


Al servei del pacient 
d’avui i del demà

Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus 
és un parc sanitari de referència. 

Som la suma de 5 institucions que treballem 
plegades amb el mateix esperit pioner i un 
objectiu comú: millorar la salut i el benestar 
de les persones, des d’abans de néixer fins a 
la vellesa. 



Aspirem a ser reconeguts com una 
organització innovadora en totes les línies 
d’activitat, que destaca per la qualitat de les 
seves actuacions i els seus professionals, 
que genera i amplia el coneixement útil i que 
contribueix al progrés sostenible del 
sistema sanitari.



4 grans àmbits del Campus

Assistència

Docència

Recerca

Gestió



9.000 professionals 1.300 investigadors

95 grups de recerca

1.377 assajos clínics

575 residents Formació en 46 especialitats 
i en recerca biomèdica

17 edificis

7.000 pacients/dia

Un campus sanitari de referència al món



Format per l’Hospital General, l’Hospital de
Traumatologia, Rehabilitació i Cremats,
l’Hospital Infantil i l’Hospital de la Dona i 
Cremats.

Som el major grup hospitalari terciari i 
multiespecialitzat de Catalunya i un dels més
grans de l’Estat espanyol. 

Oferim atenció sanitària d’alta complexitat des 
del naixement fins a la vellesa.

Vall d’Hebron 
Hospital Universitari
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Vall d’Hebron 
Hospital Universitari



Vall d’Hebron 
Hospital Universitari

7.000 pacients / dia 67.157 altes 
hospitalàries

1.100 llits

669.912 visites 
consultes externes

427 trasplantaments

29.751 intervencions 
quirúrgiques

210.101 urgències ateses



Objectius

MODEL DE GESTIÓ CENTRAT
EN EL CONEIXEMENT

PERCEPCIÓ 
NECESSITATS REALS

OPORTUNITAT

IMPULSAR

GARANTIR CONTINUÏTAT ASSISTENCIAL

MILLORAR EXPERIÈNCIA PACIENT

INTERCONNEXIÓ D’EQUIP I MILLORA 
DE RESULTATS EN LA SALUT

DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL / PROFESSIONAL



Objectius

SORTIDA
PROVISIONALITAT

ADEQUACIÓ
RECURSOS

INTENSITAT
DE CURES

ORDENAR ESPAIS D’ATENCIÓ ALS PACIENTS

GARANTIR SOSTENIBILITAT

ADEQUACIÓ NECESSITATS ASSISTENCIALS



Àrees de 
coneixement



6 àrees estratègiques

Cronicitat
Fragilitat
(AIS BCN Nord)

Intervencionisme
Terciarisme, Territori
Tecnologia

Pediatria

Transplantaments

Gent Gran

Càncer

Neurociències

Cirurgia d’Alta Especialització



La Fundació Hospital Universitari Vall 
d’Hebron – Institut de Recerca promovem la 
investigació i la innovació biosanitària. 

El nostre objectiu és trobar i aplicar solucions als 
problemes de salut de les persones, perquè la 
recerca d’avui és la medicina del demà.

Som referents mundials en assaigs clínics amb 
més de 50 grups de recerca.

Vall d’Hebron 
Institut de Recerca



Som un centre integral de recerca 
oncològica de reconeguda excel·lència 
internacional, dedicat a desenvolupar 
tractaments dirigits i personalitzats contra el 
càncer i traduir els nous descobriments en 
beneficis clínics pels pacients. 

Vall d’Hebron
Institut d’Oncologia 



Som el centre de referència en el diagnòstic 
i tractament integral de l’Esclerosi Múltiple. 

Treballem per fer un diagnòstic precoç i 
personalitzar el tractament, incloent-hi la 
neurorehabilitació.

Centre d’Esclerosi 
Múltiple de Catalunya



El graus de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) proporcionen un currículum basat en 
competències i una formació enfocada a les 
noves demandes de la societat.

La integració de la Facultat en un entorn
d'investigació competitiu, en l'àmbit de la 
biomedicina i de la biotecnologia, com Vall 
d’Hebron, facilita el contacte dels estudiants amb 
els darrers avenços científics, un complement 
important per a la seva formació acadèmica.

Universitat Autònoma 
de Barcelona



Innovació

Eficiència i 
eco-sostenibilitat

Oberts al territoriExcel·lència

Humanització 
de l’assistència

Participació dels 
professionals

Potenciem 
l’atenció ciutadana

Model de gestió



Alguns dels projectes 
que ens fan especials



Gestió COVID-19

“Vall d’Hebron ha fet una gran feina per convertir-se 
en un centre Covid, re-formular tots els espais i 
preparar els seus professionals per avançar-se al 
virus” ha assegurat el Dr. Bruce Aylward, Assistant
Director-General, Office of the Director-General de 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS)

Durant la pandèmia, l’hospital ha anat reconvertint
espais fins a multiplicar per quasi 7 la capacitat de llits
UCIs disponibles.

“És impressionant com us heu avançat al 
que anava a passar, realment un exemple”, 

han insistit Bruce Aylward i Pilar Aparicio.



Som l’hospital català que més trasplantaments va 
realitzar el 2019; amb un total de 333 trasplantaments
(43 d’ells pediàtrics) i el primer centre de l’Estat en 
trasplantament pulmonar.

Bloc Quirúrgic
19 quiròfans amb innovacions arquitectòniques
i tecnològiques que ha permès augmentar el nombre 
d’intervencions d’alta complexitat.

Smart UCI
Una UCI intel·ligent, amb la tecnologia més avançada 
i connectada a l’Smart Display, un programa que 
integra dades clíniques i de seguretat i les transforma 
en informació que facilita la presa de decisions.

Grans estructures al servei dels pacients

Referents en trasplantaments



Som un hospital de nens i nenes d’excel·lència 
reconeguda a nivell internacional i de referència a 
Catalunya. Tractem totes les especialitats mèdiques, 
des de l’assistència bàsica fins a especialitats de 
tercer grau.

Oferim màxima experiència i coneixement al servei de 
l’infant i la família amb una visió integral del pacient.

Som pioners en l’àmbit de les neurociències.

Comptem amb professionals experts que tracten als 
nostres pacients en equips multidisciplinaris i amb 
aproximadament uns 100 investigadors dividit ens 13 
grups de treball.

Referents en pediatria

Neurociències



El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus és un 
parc sanitari de referència mundial on assistència, 
docència, recerca i innovació es donen la 
mà. Contribuïm a la societat com millor ho sabem fer: 
posant la suma del nostre talent al servei dels pacients 
d’avui i del demà.

Actualment estem treballant en 1.300 assajos 
clínics, 399 específicament d’oncologia.

Altres patologies com el trastorn depressiu, la 
tuberculosi, l’esteatohepatitis no alcohòlica i la 
neurofibromatosis formen part d’un projecte europeu 
que co-lidera Vall d’Hebron que agrupa el sector 
públic i el privat per assentar les bases de les 
plataformes d’assaigs clínics adaptatius del futur.

Líders en assaigs clínics

Terciarisme, territori i tecnologia



La nova àrea de simulació permet potenciar la 
formació, una de les apostes de Vall d’Hebron per 
millorar l’assistència dels pacients; d’una forma molt 
més segura i eficaç.

Sabem que la innovació és clau per millorar els 
serveis i l’atenció que donem. Per aquest motiu, 
impulsem la innovació dels nostres professionals, 
entre d’altres, a través de Jo innovo. Un concurs 
d’innovació liderat pels professionals pel benefici 
de l’hospital.

Aposta per la innovació: JO INNOVO

Àrea de simulació



Tenim cura de la salut de les persones, amb la 
finalitat de donar resposta a les seves necessitats i 
expectatives sanitàries, a través d'una assistència 
integral, efectiva, eficient i de qualitat.

No entenem, però, aquesta assistència sense la 
preocupació pel benestar emocional dels pacients i 
familiars. L’entenem com una peça clau així com la 
millora de l’entorn hospitalari.

El Pla pretén regir el futur creixement i 
desenvolupament de l’hospital i del conjunt del recinte 
del Campus. Planteja les línies mestres per tal 
d’evolucionar cap a un model de parc de salut 
ecosostenible on s’integra assistència, formació, 
recerca i innovació.

Humanització de l’assistència

Pla transformació campus



Un model organitzatiu impulsat per l'Atenció Primària 
de Barcelona i l'Hospital Vall d'Hebron.

L’objectiu és donar una atenció́ ambulatòria integral i 
d’intensitat intermèdia a persones amb tendència a 
desestabilitzar-se i antecedents de múltiples visites a 
urgències o ingressos hospitalaris.

Objectius
• Prevenció de descompensacions i complicacions

• Disminució de reingressos i hospitalitzacions
potencialment evitables

• Disminució de visites a serveis d’urgències

• Manteniment de la situació funcional i la seva
qualitat de vida

• Millora de la satisfacció percebuda dels pacients
i les seves famílies

Atenció comunitària

Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles



Reconeixements



Reconeixements 
i acreditacions 
externes

Els professionals i institucions del Vall d’Hebron 
Barcelona Hospital Campus són reconeguts amb 
acreditacions externes per la seva excel·lència o 
singularitat, a més dels reconeixements necessaris 
per la nostra activitat. 

Aquestes avaluacions, nacionals i internacionals, 
posen en valor la tasca que fem, juntament amb la 
participació dels nostres professionals en 
organitzacions, consells editorials i altres organismes 
que els aporten prestigi a ells i al Campus.

VHRC CSURXUEC




