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Projecte de creació de la Unitat d’Hospitalització Parcial
a Domicili de Salut Mental a la Barcelona Dreta
El Dr. Albert Salazar, en qualitat de director gerent de la Fundació de Gestió Sanitària de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FGS) i la Dra. Mª Rosa Verdaguer Rosàs, com a
presidenta del Consell d’administració del Centre de Psicoteràpia Barcelona CPB Serveis
de Salut Mental van signar un conveni de col·laboració entre ambdues entitats amb la
finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la prestació dels serveis sanitaris, optimitzant i
compartint els recursos propis en benefici dels usuaris.
Entre d’altres punts en aquest conveni s’ha constatat la conveniència de desplegar de
forma conjunta el projecte de creació d’una unitat d’hospitalització domiciliària psiquiàtrica
per a l’Àrea Integral de Salut Barcelona Dreta (AIS Barcelona Dreta). Aquesta Unitat
d’Hospitalització Parcial a Domicili (UHPAD) tindrà com objectius prioritaris evitar
l’hospitalització d’aquelles persones en situació aguda que poden ser tractades a domicili i
facilitar la transició dels pacients en situació d’ingrés hospitalari cap al seu domicili.

Nou Programa de Seguretat Clínica
El Comitè de Direcció de l'Hospital ha acordat la creació del nou Programa de Seguretat
Clínica, que desenvoluparà la seva activitat en coordinació amb la Comissió de Seguretat
Clínica del Programa de Qualitat Assistencial (PQA). La dependència del programa, com
succeeix amb d’altres de caire institucional, serà de la Direcció Assistencial, i entre els
seus principals objectius estaran la implementació i el seguiment de les estratègies
globals de seguretat dissenyades pel Departament de Salut, a més d’aquelles
específiques impulsades des del PQA. Els responsables del programa són el Dr. José
Antonio Fernández i la infermera Anna Castillo.

Conveni de col·laboració amb l’Equador
El director gerent de la Fundació Gestió Sanitària de l’Hospital, Dr. Albert Salazar, i el
vicepresident de la Comisión Técnica de SOLCA Manabí (Equador), Gustavo Solórzano
Vallejo, van signar un acord de col·laboració entre el Servei d’Hematologia de Sant Pau i
l’Hospital Oncológico Julio Villacreses Colmont de SOLCA Manabí.
L’acord preveu el desenvolupament i enfortiment de les relacions mèdiques i científiques
mitjançant la realització conjunta d’activitats acadèmiques formatives per al foment del
desenvolupament professional i institucional en benefici dels pacients.
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Conveni de col·laboració entre la FGS i l’AEE
El Dr. Albert Salazar, en qualitat de director gerent de la Fundació de Gestió Sanitària de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FGS) i Vanesa Martín Rodríguez, com a
vicepresidenta de l’Asociación Española de Esclerodermia (AEE) van signar el passat 30
de gener de 2017, un conveni entre totes dues entitats que permetrà regular les relacions
de les seves col·laboracions en les diverses activitats organitzades per l’AEE i en
qualsevol activitat sobre esclerodèrmia que es pugui fer des de l’Hospital.
Aquesta col·laboració és una iniciativa del Dr. Ivan Castellví, facultatiu de la Unitat de
Reumatologia i expert reconegut en aquesta malaltia.
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