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missió i valors
La nostra referència són les persones

Missió
La missió de l’hospital Germans Trias i Pujol, com a centre de referència i d’alta
tecnologia, és oferir atenció sanitària integral i de qualitat als ciutadans del seu
entorn i dur a terme activitats de recerca i docència orientades a la millora de la
pràctica clínica.

Visió
Ser un hospital d’excel·lència en l’atenció sanitària integral a les persones, en
la recerca i en la docència, amb el compromís dels seus professionals i el
reconeixement de la societat.

Valors
L’hospital es regeix per uns valors coherents amb la seva missió i amb la de
l’ICS.
És un hospital:
Obert a la societat
Proper als ciutadans
Expert en el coneixement
Compromès amb les persones
Sostenible en la gestió dels seus recursos i de l’entorn
Aquests valors es resumeixen en la frase: La nostra referència són les
persones.
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política mediambiental
L’hospital Germans Trias adopta la següent Política Mediambiental com a línia
estratègica, assumint les seves responsabilitats en la protecció del medi ambient com
a part de la seva responsabilitat social envers els treballadors, els usuaris i la
societat en general. Tot això s’emmarca en el Codi ètic de la institució.
L’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol té entre els seus objectius la minimització
de l’impacte de la seva activitat sobre el medi ambient, a través de la prevenció i
control de la contaminació atmosfèrica, de les aigües de sanejament i el sòl, així com
contribuir a la sostenibilitat en el consum de recursos naturals.
L’hospital adquireix un compromís de millora continua en els següents aspectes:
 minimització del volum i la perillositat dels residus
 classificació i segregació dels residus generats per l’activitat sanitària
 reciclatge
 seguretat en la manipulació i eliminació els residus
 retirada adequada i controlada dels residus
 consum racional dels recursos naturals
 eficiència energètica
 ús de productes i tecnologies poc nocius i contaminants
 ús d’energies alternatives i renovables
 formació dels treballadors del centre i dels de les empreses que presten els
seus serveis en el mateix
 educació i sensibilització dels treballadors envers el respecte al medi
ambient, promovent pràctiques individuals respectuoses
L’hospital es compromet al compliment de la legislació i la reglamentació
mediambiental aplicable en els àmbits europeu, nacional, autonòmic i local, així com
d’altres requisits a què la pròpia organització es pugui sotmetre.
Per poder desenvolupar aquesta Política, l’hospital:
o

disposa d’un Pla de Gestió de Residus, que fixa els objectius
mediambientals i les eines per assolir-los, establint procediments
documentats i programant activitats d’avaluació del seu compliment

o

fomenta la cooperació amb les empreses que presten els seus serveis a
l’hospital, per tal que apliquin normes mediambientals coherents amb les
d’aquesta política

