
Et curem. 
Et cuidem.



Som un hospital dedicat exclusivament a 
l’atenció de dones, nens i adolescents menors 
de 18 anys i un dels centres maternoinfantils 
més importants d’Europa per la seva activitat.

Som un hospital privat sense ànim de lucre concertat pel 
Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, 
formem part de la Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública 
(XHUP) i atenem pacients de tot l’Estat.

Pertanyem a l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, una 
organització sense ànim de lucre que gestiona més de 300 
centres assistencials a 50 països de tot el món.

Formem amb l’Hospital Clínic de Barcelona, amb qui estem 
associats des de l’any 1992, un dels grups hospitalaris 
amb major reputació d’Espanya en l’àmbit de la gestió, 
l’assistència i la innovació. 

Mantenim aliances amb hospitals pediàtrics de tot el món 
per cooperar en temes d’assistència, formació i investigació, 
i som membres de la Children’s Hospital Association i de la 
International Network of Health Promoting Hospitals and 
Health Services.

Aliances

· Boston Children's Hospital 
· St. Jude Children’s Research Hospital (Memphis)
· Hospital de Pediatría Garrahan  (Buenos Aires)

L’Hospital 
Sant Joan de 
Déu-Barcelona



Marques 
d’identitat: 
PAIDHOS

Hospitalitat   
Centrem el nostre model 
d’atenció en el pacient i la seva 
família i fem servir l’experiència 
del pacient com agent de 
transformació. 

Docència
Millorem cada dia la capacitació 
dels professionals sanitaris, 
difonent el nostre coneixement.  

Organització  
Treballem per transformar i 
millorar la gestió interna i els 
processos.

Investigació    
Generem nou coneixement 
per enfortir el posicionament 
de l’Hospital en l’àmbit de la 
investigació científica.

Població 
Mantenim viu el nostre 
compromís amb la població i 
amb la tasca de promoure la 
salut en infants i dones.

Assistència 
Desenvolupem la nostra 
activitat assistencial al voltant 
de tres eixos principals: alta 
especialització, excel·lència i 
internacionalització.

Sostenibilitat i 
serveis de suport 
Modernitzem les nostres 
infraestructures i equips 
tecnològics, i actuem per 
millorar el sistema de 
finançament i per avançar 
cap a un futur sostenible. 



L’Hospital 
en xifres

Professionals   1.800

Voluntaris    768

Altes     25.500

Urgències    120.000

Consultes externes  240.000

Intervencions quirúrgiques 14.500

Parts     3.400



Un entorn agradable pot contribuir a reduir l’ansietat 
dels  infants que han de rebre tractament. Per això, al 
nostre centre tenim molta cura del disseny i confort de 
les nostres instal·lacions. 

El disseny del nou edifici de Consultes externes ha estat 
reconegut i premiat a nivell internacional.

Instal·lacions

Llits        314

Sales de part i dilatació     6

Sales de diagnòstic per la imatge  10

Quiròfans      13

Sales de rehabilitació    15



Medicina fetal:
· Cirurgia fetal 

· Cardiologia fetal

· Neurologia fetal

Ortopèdia i traumatologia:
· Escoliosi

· Peu equinovar

· Malformacions de la mà

Neurologia:
· Malalties neurometabòliques

· Epilèpsia refractària

· Atàxies

· Paraplejias hereditarias

· Malalties neuromusculars

· Trastorns de l’espectre autista

· Trastorns del moviment

· Trastorns de la son

· Malalties neuroimmunològiques

Otorinolaringologia:
· Implant coclear

Oncologia:
· Tumors cerebrals i de medul·la espinal

· Tumors musculoesquelètics

· Neuroblastoma

· Retinoblastoma

· Leucèmia

Àrea del cor:
· Malformacions congènites

· Arítmies (ablacions)

Oftalmologia:
· Tumors intraoculars i orbitaris

· Glaucoma

· Estrabisme

· Cataractes congènites

· Patologia de la retina

Cirurgia reconstructiva:
· Fissura labiopalatina

· Reconstrucció del pavelló

auricular

Malalties rares:
· Atenció multidisciplinària

· Consulta presencial i online

Genètica: 
·  Consell genètic

·  Defectes genètics

·  Malalties genètiques

Reumatologia:
·  Artritis idiopàtica juvenil

·  Síndromes auto inflamatoris 

·  Malalties autoimmunes  

·  Vasculitis pediàtriques 

·  Osteogènesi imperfecta  

Neurocirugia:
· Malformacions creniofacials

· Malformacions espinals

· Hidrocefàlia

Especialitats

Som un dels hospitals que més 

parts atén de Catalunya.

Tractem tots els problemes 

de salut en infants i joves, per 

complexes que siguin.

Som centre de referència a 

nivell nacional per al tractament 

de nombroses malalties i 

disposem d’unitats pioneres 

en l’àrea del cor, la neurologia, 

la neurocirurgia, la cirurgia 

ortopèdica, l’oncologia, la 

medicina fetal, la cirurgia 

pediàtrica i l’oftalmologia.



Compartim el nostre coneixement. Som un hospital 
universitari i formem professionals de la medicina, 
infermeria i altres disciplines sanitàries. Oferim:

Cursos on line
Cursos presencials
Màsters
Programes de simulació clínica. A l’espai de robòtica i 
simulació Darwin els professionals poden reproduir les 
situacions clíniques més crítiques o menys habituals 
i practicar com han d’actuar i assajar habilitats 
tècniques, presa de decisions i treball en equip.
Aplicacions mòbils que ajuden als professionals a 
consolidar els seus coneixements. 
 - Training karyotypes
 - RCP Simulador Reanimación Neonatal. 

Docència

Més de  10.000 alumnes



Investigació

Mitjançant la Fundació Sant Joan de Déu investiguem per 
avançar en el coneixement i tractament de les malalties 
pediàtriques. 

Som un dels centres europeus amb més producció 
científica sobre malalties pediàtriques publicada a 
revistes científiques d’impacte.

Comptem amb la primera unitat d’assaigs clínics 
pediàtrics d’Espanya i amb un banc de teixits i tumor. 

Els nostres grups d’investigació estudien:
· Malalties neurometabòliques.
· Malalties de l’edat adulta d’origen fetal.
· Biologia molecular dels tumors en desenvolupament.
· Malalties infeccioses.

Treballem amb nombroses institucions internacionals i 
formem part de xarxes d’investigació de tot el món com 
Euraxess, European Office o Enterprise Europe Network.

Els nostres investigadors, 
més de 150, treballen 
per avançar en el 
coneixement de les 
malalties pediàtriques.



L’Hospital Sant Joan de Déu atén pacients amb malalties un 
17% més complexes que l’estàndard a Espanya. Tot i això, 
té una taxa de mortalitat, un índex de complicacions i de 
reingrés menor que l’estàndard dels hospitals espanyols.

Resultats

Cirurgia cardíaca

Una de les taxes de supervivència 
més altes del món
(mitjana europea: 95,2%).

98,4%

Oncologia

Supervivència en els 
pacients amb tumor 
cerebral focal.

Índex de curació dels 
nostres pacients amb 
sarcoma d’Ewing.

90% 84%

Indicadors Hospital
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1,00%

0,4%

Estàndard de l’activitat pediàtrica dels hospitals a Espanya.

3,10%

3,40%

Dades corresponents a 
l’any 2014 subministrades 
per l’empresa independent 
IASIST S.S. que fa anualment 
una avaluació objectiva dels 
hospitals espanyols, basada 
en indicadors quantitatius de 
qualitat i eficiència, i inspirada 
en el programa Top Hospitals in 
the USA.



Acreditacions i
certificacions

Especialitats 
referents

Hem estat designats pel Ministeri 
de Sanitat centre de referència  per 
a tot l’Estat en les especialitats de:

Cirurgia: 
· Reconstrucció del pavelló
  auricular.

Oftalmologia:
· Glaucoma congènit. 
· Tumors extraoculars.
· Tumors intraoculars.
· Tumors orbitals.
· Queratoplàstia penetrant.

Cirurgia ortopèdica i 
traumatología: 
· Ortopèdia infantil.
· Cirurgia del plexe braquial.

Nefrologia:
· Trasplantament renal 
  infantil.

Acreditacions
de qualitat

Hospital d’aguts 
Generalitat de Catalunya.

Hospital Docent
Ministeri de Sanitat.

ISO 9001:300 

ISO 14001: 2004 
Certificació de qualitat ambiental 
EMAS (Eco Management amb Audit 
Scheme).

Oncologia:
· Síndromes neurocutànis. 

Neurologia:
· Epilèpsia refractària.
· Atàxies i paraplegies 
  hereditàries.
· Malalties metabòliques
  complexes.
· Malalties rares que cursen
  amb trastorns del moviment.

Àrea del cor:
· Cardiopatia congènita del nen
  i del nounat.
· Aritmologia i electrofisiologa
  pediàtrica.

Pediatria:
· Malalties tropicals
  importades.

Neurocirurgia:
· Neurocirurgia
  pediàtrica complexa.

Reconeixement de Bones Pràctiques 
concedit pel Ministeri de Sanitat

European Referent Networks

Pertanyem a 9 European Reference Networks (ERN), un 
programa desenvolupat per la Unió Europea que impulsa la 
creació de xarxes europees de referència en malalties rares. 
Aquestes xarxes agrupen els centres sanitaris europeus 
altament especialitzats en determinades patologies per 
avançar en el seu coneixement e investigació.

Neurologia:
· EpiCARE: Rare and Complex
  Epilepsies. Agrupació 
  Hospital Sant Joan de Déu  
  Barcelona i Hospital Clínic.
· ERN-RND: Rare Neurological  
  Diseases. Agrupació Hospi- 
  tal Sant Joan de Déu Barce- 
  lona i Hospital Clí nic.
· EURO-NMD: Rare Neuro 
  muscular Diseases.
· MetabERN: Rare Hereditary  
  Metabolic Disorders.

Dermatologia:
· ERN-Skin: Rare and
  Undiagnosed Skin Disorders.

Endocrinologia:
· Endo-ERN: Rare Endocrine  
  Conditions.

Cardiologia:
· ERN-HEART: Gateway to 
  Uncommon and Rare 
  Diseases  the Heart.

Oncologia:
· PaedCan-ERN: Paediatric  
  Cancer (haemato-oncology).
· ERN GENTURIS: Genetic  
  Tumour Risk Syndromes.

· Programa de simulació Darwin.
· Plataforma Guía Metabòlica.
· Programa de maternitat respectada.
· Programa d’atenció a infants i adolescents  
  exposats a violència de gènere que presenten trastorns
  psicopatològics.
· Programa de recogida recollida completa de dades de 
  seguiment de pacients amb artritis idiopàtica.
· Programa d’atenció al final de la vida
  d’infants amb càncer.



Cada cop són més els pacients i les famílies que organitzen 
actes i impulsen iniciatives per recaptar fons per finançar la 
recerca que duem a terme al nostre Hospital.

Nombrosos personatges públics col·laboren amb l’Hospital.

Empreses i institucions confien a la nostra tasca i ens financen 
molts dels projectes que no són estrictament assistencials. 

El major 
reconeixement, 
el dels nostres 
pacients



Comptem amb el suport de 3.000 donants 
particulars, empreses, fundacions i altres entitats 
que col·laboren amb nosaltres i ens ajuden a fer 
realitat els nostres projectes. 

Particulars

Empreses

Fundacions impulsades
per famílies

Fundacions i 
associacions

Institucions públiques

Donants

Donacions       8.776.050

Infraestructures / Equips    2.896.620

Projectes assistencials    698.352

Investigació / Innovació / Docència  3.705.555

Cooperació internacional    347.226

Hospital Amic     438.098

Ajuts a les famílies      383.824

Webs de suport a les famílies   306.375

15%

9%

3%

49%

24%



Contacte

sjdhospitalbarcelona.org

Direcció de màrqueting i 
comunicació

34 93 253 21 50

comunicacio@sjdhospitalbarcelona.org

facebook.com/SJDHospitalBarcelona.org

twitter.com/SJDbarcelona_es

www.youtube.com/HSJDBCN

http://www.sjdhospitalbarcelona.org
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http://www.youtube.com/HSJDBCN

	twitter.com/SJDbarcelona_es

