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L’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida rep quatre 
premis TOP 20 de la consultora Iasist 

 
 Juntament amb el Clínic de Barcelona, és el centre que obté més 

distincions 
 

 Des del 2008, el centre lleidatà ha estat guardonat cada any a la 
categoria de millor gestió hospitalària global 

 
 
L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha rebut quatre premis TOP 20, que 
cada any concedeix la consultora de serveis sanitaris Iasist a centres de tot 
l’Estat. El centre lleidatà és, juntament amb l’Hospital Clínic de Barcelona, el que 
més guardons ha rebut, concretament el corresponent a gestió hospitalària global 
i a les àrees del cor, sistema musculoesquelètic i sistema nerviós. Els premis 
s’han lliurat avui a Madrid, durant la Conferència Hospitals TOP 20-2016.  
 
Els Hospitals TOP 20 és un programa d’avaluació de centres hospitalaris basat 
en indicadors d’objectius, obtinguts a partir de dades que es registren de manera 
rutinària. El programa ofereix al sector sanitari un benchmark útil per a la millora 
de resultats, basat en indicadors de qualitat, funcionament i eficiència.  
 
El guardó corresponent a l’àrea de gestió hospitalària l’ha recollit la directora 
economicofinancera de l’Arnau, Antonieta Torres; el de l’àrea del cor l’ha recollit 
el cap de servei de Cardiologia del centre, Fernando Worner; el l’àrea 
musculoesquelètic, el cap de servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, 
Jaime Marin, i el l’àrea del sistema nerviós, el cap de servei de Neurologia, Luis 
Brieva. 
 
A més les categories premiades, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de 
Lleida havia estat nominat a les àrees de la dona, del sistema respiratori i de 
l’atenció al pacient al crític. 
 
A més de l’Arnau, tres centres més de l’Institut Català de la Salut han estat 
premiats per la consultora Iasist, en la categoria de gestió hospitalària global: 
l’Hospital de Bellvitge, l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i l’Hospital de 
Viladecans. 
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