en pacients amb COVID-19

Setembre 2020. L’equip de “Recerca Traslacional en
Fisiopatologia Associada al Malalt Crític” de l’I3PT integrat al CIBERES, realitza un estudi per identificar seqüeles físiques, cognitives i emocionals dels pacients
COVID-19 donats d’alta de l’UCI i que poden requerir
tractament específic, rehabilitació física i/o cognitiva i suport emocional. L’equip d’aquest projecte ha
rebut un ajut de 180.000 euros del Fons Covid-19 de
l’Instituto de Salud Carlos III.

Octubre 2020. Els professionals Antoni Artigas, metge intensivista sènior, i Gemma Gomà, infermera de
recerca, són els investigadors que han participat en
un estudi de 125 pacients hospitalitzats a l’Àrea de
Crítics, en estat greu per COVID-19. Van veure que els
malalts amb obesitat important es relacionaven amb
una major mortalitat, i que aquest augment també es
donava en pacients amb edat avançada. L’estudi està
publicat a Preprints with The Lancet.
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Fets rellevants de 2020
El Programa de cribratge del càncer
de mama del Vallès Occidental Est
compleix 25 anys

Les especialitats quirúrgiques incorporen el robot Da Vinci

Octubre 2020. El Programa de cribratge de càncer de
mama ha detectat quasi bé 1900 càncers de mama
en les dones de 50 a 69 anys de la nostra àrea. Fa
25 anys!, iniciàvem una activitat organitzada, amb la
finalitat de millorar la salut de les dones del nostre
territori. Aleshores, la il·lusió feia superar cada dia
les dificultats de treballar sense uns sistemes d’informació i unes tècniques com les que actualment coneixem.

Octubre 2020. El sistema quirúrgic Da Vinci és un sofisticat instrument quirúrgic que potencia les habilitats
del cirurgià perquè ofereix una major visió, precisió
dels moviments i control de la intervenció en relació
a la tècnica laparoscòpica. El dispositiu està controlat
per un cirurgià que opera assegut des d’una consola,
des d’on té una visió tridimensional del camp quirúrgic i una millor accessibilitat a àrees anatòmiques de
difícil accés.

El Parc Taulí posa en marxa el projecte PIT-3D per al disseny i impressió de
pròtesis de mama a mida

L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de
la Salut atorga quatre premis a professionals del Parc Taulí

Octubre 2020. El Servei d’Oncologia del Parc Taulí, de
la mà del Laboratori de planificació quirúrgica 3D de
l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT),
ha posat en marxa un projecte per crear pròtesis de
mama personalitzades, gràcies a la impressió 3D, per
a les dones amb càncer de mama que han estat mastectomitzades. El projecte està liderat per l’Àngels
Placeres, infermera gestora de casos de la Unitat de
Patologia Mamària del Parc Taulí.

Octubre 2020. L’actor Queco Novell ha presentat
aquest acte al que quatre professionals del Parc Taulí
van ser guardonats: Guardó de Soci de Mèrit a la Dra.
Montserrat Gil. Beca de Recerca Bàsica al Dr. Antoni
Artigas. Beca de l’Acadèmia per estades de formació
a l’estranger per a joves professionals de Ciències de
la Salut al Dr. Justo Emilio Pinzón Espinosa. Beca de
l’Acadèmia per a un projecte de recerca clínic, com a
membre de l’equip investigador, al Dr. Eduard Monsó.
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El Parc Taulí treballa per mantenir
l’activitat ordinària activant noves
unitats provisionals

Videobroncoscopi de darrera generació per al diagnòstic de càncer de
pulmó i d’infeccions respiratòries

Octubre 2020. S’ha habilitat provisionalment a la 2a
planta del Frontal Gran Via, 20 llits per a pacients de
curta estada quirúrgica que s’han ubicat a continuació de la Unitat de Curta Estada d’Urgències. L’espai,
tot i que no gaudeix de tots els estàndards de confort
d’una planta d’hospitalització convencional, disposa
de totes les garanties sanitàries i tecnològiques que
permeten a l’hospital continuar amb la seva activitat
ordinària sense afectar la qualitat assistencial.

Octubre 2020. El Servei de Pneumologia ha renovat un
dels seus cinc broncoscopis, amb l’adquisició del videobroncoscopi marca Olympus, nou en el mercat des del
passat setembre que aporta una tecnologia innovadora.
Aquestes proves es realitzen, bàsicament, per al diagnòstic de càncer de pulmó i infeccions pulmonars. El videobroncoscopi també té una funció terapèutica, permetent
realitzar biòpsia i cauteritzacions de les lesions. A l’Estat
espanyol és el primer que s’adquireix en un hospital.

El Laboratori de Microbiologia del
Parc Taulí multiplica per set la seva
activitat diària en relació a l’abril

El 93% dels pacients pediàtrics del
Parc Taulí amb diabetis tipus 1 ja són
portadors dels sensors de glucèmia

Novembre 2020. Els professionals del Laboratori de
Microbiologia han multiplicat per set la seva activitat
diària d’anàlisi de PCR i ja arriben a la mitjana de
1.000 PCR diàries, amb uns temps de resposta de entre 80 minuts i 24 hores. Les PCR provenen del Servei
d’Urgències i de preoperatoris (25%), de Salut Laboral
(25%) i d’atenció primària (CAP Can Rull, part de les
del CAP Sant Fèlix i del CAP II Cerdanyola-Ripollet).
Un 5% provenen de l’Hospital Quiron Salud del Vallès.

Novembre 2020. El 93% dels 150 pacients pediàtrics
del Parc Taulí amb diabetis tipus 1 ja es beneficien
d’un sensor de glucèmia, o d’una bomba associada a
un sensor, finançats 100% pel sistema públic. El sensor,
permet obtenir dades de glucosa cada 5 - 15 minuts
amb un lector propi, o amb qualsevol smartphone que
pot fer la lectura amb una aplicació. L’especialista
en Endocrinologia Pediàtrica, Jacobo Pérez, ja avança
que ens plantegem deixar la telemedicina instaurada.
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Fets rellevants de 2020
El Parc Taulí participa en un projecte
europeu de suport a persones transgènere víctimes de violència

Desconeixement general sobre la possibilitat d’alletament per part de les
mares que no han donat a llum

Novembre 2020. L’objectiu del projecte és la millora del coneixement i sensibilització de les necessitats
de persones transgènere i intersexuals. El Parc Taulí
formar part del projecte SWITCH, finançat per la Comissió Europea sota el programa “Drets, Equitat, Ciutadania” en el qual estan involucrats set centres de
tres països de la Unió Europea: Itàlia, República Txeca
i Espanya a on la Fundació Parc Taulí i el consorci LIPA
NET – Mirada Local, lideren el projecte.

Novembre 2020. Moltes mares per adopció no són informades d’aquesta possibilitat i perden l’oportunitat
de gaudir dels beneficis de la lactància materna. L’article científic del Parc Taulí, publicat a la revista d’Infermeria, Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia, Journal of Human Lactation, deixa al descobert un gran
desconeixement, per part dels propis professionals,
sobre el fet que les mares que no han donat a llum
també tenen la possibilitat d’alletar els seus fills.

Un dia de dieta especial de preparació
per a la colonoscòpia és igual o més
efectiu que els tres dies estàndards

Salut modernitzarà i ampliarà la capacitat assistencial del Parc Taulí amb
una inversió de 40 milions d’euros

Desembre 2020. Els professionals de la Unitat d’Endoscòpia Digestiva han demostrat que, per a la preparació dels pacients que han de ser sotmesos a una colonoscòpia, els resultats de fer només un dia de dieta
no són inferiors als tres dies de prescrisció estàndard
i, a més, millora la tolerància i la neteja del còlon per
a la prova. L’estudi, amb una durada de dos anys, ha
comptat amb 855 participants del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte.

Desembre 2020. El vicepresident del Govern, Pere
Aragonés, la consellera de Salut, Alba Vergés, el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, i
l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, han presentat
el projecte d’inversions que el SCS durà a terme al
Parc Taulí amb conveni amb l’Ajuntament de Sabadell. Es preveu la reforma de l’edifici de Gran Via i
la construcció d’un espai hospitalari polivalent per a
afrontar la pandèmia de COVID-19 i la post pandèmia.
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El Parc Taulí, protagonista del documental d’HBO ‘Vitals’, un viatge al
cor de la crisi del coronavirus

El Parc Taulí ha lliurat les Beques Taulí 2020 amb 25 projectes guardonats i
una dotació global de 130.000 euros

Desembre 2020. El documental ‘Vitals’ és un intens,
commovedor i esperançador retrat de la vida al Parc
Taulí durant els moments més durs de la pandèmia
de la COVID-19. La impactant sèrie de tres episodis
explora els reptes físics i emocionals als quals es van
enfrontar pacients i sanitaris en els seus treballs, i a
casa. Amb tres episodis de 50 minuts, la sèrie ha estat
dirigida per Fèlix Colomer (Sabadell, 1993) i produïda
per El Terrat i Forest Film Studios per HBO Europe.

Desembre 2020. Aquesta convocatòria de les Beques
Taulí, a la qual opten 65 projectes, té una dotació
econòmica de 70.000 euros, que es destinaran a incentivar la recerca i potenciar els grups de recerca
acreditats de l’I3PT. L’acte s’ha realitzat en streaming
i ha comptat amb la participació del president de la
Fundació Parc Taulí, Francesc Gòdia, del director de
Recerca i Innovació, Lluís Blanch i del president del
Comitè Ètic d’Investigació Clínica, Miquel Àngel Seguí.

Salut construirà un nou hospital de
proximitat al Vallès Occidental

El director de l’I3PT, Lluís Blanch,
coordinarà el ‘hub’ d’Innovació del
Sistema Nacional de Salud

Desembre 2020. El centre atendrà a 176.383 habitants
de cinc municipis: Cerdanyola del Vallès, Montcada i
Reixac, Ripollet, Badia del Vallès i Barberà del Vallès.
El cost estimat del projecte és d’uns 50 milions d’euros i es calcula que s’executarà en 5 anys. La gestió
dependrà del Parc Taulí i s’ubicarà en terrenys situats
entre Montcada i Reixac i Ripollet. El centre projectat
és un hospital innovador amb treball multidisciplinari i
amb atenció integral a la ciutadania.

Desembre 2020. El director de l’Institut de Recerca
i Innovació Parc Taulí (I3PT), el doctor Lluís Blanch,
coordinarà la Plataforma de dinamització i innovació
de les capacitats industrials del Sistema Nacional de
Salud (SNS) i la seva transferència efectiva al sector
productiu, donant suport a la I+D+i en Biomedicina i
Ciències de la Salut. El ministeri de Ciència i Innovació ha concedit al ‘hub’ hospitalari un pressupost de
gairebé 900.000 euros per dur a terme la seva tasca.
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1 Recinte Corporació Sanitària Parc Taulí:

Parc del Taulí, 1- 08208 Sabadell - Tel. 93 723 10 10
- Hospital de Sabadell
- UDIAT Centre Diagnòstic
- Albada Centre Sociosanitari

- Salut Mental Parc Taulí
- Fundació Parc Taulí
- Unitat Docent (UAB)

2 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis

Edita: Comunicació i Multimèdia Parc Taulí - comunicacio@tauli.cat

Atenció a la Dependència Parc Taulí
Ronda Collsalarca, 217-219 - 08207 Sabadell - Tel. 93 723 45 73

3 Atenció Primària Parc Taulí (CAP Can Rull)

Avda. de Lluís Companys, 70 - 08206 Sabadell - Tel. 93 724 79 20

4 Consulta externa d’accidents de trànsit

C. Papa Pius XI, 116-118 - 08208 Sabadell - Tel. 93 727 89 06

5 Atenció especialitzada Parc Taulí - CAP Sant Fèlix

Ctra. de Barcelona, 473 - 08204 Sabadell - Tel. 93 728 44 64
Atenció especialitzada Parc Taulí - CAP Cerdanyola-Ripollet
C. Tarragona s/n, cantonada amb ctra. Nacional 150 - 08291 Ripollet - Tel. 93 594 21 11

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell és un consorci públic de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona

Aquesta Síntesi a: www.tauli.cat
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