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2020, l’any que va canviar les nostres vides

El 2020 va ser un any excepcional. Vall d’Hebron va fer front 
a un repte sense precedents: l’arribada de la pandèmia de la 
Covid-19. L’Hospital es va anticipar a l’arribada de la pandèmia 
mitjançant l’elaboració de protocols d’actuació enfront de 
la Covid-19 i plans de contingència que plantejaven fins a 
una dotzena d’escenaris. A finals de gener de 2020 es va 
crear un Comitè de Coordinació compost per l’equip directiu 
de l’Hospital i els líders científics de les especialitats més 
directament implicades en la pandèmia. La precoç identificació 
dels casos sospitosos a urgències, la prompta cohortització 
de les unitats d’hospitalització i la ràpida adequació d’espais 
i instal·lacions de les noves àrees de cures intensives van ser 
elements claus de la nostra resposta. Tot això va ser possible 
gràcies al comportament i l’organització de tots els col·lectius, 
col·laborant totes les especialitats mèdiques amb els equips 
d’infermeria i el personal de tots els oficis que formen part de 
Vall d’Hebron. 

La Memòria de l’any 2020 permet consultar en un ràpid cop 
d’ull les principals fites assolides en el camp assistencial, de la 
recerca, de la docència i de la comunicació. Vall d’Hebron som 
8.570 professionals (357 professionals més que el 2019), dels 
quals el 72% són dones i el 28% homes. Pel que fa a l’activitat 
assistencial, 2020 ha tancat amb bons resultats en els terminis 
de garantia de l’accessibilitat quirúrgica, proves diagnòstiques 
i primeres visites. Hem rebut un total d’ 1.006.258 de visites 
de consultes externes, hem fet 29.763 intervencions de 
cirurgia major i hem atès 154.853 urgències. A més, els nostres 
professionals han dut a terme un total de 265 trasplantaments. 
Un any de bons resultats en un context marcat per la pandèmia. 

Albert Salazar
Gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron 
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL

RECERCA

1.006.258
visites de
consultes externes

29.763
intervencions de
cirurgia major

8.570
professionals

139
noves places de       
residents adjudicades

3.088.398 
visites a la web

19.542 
seguidors/es
a Instagram

28.315 
seguidors/es
a Linkedin

1.775
articles publicats en 
revistes indexades 
amb factor d’impacte

154.853
urgències ateses
als hospitals

834
estudiants 
de grau

13.213 
seguidors/es
a Facebook

7,32
punts de factor 
d’impacte mitjà 
per article

DOCÈNCIA

COMUNICACIÓ

52.745
altes hospitalàries

35.323 
seguidors/es 
a Twitter

37
noves
patents 

470
activitats de 
formació 
continuada
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PROVES DIAGNÒSTIQUES*

*Inclou l’activitat de la Gerència Territorial de Barcelona i de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

1.565.863
peticions de laboratori

15.910.342
proves de laboratori

154.853
URGÈNCIES ATESES ALS HOSPITALS

Més de la meitat de les urgències 
podrien ser ateses en centres 

d’atenció primària

URGÈNCIES ATESES

32,2%

Nivell IV Menys urgent

Nivell V No urgent

Sense assignar

Nivell I Ressuscitació

Nivell II Emergència

Nivell III Urgència
47,5%

11,8%

4,4%

3,8%
0,2%

HOSPITALITZACIÓ

81,6%
índex            
d’ocupació

8 dies
estada mitjana

52.745
total d’altes

1.123
altes d’hospitalització 
a domicili

107.459
sessions       
d’hospital de dia

Activitat assistencial

186.643 primeres visites

336.331 visites no presencials

483.284 visites successives

CONSULTES EXTERNES

INTERVENCIONS DE CIRURGIA 
MAJOR

29.763  -       17,9%

INTERVENCIONS DE CIRURGIA
MENOR AMBULATÒRIA 

14.401

Intervencions programades 
12.010

Cirurgia major ambulatòria
12.647
Intervencions urgents
5.106
Trasplantaments
265

ACTIVITAT QUIRÚRGICA

Visites totals
1.006.258
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2.405
homes 

6.165
dones 

EVOLUCIÓ
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2019

8.213
2020

8.570
2017

7.510
2018

7.814

Medicina Altres professions 
sanitàries

Infermeria Residents Gestió i serveis
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0

530

446

375

199
300

854

991

1.204 2.692 2.329 499 1.845TOTAL

2.500

3.000

Professionals
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Recerca

1.499
professionals 
dedicats a la 

recerca

1.775
articles publicats en 

revistes indexades amb 
factor d’impacte

37
noves patents      

transferides que suponen 
un total de 263 patents 

acumulades

7,32
punts de factor 
d’impacte mitjà  

per article

12
empreses derivades 

(spin-offs) 

27%
d’articles publicats 

en revistes de 
primer decil

521
projectes competitius 
que suposen més de                        
21,5 milions d’euros

1.910
assaigs clínics en curs i altres 

projectes no competititus, 
que aporten més de 28 

milions d’euros

94
guies de pràctica 
clínica elaborades

L’ICS és l’organització sanitària líder a l’Estat espanyol pel que fa 
a la quantitat i la qualitat dels articles científics publicats
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Es té en compte l’activitat del Vall 
d’Hebron Recerca i del Vall d’Hebron 
Institut d’Oncologia.
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Docència

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

FORMACIÓ CONTINUADA FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ DE GRAU
L’Hospital Universitari Vall d’Hebron
ofereix 46 especialitats diferents

Medicina

Alumnes de grau mitjà

151
232

Infermeria

Alumnes de grau superior

Fisioteràpia Altres estudis*

154  
places de residents ofertes

D
L 

B.
 19

60
2-

20
14

139 
places de residents adjudicades

*Nutrició i Dietètica i Teràpia Ocupacional,  
Treball social, Logopèdia i Ciències Biomè-
diques.

383
Alumnes de formació professional 
de l’àmbit sanitari han fet pràctiques 
a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron
durant el curs 2019/2020

284
presencials

165
virtuals

21
semipresencials

La formació continuada és una
eina de millora constant
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470
activitats 

formatives

834
Alumnes universitaris
de grau que fan pràctiques a l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron 
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