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L’EMPRESA 

  
MISSIÓ 

SER LA GRAN EMPRESA PÚBLICA CATALANA DE LA IMATGE MÈDICA 

VISIÓ 

Gestionar serveis de 
diagnòstic per la imatge en 
l’àmbit del radiodiagnòstic i 

de la medicina nuclear 

Desenvolupar i participar 
en programes de recerca i 
docència, col·laborant amb 

la Universitat i amb 
l’Administració pública 

 

Potenciar les tecnologies 
de la Informació i la 

Comunicació en l’àmbit de 
la gestió de la imatge i el 

telediagnòstic 
 

Serveis assistencials Instal·lacions i equipaments 
Desplegament de polítiques 

públiques 

Recerca Innovació tecnològica Formació i docència 

ESTRATÈGIES 

Integració amb ICS Nous clients Nous productes 
Adaptació de 
l’estructura 

Reorganització de 
processos 

Adequació i gestió 
de la demanda 

Sistemes 
d’informació 

Canvi organitzatiu 

 



Política de Qualitat de l’IDI 

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (en endavant IDI), sorgeix davant la necessitat de dotar 
adequadament i gestionar de manera eficient els serveis de diagnòstic per la imatge d’alta 
tecnologia en el sí del sistema sanitari públic, tot cercant l’accessibilitat al sistema i la satisfacció 
del client/usuari, amb criteris de qualitat tècnica. 

Essent l’assistència diagnòstica i terapèutica als ciutadans la nostra raó d’ésser, prestar aquest 
servei assistencial com una part més dins del procés assistencial integral, acomplint els requisits 
tècnics, humans, legals i reglamentaris, esdevé essencial. 

Per tant, l’IDI es fixa com a motor de la seva activitat els següents objectius: 

 Convertir la Qualitat en un factor i un valor fonamental de la nostra organització. 

 Adequar l’oferta dels nostres serveis a la demanda i necessitats de la societat a la que 
servim. 

 Prestar la màxima atenció a les queixes i suggeriments que ens realitzin els usuaris i 
clients, donar adequada resposta i mesurar la seva satisfacció. 

 Potenciar l’adquisició de tecnologia avançada i desenvolupar tecnologies de la 
informació per millorar l’accessibilitat i el tractament de la informació. 

 Fomentar la realització de projectes d’investigació científica i formació especialitzada. 

 Cercar la satisfacció del personal, desenvolupant polítiques de recursos humans, gestió 
del coneixement i aprenentatge organitzacional. 

 Cercar l’eficiència global de l’organització i la millora continua de l’eficàcia del seu 
Sistema de Gestió de la Qualitat. 

Però aquests objectius seran inassolibles si no estan recolzats en uns valors sòlids que provenen 
de l’esforç diari i del compromís de tota la nostra organització: 

 El ciutadà és l’eix fonamental de l’empresa. La nostra és una empresa pública i per tant 
implicada i activament compromesa amb la societat a la qual servim i en la que s’assenta. 

 Els professionals, com actiu més important de qualsevol organització, mitjançant la seva 
formació continuada i el seu desenvolupament professional han de contribuir al creixement 
de l’IDI. 

 La qualitat és un atribut que ha d’estar present en totes i cadascuna de les nostres 
actuacions. 

La Qualitat del servei no és solament un objectiu general, sinó que és un compromís ètic de 
l’organització, que ha d’ésser assumit per tots el treballadors i en primera instància per la Direcció. 

A l’IDI volem que sigui la nostra manera de treballar, el nostre estil de fer les coses. 

 

 

Gerència 

  



Introducció 

L’IDI té una amplia trajectòria en l’àmbit de la qualitat assistencial. Va optar per la implementació 
d‘un sistema de gestió de la qualitat mitjançant certificació IS0 9001. S’ha mantingut la certificació 
fins l’any 2014 i s’ha anat certificant les noves unitats integrades. L’any 2013 es va iniciar la 
incorporació de criteris o estàndards fixats per les societats científiques especialitzades: 

 American College of Radiology( EEUU) 

 The Royal College of Radiologists ( regne unit) 

 Imaging Service Acreditation Scheme (ISAS) 

 European Society of Radiology 

Existeixen programes de qualitat dels informes radiològics, considerats com l’eina de comunicació 
entre radiòleg i clínic sol·licitant de la prova, on pivota gran part de la qualitat en Diagnòstic per la 
Imatge. 

El seu seguiments i anàlisis s’estableix mitjançant Auditories Internes.  

Una altra consideració es el Pla de Garantia de Qualitat que tot servei de Radiologia he de tenir, 
que té en compte les modalitats amb radiacions ionitzants i que cal que incorporem en el conjunt 
de Pla de Qualitat d’empresa. 

 

 



LES PERSONES 

Organigrama funcional 

 

 



Organigrama marc de les Unitats 

 

 

Pla d’acollida i de formació 

Tot el personal haurà de tenir la formació i les competències suficients per portar a terme les 
tasques que tingui assignades segons el seu lloc de treball i categoria professional. Ens basarem 
en dues accions principals de gestió del coneixement: 

 El Pla d’Acollida, destinat al personal de nou ingrés, proporciona el coneixement específic 
per a començar a desenvolupar les tasques dins l’organització de l’IDI i en un centre 
concret. 

 El Pla de Formació, dirigit a tot el personal de l’IDI, identifica necessitats formatives de 
forma general i individual, planifica les accions formatives i en fa l’avaluació necessària. 

Aquesta formació inclourà, de forma adequada al nivell de responsabilitat, i d’entre altres àmbits 
formació específica sobre aspectes relacionats amb la qualitat del servei i la protecció del personal 
i dels pacients. 

 

 



ELS PROCESSOS 

 

 



Fitxes de procés 

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA  NOUS CLIENTS I CIRCUITS 

OBJECTIU: 

Definir directrius 
estratègiques dirigides a la 
consecució dels objectius i 
fer-ne el seguiment 

 OBJECTIU: 

Materialitzar les oportunitats 
de nous serveis o clients i 
definir-ne els circuits 
necessaris de funcionament 

RESPONSABLE: 
Gerència 
Comitè de Direcció 
Comitè de Direcció Ampliat 

 RESPONSABLE: 
Secretaria Tècnica 
D. Assistencial 
Qualitat i Processos 

ENTRADES: 

Indicadors del sistema 
Canvis externs 
Oportunitats de millora 
Directrius externes 

 ENTRADES: 
Possibilitat de nou client i/o 
servei 

SORTIDES: 

Directrius estratègiques 
DPO 
Accions de millora 
Nous projectes 

 SORTIDES: 
Circuit definit per al nou 
servei o client 

PROCEDIMENT: -  PROCEDIMENT: - 

INDICADORS: -  INDICADORS: - 
     

GESTIÓ DE LA DEMANDA  SISTEMES D’INFORMACIÓ 

OBJECTIU: 

Definir la prova diagnòstica 
més adequada per la 
situació clínica del malalt 
segons guies clíniques 

 OBJECTIU: 
Extreure dels sistemes 
d’informació les dades 
necessàries per la gestió 

RESPONSABLE: D. Assistencial  RESPONSABLE: Secretaria Tècnica 

ENTRADES: 
Sol·licituds de proves de 
diagnòstic o tractament per 
part dels metges peticionaris 

 ENTRADES: Sistemes d’informació 

SORTIDES: Prestació adequada  SORTIDES: Dades analitzades 

PROCEDIMENT: -  PROCEDIMENT: - 

INDICADORS: 
Resultats auditoria 
d’adequacions 

 INDICADORS: - 

     

GESTIÓ DEL TEMPS MÈDIC  SATISFACCIÓ I RECLAMACIONS 

OBJECTIU: 

Conèixer tota l’activitat 
realitzada pels radiòlegs per 
poder fer la planificació 
assistencial i comparativa 
entre centres 

 OBJECTIU: 

Mesurar la percepció del 
nostre client respecte als 
serveis oferts i donar 
resposta a les reclamacions 

RESPONSABLE: D. Assistencial  RESPONSABLE: 
Qualitat 
Assessoria Jurídica 

ENTRADES: Activitat realitzada  ENTRADES: Usuaris dels serveis 

SORTIDES: Temps mèdic  SORTIDES: 
Mesura de la satisfacció 
dels usuaris i resposta a 
reclamacions 

PROCEDIMENT: -  PROCEDIMENT: PG Satisfacció del client 

INDICADORS: 
% de compliment del temps 
mèdic definit 

 INDICADORS: 
% d’enquestes contestades 
Temps de resposta de 
reclamacions 

     
  



 

RECEPCIÓ DE SOL·LICITUDS I 
PROGRAMACIÓ 

 REALITZACIÓ DE LA PROVA 

OBJECTIU: 

Recollir, revisar i planificar 
les peticions de proves, i 
rebre i informar el pacient 
abans de la seva realització 

 OBJECTIU: 
Realitzar la prova segons 
indicacions definides 

RESPONSABLE: 
Responsable de la Unitat 
Responsable Administratiu 

 RESPONSABLE: Responsable de la Unitat 

ENTRADES: 
Sol·licituds de proves de 
diagnòstic o tractament per 
part dels metges peticionaris 

 ENTRADES: 
Prova programada amb el 
pacient informat i llest per la 
realització 

SORTIDES: 
Prova programada amb el 
pacient informat i llest per la 
realització 

 SORTIDES: Imatges diagnòstiques 

PROCEDIMENT: PG Admissió i recepció  PROCEDIMENT: 
PG Realització de proves 
PNT Exploracions 
PNT assistencials 

INDICADORS: 
Temps d’espera segons 
prioritat 

 INDICADORS: % de repetició de proves 

     

REDACCIÓ DE L’INFORME  FACTURACIÓ 

OBJECTIU: 
Emetre un informe clínic 
acurat i a temps 

 OBJECTIU: 
Facturar al servei  
peticionari les exploracions 
realitzades 

RESPONSABLE: Responsable de la Unitat  RESPONSABLE: Direcció Econòmica 

ENTRADES: Imatges diagnòstiques  ENTRADES: Prova realitzada 

SORTIDES: Informe clínic diagnòstic  SORTIDES: 
Factura al peticionari 
segons prova realitzada 

PROCEDIMENT: PG Redacció d’informes  PROCEDIMENT: PG Facturació 

INDICADORS: 
Temps de redacció 
d’informes segons prioritat 

 INDICADORS: % d’abonaments 

     

IDENTIFICACIÓ DE REQUISITS LEGALS  GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 

OBJECTIU: 
Identificar els requisits legals 
i normatius i fer el seguiment 
de la seva aplicació  

 OBJECTIU: 

Definir funcions i 
responsabilitats d’acord 
amb les necessitats i 
assegurar la idoneïtat dels 
recursos humans 

RESPONSABLE: R. Assessoria Jurídica  RESPONSABLE: D. de Recursos Humans 

ENTRADES: Normativa d’aplicació  ENTRADES: 
Llocs de treball a cobrir 
segons necessitats 

SORTIDES: Aplicació dels requisits  SORTIDES: 
Personal competent als 
llocs adients 

PROCEDIMENT: 
PG Actualització de requisits 
legals 

 PROCEDIMENT: PG Formació interna 

INDICADORS: -  INDICADORS: 
Resultat enquestes de 
satisfacció de la formació 

     
 

  



 

GESTIÓ D’ASSAIGS CLÍNICS  ADQUISICIÓ I GESTIÓ D’EQUIPAMENTS 

OBJECTIU: 

Gestionar els assaigs clínics, 
des de l’establiment dels 
contractes o convenis fins a 
l’enviament dels resultats  

 OBJECTIU: 

Assegurar que l’equipament 
necessari per a la prestació 
dels serveis resta en 
òptimes condicions de 
funcionament 

RESPONSABLE: R. d’Assaigs Clínics  RESPONSABLE: Oficina Tècnica 

ENTRADES: Conveni o contracte d’assaig  ENTRADES: 
Equipaments, aparells de 
mesura i instal·lacions de 
les unitats operatives 

SORTIDES: 
Informe diagnòstic i dades 
requerides 

 SORTIDES: 

Equipaments, aparells de 
mesura i instal·lacions en 
condicions òptimes de 
treball 

PROCEDIMENT: -  PROCEDIMENT: PG Gestió d’equipaments 

INDICADORS: -  INDICADORS: 
% de compliment dels plans 
de manteniment 

     

GESTIÓ INFORMÀTICA I TICS  COMPRES 

OBJECTIU: 

Assegurar que l’equipament 
informàtic necessari per a la 
prestació dels serveis resta 
en òptimes condicions de 
funcionament 

 OBJECTIU: 

Adquirir els bens i serveis 
necessaris per la prestació 
dels serveis segons els 
requisits establerts 

RESPONSABLE: Direcció TIC  RESPONSABLE: 
Responsable Logística i 
Compres 

ENTRADES: 
Equipaments i programari 
informàtic 

 ENTRADES: 
Necessitats de bens i 
serveis del centres 
operatius 

SORTIDES: 
Equipaments i programari 
informàtic en condicions 
òptimes de treball 

 SORTIDES: 
Bens i serveis adquirits i 
verificats segons les 
necessitats 

PROCEDIMENT: PG Gestió d’equipaments  PROCEDIMENT: PG Compres 

INDICADORS: 
Temps de resolució 
d’incidències informàtiques 

 INDICADORS: 
% de no conformitats de 
proveïdors 

 

 

 



ELS DOCUMENTS 

Tipus de documents 

Es mantindrà un sistema documental de suport aprovat pels responsables, accessible per tot el 
personal i contínuament revisat i actualitzat. 

El Sistema de Gestió de Qualitat inclou diferents tipus de documents, classificats segons la 
següent jerarquia: 

 PRIMER NIVELL: Pla Integral de Qualitat, comú per a tot l’IDI, defineix els processos, 
l’organització i les directrius a seguir en tremes de qualitat i seguretat. 

 SEGON NIVELL:  

o Programa de Garantia de Qualitat, específic de cada Unitat on es treballi amb 
modalitats amb radiacions ionitzants, és el document que regula les disposicions 
orientades a mantenir els nivells de qualitat i seguretat en el radiodiagnòstic 

o Procediments Generals (PG), específics de cada procés, seguint directrius 
comuns però adaptats a cada Unitat. 

 TERCER NIVELL: Protocols Normalitzats de Treball (PNT) i guies (GUI) adaptats a 
cada Unitat, segons l’organització, equipament i modalitats tècniques utilitzades. 

Gestió documental 

Els documents s’han d’elaborar en format electrònic i es prioritza la seva distribució i accés en 

aquest format. 

Els circuits d’elaboració, revisió i aprovació està definit segons el nivell del document i és 

responsabilitat de diferents membres de l’organització, segons el seu àmbit i responsabilitat. 

 

Nivell Elaboració Revisió Aprovació 
Distribució i 

control 

1 
Comissió de  

Qualitat 
D. Assistencial Gerència Qualitat i Processos 

2 Propietari Procés 
Qualitat i 

Processos /  
Cap d’Unitat 

Cap d’Unitat / D. 
Departament 

Qualitat i Processos 

3 
Persona 

designada 
Persona 

designada 

Cap d’Unitat / D. 
Departament / 

Propietari Procés 
Qualitat i Processos 

 

 

 

 

  



LA INFRAESTRUCTURA I ELS EQUIPAMENTS 

Gestió de l’equipament de diagnòstic per la imatge 

La qualitat tècnica dels nostres serveis va totalment lligada a les característiques, comportament i 

fiabilitat de l’equipament de diagnòstic per la imatge i de suport instal·lat a les nostres Unitats. Per 

tant, la gestió correcta d’aquest equipament ha estat integrada en el Pla Integral de Qualitat. 

Oficina Tècnica participa directament en la definició dels plecs relacionats amb l’adquisició de nou 

equipament, i s’encarrega de que aquests incloguin els requisits i característiques tècniques que 

assegurin el nivell de qualitat necessari. 

Cada equipament de diagnòstic per la imatge té definit el seu pla de manteniment preventiu anual i 

es fa el seguiment del seu acompliment. Els plans de manteniment inclouen les activitats de 

calibració, tant internes com externes. 

Gestió de l’equipament auxiliar i de mesura 

L’Àrea d’Oficina Tècnica disposa d’un inventari de petit equipament de mesura, així com d’uns 

plans de manteniment on hi ha definides les seves revisions, que inclouen les activitats de 

calibració per una entitat externa acreditada, quan siguin necessàries  

Es tendirà a definir criteris comuns d’actuació, a unificar dites activitats i a utilitzar al màxim les 

tecnologies de la informació que permetin la gestió on line i el registre electrònic. 

Pla de sistemes 

 

Gestió d’estocs i caducitats 

La disposició de material fungible i fàrmacs en òptimes condicions és fonamental per a la prestació 

del servei, i això ens obliga a portar un control acurat tant de l’estoc com de les caducitats de 

forma periòdica. 

La seva gestió és un objectiu per a totes les Unitats i un dels elements a revisar en les Auditories 

del Sistema. 

 

  



LA MILLORA CONTINUA 

Seguiment d’indicadors 

Es fa un seguiment continu dels indicadors definits per a cada procés i s’analitzen els resultats en 
el Comitè de Qualitat, de forma que es puguin prendre les accions correctives i preventives que 
siguin necessàries. 

Auditories 

L’IDI ha establert un sistema d’auditoria de la qualitat en tres nivells diferents:  
 

 Auditoria interna del Sistema de Gestió de la Qualitat: 

o Realitzada per auditors interns 

o Verificar si el sistema és conforme amb els requisits de la Norma ISO 9001, amb 
les activitats planificades i amb els requisits establerts, i si ha estat implantat de 
manera efectiva i es manté actualitzat 

o Es realitza anualment de forma presencial a totes les Unitats i a les Àrees de 
Serveis Centrals, i a tots els processos definits 

 Auditoria externa del Sistema de Gestió de la Qualitat: 

o Realitzada per auditors externs d’entitats independents i acreditades 

o Verifica l’adequació del sistema a la Norma ISO 9001, permet detectar punts de 
millora i dóna peu a la certificació i renovació del Certificat ISO 9001 emès per una 
entitat reconeguda i acreditada 

o Es realitza anualment de forma presencial a les Unitats i Àrees de Servei Centrals, 
seguint un pla trianual 

 Auditoria Interna d’adequació d’exploracions: 
 

o Realitzada per un equip d’auditors interns, Metges Radiòlegs amb nivell de 
Consultors dins de la Carrera Professional de l’IDI. 

o És una auditoria clínica, que comprova l’adequació de les proves en tres punts de 
la prestació del servei (adequació de la petició, adequació de l’exploració a la 
petició de servei i adequació de l’informe a la petició i a l’exploració realitzada) 

o Es realitzen dues auditories cada any, de forma telemàtica, a una mostra 
representativa de les exploracions i informes realitzats. 

o Es posa especial èmfasi en que els Metges-auditors no hagin d’auditar els seus 
informes, ni tan sols els de la seva Unitat, per tal d’assegurar la imparcialitat. 

Els resultats de les auditories es registren i es transmeten al personal que té responsabilitat en 
l’àrea auditada, mantenint els registres generats durant el període establert. 
 
El personal responsable d’aquesta àrea realitza el més ràpid possible les correccions i pren les 
acciones correctives de les deficiències detectades durant l’auditoria.  
 

  



Satisfacció del client 

L’IDI realitza un seguiment continu de l’estat de satisfacció dels clients, tant de les entitats 
peticionàries com dels usuaris finals. 

 Cada any es fa una enquesta a una mostra de pacients de cada Unitat, tenint en compte la 
quantitat de proves realitzades i la distribució per modalitats, de manera que sigui prou 
representativa. 

 D’igual manera, cada dos anys es realitza enquesta en format electrònic a facultatius 
peticionaris, tenint en compte les seves necessitats específiques, depenent del servei que 
ens sol·licitin. 

Gestió de reclamacions i incidències 

Per tal d’assegurar la millora contínua dels processos es mantenen registres de les incidències 
aparegudes durant la prestació del servei, ja siguin relacionades amb la part tècnica o assistencial. 
Dits registres són de diferent naturalesa, segons quin sigui el procés on ha aparegut la incidència, 
el moment en que apareix, o inclús el personal implicat. 

Es prioritzen sempre les modalitats de registre informàtic i on line per sobre del registre en paper o 
altres suports amb dificultat de processament. 

Les reclamacions de pacients ens poden arribar per expressió directa al nostre personal o bé 
mitjançant les Unitats d’Atenció a l’Usuari dels centres hospitalaris. Són tingudes en compte i 
contestades en el termini estipulat, involucrant els nivells pertinents dins l’organització, segons la 
seva importància o gravetat. 

Comitè, comissió i subcomissions de Qualitat 

En el Comitè de Direcció Ampliat, amb periodicitat com a mínim mensual, es tractaran tots 
aquells temes rellevants relacionats amb l’àmbit de la Qualitat, amb els següents objectius: 

 Impulsar la millora contínua de l’organització 

 Crear cultura de qualitat per a tots els estaments 

 Donar suport als treballadors i protegir els pacients 

 Definir estàndards IDI 

Els temes a tractar en el Comitè de Qualitat, entre d’altres, són: 

 Revisió d’Objectius de Qualitat. 

 Anàlisi d’indicadors de processos i serveis. 

 Revisió d’Informes d’auditories, i seguiment del pla d’auditories internes. 

 Revisió i aprovació d’accions correctives i preventives. 

 Seguiment dels informes de satisfacció de clients (interns i externs) 

 Propostes de millora continua, incentivant i canalitzant les propostes dels treballadors. 

 Tractament de les queixes i reclamacions. 

 Qualsevol tema relacionat amb l’operativa que afecti a la correcta implantació i evolució del 
Sistema de Qualitat. 

La Comissió de Qualitat tindrà com a membres a la Directora de Gestió Assistencial, la 
Responsable de Qualitat Assistencial i el Responsable de Qualitat i Processos. La seva 
periodicitat és com a mínim mensual, i la seva finalitat és la de fer un seguiment més acurat i 
específic del Sistema de Gestió de la Qualitat, per tal d’afavorir-ne la millora continua. 

La Comissió de Qualitat pot constituir subcomissions temporals per tal d’estudiar temes específics 
i fer propostes que puguin afectar la Qualitat i la seguretat dels serveis. 


