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Una gestió acurada i 
rigorosa, la fidelitat 
als nostres principis 
fundacionals, la 
implicació dels 
nostres socis de 
treball en el dia a 
dia de l’Hospital 
de Barcelona i la 
confiança dels 
nostres socis de 
consum fan possible 
la continuïtat i 
l’èxit de les nostres 
institucions.

P R E S E N T A C I Ó

2

SCIAS_CAT_Maig23.indd   2 23/05/14   14:12



3

El Consell Rector de SCIAS presenta als 
seus socis, representats per l’Assemblea, la 
Memòria d’activitat. El rendiment de comptes 
anual és una activitat que estem obligats a 
presentar tant per la llei vigent com per la 
coherència amb els principis cooperatius que 
ens regeixen; i la realitzem de bon grat, ja que 
la considerem imprescindible com a exercici 
de transparència i de rigor. 

Com l’any passat, enguany, que celebrem 
els 25 anys de l’obertura de l’Hospital de 
Barcelona, juntament amb els resultats de 
l’exercici de 2013, presentem uns continguts 
que reflecteixen alguns aspectes de l’activitat 
hospitalària, amb la intenció de traslladar 
als socis la voluntat d’actualització de les 
tècniques i serveis que els oferim. També 
esperem que aquesta informació ens ajudi 
a il·lustrar l’esforç inversor que any rere any 
es fa per mantenir l’equipament mèdic, la 
infraestructura de l’hospital i les instal·lacions 
de l’edifici en perfecte estat. Hem optat per 
destacar els aspectes de la nostra activitat 

que ens han semblat més rellevants durant 
el 2013, per la seva novetat o per la seva 
transcendència. No tenim la intenció 
de presentar exhaustivament l’activitat 
hospitalària, que reflectim breument en el 
darrer capítol amb les xifres més importants. 

Els presentem uns resultats que considerem 
força satisfactoris, més encara si tenim en 
compte el difícil entorn econòmic en què 
ens trobem i que afecta molt directament el 
sector sanitari. Una gestió acurada i rigorosa, 
la fidelitat als nostres principis fundacionals, 
la implicació dels nostres socis de treball en 
el dia a dia de l’Hospital de Barcelona i la 
confiança dels nostres socis de consum fan 
possible la continuïtat i l’èxit de les nostres 
institucions.

A tots ells, moltes gràcies.

Sra. M. Teresa Basurte
Presidenta SCIAS
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La consolidació 
de l’àrea 
maternoinfantil 

À R E A  M A T E R N O I N F A N T I L
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Aquest any farà 25 d’anys de l’obertura de 
l’Hospital de Barcelona, que des del seu inici 
compta amb una àrea maternoinfantil dedica-
da a les cures de les dones embarassades i dels 
seus nadons.

Durant tots aquests anys s’ha anat consolidant 
l’equip professional altament especialitzat 
en l’atenció de tots els aspectes relacionats 
amb l’àmbit de la perinatologia. A partir 
del moment en què la gestant ingressa a 
l’hospital per a qualsevol problema relacionat 
amb el curs de l’embaràs, l’equip d’obstetres, 
llevadores, neonatòlegs i tot l’equip 
d’infermeria treballa de forma coordinada 
per donar la màxima qualitat assistencial a la 
gestant i al nadó. 

Durant tot aquest temps, adaptant-nos als 
avenços que es produeixen en tots els camps 
de la medicina, s’han anat actualitzant 
els protocols de maneig de les diferents 
patologies que afecten la dona gestant, 
especialment en tot allò que es relaciona amb 
l’amenaça de part prematur, i l’hospital ha 
anat també incorporant les noves tecnologies 
en el maneig del nounat prematur i del nadó  
a terme patològic amb les diferents modalitats 
d’assistència respiratòria i de monitoratge 
hemodinàmic, respiratori i cerebral. 

Tots aquests aspectes de millora tecnològica 
en l’assistència neonatal des de l’inici 
del funcionament de les unitats de cures 
intensives han contribuït sense cap dubte, 
a la millora de la supervivència dels nadons 
amb patologies greus i dels nascuts prematurs 
amb molt baix pes en néixer. Durant molt de 
temps, aquestes unitats han funcionat com 
a unitats tancades i amb un règim limitat 
de visites, en un intent de minimitzar el risc 
d’infecció nosocomial i amb la consideració 
que el nounat prematur era un ésser amb 
capacitat limitada d’interacció. En els 
últims anys, però, s’ha anat incorporant el 
concepte de cures centrades en la família i 
del desenvolupament, un nou enfocament 
en el maneig del nadó que reconeix els pares 

i la família com una referència permanent 
en la vida del nen, inclòs el període 
d’hospitalització.

A part dels beneficis demostrats 
científicament, d’una millor evolució tant 
des del punt de vista afectiu per part dels 
pares com del desenvolupament físic, 
neurosensorial i psicomotor del nen i d’un 
escurçament de l’estada a l’hospital, cal 
recordar que els pares, i especialment la 
mare, són els cuidadors naturals del seu fill. 
En aquest sentit, la nostra unitat s’ha adaptat 
a aquest nou concepte, procurant que els 
pares participin activament en les cures del 
nadó durant tota la seva estada a l’hospital 
i que altres membres de la família, com els 
germans i els avis, puguin tenir un contacte 
més directe amb el nadó. Per aquest motiu, 
l’hospital facilita, a partir del moment en què 
es dóna d’alta mèdica a la mare, una habitació 
per a la família durant tota l’estada del nadó a 
l’hospital. 

Aquesta nova forma d’entendre l’espai 
on reben les cures els nadons fa que les 
unitats necessitin reformes estructurals de 
forma periòdica per adaptar-se als canvis 
que es produeixen en les cures d’aquests 
pacients tant “especials”. És per això que a 
l’hospital es posa en marxa un equip per a la 
planificació d’una remodelació de la nostra 
unitat neonatal per adequar-la millor a les 
necessitats del moment actual.  

Dr. Pere Sala. Cap del Servei de Pediatria 
i Neonatologia 
Dr. Frederic Raspall. Consultor sènior de l’Àrea 
Maternoinfantil

A partir del 
moment en què la 
gestant ingressa 
a l’hospital per 
qualsevol problema 
relacionat amb el 
curs de l’embaràs, 
l’equip d’obstetres, 
llevadores, 
neonatòlegs i tot 
l’equip d’infermeria 
treballa de forma 
coordinada per 
donar la màxima 
qualitat assistencial 
a la gestant i al nadó.
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U N I T A T 
D ’ H E M O D I N À M I C A

Avenços 
a la Unitat 
d’Hemodinàmica

Coronària tapada

Stent

Intervencionisme 
pediàtric 
(comunicació 
interauricular)

Coronària oberta
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L’intervencionisme 
cardíac ofereix 
resultats positius, 
tant en el programa 
d’angioplàstia primària 
en l’atenció de l’infart 
de miocardi a l’hospital 
com en cardiopaties 
simples pediàtriques.

1. Intervencionisme cardíac en adults

L’activitat intervencionista en cardiologia més 
freqüent és la relacionada amb la cardiopatia 
isquèmica. Des de fa 3 anys, en coordinació amb 
el servei d’Urgències i l’UCI, s’ha consolidat el 
programa d’angioplàstia primària en l’atenció 
de l’infart agut de miocardi a l’hospital. La 
implicació de tot el personal en l’optimització 
del circuit intern ha permès disminuir substan-
cialment el temps d’atenció a aquests pacients. 
Aquesta variable es relaciona directament amb 
la supervivència.

L’any 2013, l’hospital ha participat en un estudi 
multicèntric en què s’avaluen aquests i altres 
paràmetres de l’atenció a l’infart agut i en el qual 
esperem obtenir resultats favorables en com-
paració amb altres grans hospitals (estudi IAM 
cat IV amb resultats en fase d’anàlisi i pendents 
de publicació). La repermeabilització precoç de 
l’artèria culpable és la clau de la disminució de la 
mortalitat amb aquesta tècnica, a més d’evitar el 
risc de l’hemorràgia cerebral que s’associa amb 
la trombòlisi.

D’altra banda, en els pacients programats, 
l’abordatge radial sistemàtic ha permès disminuir 
la incomoditat associada al cateterisme fins a 
convertir-lo en un procés semi ambulatori i ben 
tolerat. S’evita la immobilització del pacient des-
prés de la prova i les complicacions vasculars que 
són pràcticament inexistents en l’artèria radial, 
per la qual cosa es pot procedir a l’alta precoç.
 
L’intervencionisme no coronari tindrà un gran 
desenvolupament en els propers anys, sobretot el 
relacionat amb el recanvi valvular aòrtic percu-
tani en pacients que no són candidats a cirurgia 
cardíaca pel seu alt risc quirúrgic. El primer paci-
ent entre els nostres assegurats que ha necessitat 
aquest tractament es troba asimptomàtic mesos 
després de la intervenció. Es va implantar des de 
l’artèria femoral una vàlvula aòrtica biològica 
que es troba muntada sobre un stent i que queda 
dins de la seva vàlvula malalta amb un funciona-
ment normal i sense obstrucció residual.

Dr. Eduardo Larrousse. Cardiologia

 2 . Intervencionisme cardíac pediàtric

Les cardiopaties congènites afecten l’1 % de 
la població. Encara que una gran part no són 
significatives i es resolen espontàniament, hi ha 
un nombre gens menyspreable que requereix 
algun tipus d’intervenció. El cateterisme cardíac 
pediàtric ha revolucionat el maneig de les cardi-
opaties en els últims anys, fins al punt que ha fet 
possible curar definitivament alguna d’aquestes 
patologies. Així mateix, el cateterisme es planteja 
com a tractament coadjuvant al tractament qui-
rúrgic perquè permet menys temps d’intervenció 
i, per tant, suposa una millora en els resultats i la 
disminució de les complicacions.

Aquest últim any s’han abordat cardiopaties 
simples (tancament de ductus i tancament de 
comunicació interauricular) mitjançant inter-
vencionisme cardíac i s’ha permès la resolució a 
través de l’implant de pròtesis específiques. Això 
ha fet possible una curació amb temps d’hospi-
talització molt curts (< 24 hores) i una reincor-
poració a la vida normal escolar en 48 hores.

Dra. Georgia Sarquella-Brugada. 
Cardiologia infantil
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S E R V E I  D ’ U R G È N C I E S

Urgències:  
un espai  
lliure de dolor 
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En aquests darrers anys, el servei d’Urgències 
ha estat objecte de diferents modificacions que 
tenien com a objectiu apropar-nos de manera 
més eficient als nostres pacients. Entre algunes 
de les millores que s’han realitzat destaquem la 
separació física de l’espai destinat a atendre els 
pacients pediàtrics de l’espai destinat a l’atenció 
dels pacients adults. D’aquesta manera es poden 
optimitzar els recursos i els espais per a aquests 
dos col·lectius, que tenen necessitats d’atenció i 
d’entorn diferents. El resultat ha estat satisfactori 
tant per als usuaris com per al personal sanitari.

Per altra banda, i continuant amb la recerca de 
la millora contínua dels aspectes relacionats 
amb la qualitat i seguretat del pacient, iniciem 
un nou projecte destinat a minimitzar el dolor 
dels pacients des del moment de la seva arribada 
al servei d’Urgències. El dolor representa el 90 % 
de les consultes que es realitzen al servei i està 
present en el 75 % de les tècniques que s’utilitzen 
en el diagnòstic o tractament (col·locació 
d’accessos venosos, puncions lumbars, 
analítiques, sutures, gasometries, reducció de 
fractures i luxacions, cures de ferides...).

Quan els pacients arriben a Urgències són 
atesos de forma immediata per la infermera 
encarregada de la realització del triatge. És 
a dir, pocs minuts després d’arribar, una 
infermera valora la gravetat del pacient per tal 
de poder determinar la prioritat en l’atenció. 
Durant aquesta avaluació, la infermera de 
triatge quantifica el dolor que té el pacient 
mitjançant l’escala visual analògica (EVA). 
Tots els pacients que tenen un nivell de dolor 
superior al 50 % reben analgèsia adequada 
a la mateixa sala d’espera i es dissenyarà un 
protocol per administrar medicació analgèsica 
oral, intramuscular o endovenosa, si convé. 
Una vegada els pacients siguin atesos en el 
box, es revalorarà el dolor, i en cas necessari 
s’intensificarà l’analgèsia. 

També es tindrà en compte si cal sotmetre 
el pacient a alguna tècnica diagnòstica o 
terapèutica que comporti algun tipus de dolor. 
Si el dolor és lleu o moderat, es farà servir una 

sedació conscient amb òxid nitrós inhalat a 
una concentració del 50 % amb oxigen. Amb 
això, disminuïm considerablement l’angoixa 
dels pacients i augmentem el seu llindar de 
dolor. Si el dolor pot arribar a ser intens, es 
poden realitzar sedacions més profundes 
amb hipnòtics i derivats mòrfics, similars a 
les que es fan en intervencions quirúrgiques 
petites o exploracions invasives (colonoscòpia, 
fibrogastroscòpia...).

L’objectiu final és fer més amigable el servei 
d’Urgències i deslligar-lo de les associacions 
malaltia-dolor, diagnòstic-dolor o tractament-
dolor. Tot això és especialment important en els 
infants, que acostumen a associar el professional 
amb “bata blanca” al dolor, no a la cura. La 
presència dels pares al costat del nen en tot 
moment durant la pràctica de procediments, 
així com un correcte maneig terapèutic del dolor 
contribueixen, sense cap mena de dubte, a la 
millora de la pràctica assistencial i, en definitiva, 
a aconseguir que el personal assistencial deixi 
de ser considerat “hostil” per part dels pacients 
pediàtrics per convertir-se en el seu aliat.

Durant l’any 2013, al servei d’Urgències de 
l’Hospital de Barcelona s’han realitzat 46.783 
visites.

Dr. Jordi Morillas. Cap del Servei d’Urgències
Dr. Pere Sala. Cap del Servei de Pediatria i 
Neonatologia 

Tots els pacients que 
tenen un nivell de 
dolor superior al 50% 
del valor de l’escala 
EVA reben analgèsia 
adequada a la mateixa 
sala d’espera i es 
dissenya un protocol 
per administrar 
medicació analgèsica 
oral, intramuscular o 
endovenosa, si convé.

SCIAS_CAT_Maig23.indd   9 23/05/14   14:12



10

C O M I T É  D ’ È T I C A 
A S S I S T E N C I A L

10

El Comitè d’Ètica 
Assistencial 
preveu i resol 
conflictes ètics
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els valors d’uns i altres en el desenvolupament de 
la seva activitat . Els principals documents són:

• Codi Ètic que tracta dels drets dels pacients, de 
la qualitat assistencial, del suport institucional 
a l’equip d’assistència i dels conflictes d’interès 
més freqüents.
• Abusos en ancians. Detecció de possibles 
víctimes. Normes d’actuació.
• Abusos en dones. Detecció de possibles 
víctimes i pautes d’actuació.
• Abusos en nens. Detecció de possibles víctimes 
i pautes d’actuació.
• Consentiment informat. Implantació, revisió 
dels diferents documents.
• Limitació o retirada de l’esforç terapèutic.
• Objecció de consciència del personal sanitari.
• Protocol per regular la restricció física dels 
pacients.
• Voluntats anticipades, testament vital o 
testament biològic.
• Protocol per a la comunicació i resolució de 
conflictes ètics intrahospitalaris.

El CEA es reuneix, habitualment, cada dos 
mesos. De forma extraordinària, pot reunir-se a 
petició d’un professional, malalt o familiar que 
vulgui plantejar un conflicte de valors.

Dr. Carlos Humet
President de la Comissió d’Ètica Assistencial
Sra. Mercè Espases
Secretària de la Comissió d’Ètica Assistencial

L’atenció sanitària 
planteja situacions 
no directament 
vinculades amb la 
vessant tècnica, sinó 
amb els valors dels 
seus protagonistes: 
el malalt i els 
seus familiars, 
els professionals 
sanitaris, la institució 
i la societat.

L’atenció sanitària planteja situacions no 
directament vinculades amb la vessant tècnica, 
sinó amb els valors dels seus protagonistes: 
el malalt i els seus familiars, els professionals 
sanitaris, la institució i la societat.

Per mirar d’ajudar uns i altres es creà el 
Comitè d’Ètica Assistencial (CEA). En el cas de 
l’Hospital de Barcelona, es va crear el 1995 amb 
la participació de metges, infermeres, personal 
administratiu, alguns usuaris i un membre 
extern per a assessorament jurídic.

El CEA és un òrgan col·legiat de deliberació i 
assessorament, de caràcter multidisciplinari, 
per a la prevenció i resolució dels conflictes ètics 
que puguin generar-se en el procés d’atenció 
sanitària. La Bioètica posa a punt mètodes vàlids 
per a l’anàlisi de casos i la presa de decisions 
racionals i respectuoses per a totes les situacions 
en què coexisteixin valors ètics contraposats o, 
simplement, diferents. La seva finalitat és, doncs, 
clínica i aplicada.

Funcions generals del CEA:

• Fomentar el respecte a la dignitat i la major 
protecció dels drets de les persones que 
intervenen en la relació clínica mitjançant 
recomanacions a pacients, persones usuàries 
i professionals.
• Analitzar, assessorar i emetre informes no 
vinculants respecte a les qüestions ètiques 
plantejades en relació amb la pràctica clínica, 
que puguin generar-se en l’àmbit de la seva 
actuació per facilitar decisions clíniques a través 
d’un procés de deliberació ètica.
• Adoptar mesures per fomentar els valors ètics 
dins del centre.
• Realitzar protocols, orientacions i guies 
d’actuació per a conflictes ètics freqüents.
• Promoure i col·laborar en la formació bioètica 
dels professionals del centre.

Durant anys, el CEA ha desenvolupat diversos 
documents i protocols per tal d’orientar els 
professionals, donar-se a conèixer als pacients i 
deixar constància que la institució té en compte 
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Q U A L I T A T 
A S S I S T E N C I A L

Millora en 
la qualitat 
i seguretat 
clínica durant 
i seguretat 
clínica durant 
i seguretat 

el 2013
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L’Hospital de Barcelona, durant aquest any 
2013, ha mantingut tots els projectes i activitats 
ja implantats i ha sumat noves propostes 
i iniciatives, gràcies a l’esforç de tots els 
professionals que treballen per a la millora de la 
seguretat i la satisfacció del pacient.

Han estat especialment rellevants els següents 
aspectes:

Programa de prevenció de trombosi venosa 
profunda en pacients quirúrgics
En el moment que el malalt quirúrgic arriba 
a la planta d’hospitalització, es genera un 
full de valoració de risc basat en paràmetres 
prèviament configurats. Un cop establert el risc, 
el sistema informàtic ofereix, fins a 3 vegades, la 
possibilitat de pautar profilaxi amb heparina i, 
un cop pautada, el mateix programa regula els 
horaris d’administració i controla les duplicitats 
de prescripció. El compliment d’aquest procés 
s’ha anat incrementant fins arribar al 96 % el 
darrer any.

Amb el sistema d’anàlisi dels costos per GRD 
que utilitzem des de fa uns anys, hem aconseguit 
la codificació mensual de totes les dades que 
es generen, la qual cosa permet implementar 
accions de millora i mesures correctores així que 
es detecten variables esbiaixades o variacions no 
justificades.

Amb el propòsit de mantenir l’objectiu de 
millora contínua que perseguim fa anys, hem 
continuat treballant sota la guia dels estàndards 
de la Joint Commission International. 
Enguany hem revisat la nostra situació en la 
funció d’Avaluació dels Pacients, i s’han format 
grups de treball per millorar el compliment dels 
estàndards encara no assolits.

L’anàlisi dels casos sentinella (esdeveniments 
inesperats que tenen lloc durant l’atenció 
sanitària i que tenen com a conseqüència la 
mort o greus seqüeles físiques, psíquiques 
o el risc que es produeixin) ha estat sempre 
una prioritat a l’Hospital de Barcelona. 
Atenent els estàndards de la JCI, s’ha creat un 

circuit d’actuació específic davant de casos 
sentinella amb la finalitat d’estandarditzar-ne 
el tractament, el qual preveu l’elaboració d’un 
informe detallat de la situació, una anàlisi amb 
metodologia específica, la implantació d’accions 
de millora si cal i la comunicació dels resultats 
d’aquest procés, tant als pacients i familiars com 
a l’organisme de govern de la institució, en un 
termini concret.

El grup de treball de valors crítics continua 
amb la determinació dels valors en 15 
paràmetres. Els valors crítics representen un 
1,1 % de les determinacions realitzades al 
laboratori i s’han començat a fixar estàndards 
per a alguns dels indicadors.

Per altra banda, el control de la infecció 
nosocomial és una de les bases de la seguretat 
clínica en qualsevol centre hospitalari. Disposem 
de programes específics multicèntrics en el 
nostre àmbit (EPINE, ENVIN) i participem en 
el programa VINCat, que inclou la majoria dels 
hospitals catalans.

Finalment, ens hem ocupat de nous projectes 
com la creació d’un document que reflecteixi 
la política de qualitat de l’Hospital de 
Barcelona, un grup de treball multidisciplinari 
per al control del dolor i l’elaboració del 
Protocol de cirurgia segura.

Amb vistes al futur, s’ha començat a treballar 
en l’ampliació del programa de prevenció de 
trombosi venosa profunda als pacients mèdics. 
També hem previst incrementar les funcions 
del Comitè d’Enllaç d’Oncologia (CEO) i la 
creació d’un programa específic de seguretat a 
l’àrea maternoinfantil. Tot amb la idea d’oferir 
als nostres pacients les més altes garanties de 
qualitat assistencial i de seguretat clínica.

Dr. Xavier Sanz. President de la Comissió de 
Qualitat i Seguretat Assistencial

Amb la idea d’oferir 
als pacients les més 
altes garanties de 
qualitat assistencial 
i seguretat clínica, 
l’Hospital de Barcelona 
manté i desenvolupa 
nombrosos projectes i 
activitats. 

SCIAS_CAT_Maig23.indd   13 23/05/14   14:12



14

L A  H I S T Ò R I A  C L Í N I C A 
E L E C T R Ò N I C A La història 

clínica 
electrònica, 
una 
experiència 
de 25 anys
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Ordenats en el temps, de més llunyans a més 
propers, es troben disponibles tots els informes 
i totes les anotacions dels diferents facultatius 
que atengueren el malalt en aquell procés. 
Igualment, es pot accedir a les anotacions 
d’infermeria i, sense sortir de l’HCE, es poden 
consultar les imatges radiològiques, proves 
diagnòstiques i exploracions dels diferents casos 
del pacient.

Durant l’any 2013 s’ha instal·lat a la Unitat de 
Cures Intensives del centre un nou sistema 
de monitoratge amb una aplicació d’història 
clínica adaptada a aquest tipus de servei, que 
incorpora gràfiques d’infermeria i el control 
de molts paràmetres. Com que la major part 
d’aquesta informació, que es gestiona des del 
servidor específic del servei, serà d’utilitat per 
a la resta de facultatius quan el malalt ja no 
sigui a l’UCI, s’incorpora de forma automàtica a 
l’HCE de l’Hospital de Barcelona, per tal de fer-la 
accessible als professionals que puguin tractar el 
pacient en el futur.

L’HCE pot ser consultada pels facultatius 
relacionats amb el malalt des de qualsevol dels 
centenars de punts de treball que hi ha al centre, 
i per més d’una persona simultàniament.

Totes aquestes característiques fan de l’HCE 
una eina indispensable en un centre tan obert 
i multidisciplinari com és el nostre hospital, ja 
que facilita l’accés a la informació sobre cada 
malalt a tots els professionals que l’atenen. 
D’aquesta manera contribuïm a garantir un alt 
grau de seguretat clínica, ja que es compta en tot 
moment amb totes les dades necessàries a l’hora 
de prendre les decisions clíniques oportunes per 
al tractament dels nostres pacients.

Dr. Gerard Martí. Sotsdirector Mèdic
Dr. Ignasi Baeza. Medicina Intensiva

Fa més de 25 anys, quan estàvem treballant en 
la posada en marxa de l’Hospital de Barcelona, 
ja vàrem establir que el centre disposaria d’una 
Història Clínica Electrònica (HCE). En aquella 
època els recursos informàtics de tota mena 
començaven a arrelar en el desenvolupament 
empresarial i social, però amb una tecnologia 
de base ben diferent de la que utilitzem avui 
dia. Tot i això, ja aleshores es van definir unes 
característiques imprescindibles que l’HCE 
hauria de tenir, que avui dia encara són vigents 
i que possiblement no variaran gaire amb el pas 
del temps i els canvis tecnològics.

L’HCE ha estat desenvolupada amb mitjans 
propis al llarg d’aquests anys, construïda sobre 
un programa informàtic bàsic d’IBM, que es 
va utilitzar també en el desenvolupament dels 
sistemes informàtics de centenars d’hospitals als 
EUA i a altres països.

Dues de les característiques més importants 
d’aquest document electrònic, que es van definir 
de bon principi i s’han respectat i potenciat al 
llarg dels anys, són la seguretat i la integració.

Seguretat, per conservar en el temps tota 
la informació que conté la història clínica i 
preservar la privacitat de la informació sensible, 
en compliment escrupolós amb la legislació 
vigent, tant pel que fa a les dades sanitàries 
com a les personals. Tal com aconsella el Codi 
Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals, al qual 
l’Hospital de Barcelona està adherit, ens hem 
sotmès a diverses auditories especialitzades en 
la matèria per tal d’assegurar la bona pràctica 
en aquest camp i ajustar-nos al marc legal 
en qüestió de protecció de dades de caràcter 
personal.

Integració, perquè unifica en un sol document 
tots els episodis o casos en què una persona 
ha estat atesa a l’Hospital de Barcelona, amb 
independència del moment en què hagin 
succeït o dels serveis on hagi estat atès. Dins 
de cadascun d’aquests casos d’una història 
clínica qualsevol, la informació s’estructura al 
voltant d’un eix central: el curs clínic cronològic. 

La història clínica 
electrònica és una 
eina indispensable en 
un centre tan obert 
i multidisciplinari 
com l’Hospital de 
Barcelona, ja que 
facilita l’accés a la 
informació sobre 
cada malalt a tots 
els professionals que 
l’atenen.
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En termes de seguretat clínica, està demostrat 
que tot el que es pot fer al costat del pacient i 
davant de la seva família garanteix una millora 
en la qualitat i en la seguretat de l’atenció. I el 
paper de les infermeres, per la seva vigilància 
contínua i pel seu contacte constant amb el 
malalt i amb els familiars, se situa en una 
posició capdavantera en aquest aspecte. Per 
aquest motiu, a l’Hospital de Barcelona durant 
el 2013 s’ha fet un gir en la forma d’entendre i 
oferir l’atenció d’infermeria i s’han implementat 
sistemes de treball que potencien la proximitat 
amb el pacient i la seva implicació en el procés 
sanitari.

Entre aquests sistemes, destaquem la ronda 
de continuïtat, que s’efectua en el canvi de 
torn, durant la qual la infermera sortint i 
l’entrant, juntament amb una auxiliar, observen 
directament l’estat i condicions del pacient 
a la seva capçalera, amb la qual cosa el fan 
coneixedor i partícip de la seva evolució. També 
hem posat en marxa l’entrega diària del pla 
de medicació al mateix pacient o a la família 
per oferir-los una informació contínuament 
actualitzada del tractament que se segueix. 
Finalment, hem establert la preparació i 
comprovació de la medicació del pacient dins de 
la mateixa habitació just abans d’administrar-la, 
de manera que es minimitzen les interrupcions i 
els errors i es fomenta la participació del pacient 
i la família. Totes aquestes accions han tingut 
una molt bona acollida per part dels pacients, 
tal com ha quedat reflectit en les enquestes de 
satisfacció.

La infermera ha pres més protagonisme 
amb l’augment d’autonomia pel que fa a 
l’administració de medicaments ja que, sota la 
tutela d’uns protocols específics, pot prendre 
certes decisions en aquest aspecte. Això 
és particularment convenient en el cas del 
dolor postoperatori, ja que la infermera pot 
augmentar el nivell de l’analgèsia si, després 
d’avaluar el dolor amb paràmetres i objectius  
reconeguts pel protocol, ho considera oportú. 
Amb l’ajuda de les aplicacions informàtiques, 
a més, la medicació crònica del pacient i les 

La infermeria, un 
dels pilars de l’atenció 
hospitalària

Durant el 2013 
s’ha fet un gir en la 
forma d’entendre 
i oferir l’atenció 
d’infermeria i 
s’han implementat 
sistemes de treball 
que potencien la 
proximitat amb 
el pacient i la seva 
implicació en el 
procés sanitari.

SCIAS_CAT_Maig23.indd   17 23/05/14   14:12



18

possibles al·lèrgies medicamentoses queden 
registrades per a futurs ingressos, la qual 
cosa contribueix a aconseguir l’alt nivell de 
seguretat clínica que pretenem. Una altra de 
les accions que realitzen les infermeres és la 
profilaxi antitrombòtica en el pacient quirúrgic, 
amb l’objectiu de minimitzar els problemes 
postoperatoris. Mitjançant un cribratge realitzat 
per la infermera, es detecten els pacients als 
quals cal administrar heparina abans de la 
intervenció. S’ha aconseguit un  
96 % de compliment d’aquest protocol.

Com a últim aspecte relatiu als medicaments, 
volem esmentar l’esforç realitzat en la preparació 
del programa informàtic que vetllarà per la 
traçabilitat dels medicaments citostàtics, el qual 
reforçarà els controls d’adequació i identificació 
del tractament per evitar al màxim els possibles 
errors de dosi, volum, freqüència o medicació.
L’equip d’infermeria del programa d’atenció al 
pacient pluripatològic (PAPPA) ha estat ampliat 
i, a finals d’any, compta amb 10 infermeres 
de l’Hospital de Barcelona especialitzades en 
geriatria i pacients amb múltiples patologies. 
També la clínica d’atenció integral al viatger 
(CAIVAS) compta amb una infermera 
especialitzada en la informació sobre malalties 
tropicals, consells als viatgers i vacunacions, 
entre d’altres aspectes. També són presents en 
els grups de treball i comissions hospitalàries 
que vetllen per la millora contínua de l’atenció 
al pacient amb grans resultats. Aspectes com 
la vigilància i el tractament de les úlceres per 
pressió, el control dels errors de medicació, 
l’educació als pacients sobre medicaments 
de risc, el risc de desnutrició, el control del 
dolor, el control de la infecció, la prevenció i 
control de les caigudes en pacients ancians i les 
transfusions compten amb la col·laboració de 113 
infermeres que formen part o lideren els grups 
de treball específics.
 

 
Totes les accions que es duen a terme i que 
descrivim en aquesta memòria tenen com a 
finalitat la qualitat de l’atenció i la seguretat dels 
pacients, però a nivell organitzatiu hi ha diversos 
aspectes pràctics que ens ajuden en aquests 
objectius. En aquest sentit, cal destacar el 
treball dut a terme en la integració d’un sistema 
únic i informatitzat de tots els procediments, 
protocols, normes de treball i altres documents 
útils per al desenvolupament de la feina diària, 
amb el qual hem aconseguit eliminar el treball 
manual i garantir la vigència de la versió del 
document que es consulta.

També s’ha fet un esforç important en la 
racionalització del treball diari a les unitats 
d’infermeria durant les 24 hores, amb la 
sistematització de la vigilància dels pacients 
i altres accions, que ha permès eliminar, 
substituir o modificar accions que prenien 
temps i no aportaven valor.

Durant tot l’any hem treballat per millorar 
la imatge dels espais comuns de les unitats 
d’hospitalització i hem potenciat l’ordre en 
les zones de treball. S’han establert normes 
concretes respecte a la circulació de lliteres, 
carros, aparells i monitors, a la seva disposició 
mentre estan en ús i a la seva recollida quan ja 
no s’utilitzen.

Les enquestes i felicitacions rebudes mostren 
l’alt nivell de satisfacció respecte a les 
infermeres, auxiliars i portalliteres de l’Hospital 
de Barcelona, tant per part dels pacients i les 
seves famílies com per part dels metges amb qui 
col·laboren.

Sra. Roser Cot. Directora de Cures Assistencials

 

Grup de treball o comissió    infermeres
       membres

Vigilància i tractament de les úlceres  16 
Errors de medicació      18 
Educació dels medicaments de risc  14 
Risc de desnutrició      9 
Dolor       15 
Control de la infecció      19 
Caigudes       9 
Transfusions      13 
 
Formació continuada en infermeria 2013
Control de la infecció
Identificació de signes de gravetat
Trastorns del ritme cardíac
Oxigenoteràpia i dispnea
Dolor oncològic
Quimioteràpia en càncer de colon
Radiologia de tòrax
Carro d’aturada i suport vital
Valors analítics
Patologia mamària
Restricció física

Carrera professional d’infermeria
Nivell I  3 infermeres   1,2 %
Nivell II  53 infermeres   21,5 % 
Nivell III  148 infermeres   60,2 %
Nivell IV  42 infermeres   17,1 %
Total  246 infermeres  100 %
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Reptes de futur 
en cirurgia laparoscòpica

L A  C I R U R G I A 
L A P A R O S C Ò P I C A
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L’any 1989, el Professor Dubois, de l’Hospital Parc 
de Monsourís de París, realitzà la primera cole-
cistectomia laparoscòpica documentada a nivell 
mundial, la qual cosa va suposar una revolució de 
la cirurgia digestiva. A partir d’aquell moment es 
va començar a utilitzar el terme de cirurgia míni-
mament invasiva i, si bé en un principi sorgiren 
detractors d’aquest enfocament, l’evolució de la 
tècnica ha estat imparable, no tan sols en cirurgia 
digestiva sinó també en altres especialitats, i la 
majoria d’aquells detractors són ara fervorosos 
conversos.

El 9 de gener de 1991 es va realitzar la primera co-
lecistectomia laparoscòpica a l’Hospital de Barce-
lona. L’evolució de l’instrumental i de la tecnolo-
gia de la imatge han permès el desenvolupament 
de tècniques quirúrgiques impensables en els 
inicis. Actualment, i sempre en casos seleccionats 
per a aquests procediments, es realitzen cirurgies 
del tub digestiu, d’òrgans sòlids i la indiscutible 
aportació en tècniques de cirurgia de l’obesitat.

L’Hospital de Barcelona, des del principi i potser 
d’una forma premonitòria, ha donat suport al 
desenvolupament d’aquests procediments amb la 
incorporació dels últims avenços tecnològics. Està 
demostrat que les tècniques laparoscòpiques, en les 
indicacions adequades i ben seleccionades, millo-
ren substancialment la recuperació postoperatòria i 
la reincorporació del pacient a la vida diària.

El futur és impredictible, però tot apunta cap al fet 
que el concepte de mínima invasió serà l’objectiu 
perseguit. Els reptes del futur han de consolidar 
les tècniques que en aquest moment estan en ple 
desenvolupament. La cirurgia robòtica ha de de-
mostrar que és efectiva, que el seu cost la justifica, 
i definir-ne les indicacions adequades. També cal 
validar la tecnologia de la imatge en 3D. Ja estem 
pràcticament en el desenvolupament de tècniques 
on se sumen procediments endoscòpics i laparos-
còpics. En conclusió, la inquietud dels cirurgians 
i el desenvolupament de les tecnologies marcaran 
el futur, com va succeir amb la cirurgia laparoscò-
pica en els seus inicis.

El cas de la urologia

La cirurgia per via laparoscòpica ha experimen-
tat un gran creixement en el camp de la urologia 
en els darrers temps. Només fa uns anys que es 
van descriure les tècniques d’abordatge laparos-
còpic, primer del ronyó i després de la cirurgia 
pelviana, i que es van adoptar ràpidament 
malgrat la seva gran diferència pel canvi que 
suposava de paradigma: la visió va esdevenir més 
important que el tacte.

Avui en dia ja es considera que la cirurgia renal 
s’ha de plantejar inicialment per un abordatge 
laparoscòpic, sense menystenir la cirurgia oberta 
quan s’han de realitzar nefrectomies parcials 
complexes o grans tumoracions renals. En canvi, 
en la cirurgia de la glàndula suprarenal, de mida 
petita, ja no hi ha dubte que és el tractament 
d’elecció.

En la cirurgia pèlvica, especialment la prostatec-
tomia radical laparoscòpica, aquesta expansió 
ha estat més lenta donada la complexitat de les 
tècniques reconstructives laparoscòpiques. Mal-
grat això, s’ha definit com una tècnica eficaç per 
al tractament del càncer de pròstata amb millors 
resultats pel que fa al sagnat intraoperatori, la 
recuperació de la continència i la preservació de 
feixos neurovasculars.

Actualment, amb la nova dotació de càmeres 
endoscòpiques d’última generació i el cablejat 
d’alta definició disponible en tots els quiròfans, 
l’Hospital de Barcelona posa a disposició de tots 
els especialistes que ho precisin l’ús d’aquestes 
tecnologies. 

L’Hospital de Barcelona disposa de quatre 
quiròfans equipats de forma permanent per a la 
pràctica de la cirurgia laparoscòpica de les dife-
rents especialitats, a més de 3 equips addicionals 
per donar cobertura a totes les necessitats.

Dr. Javier Foncillas. Cirurgia general
Dr. Lluís Cecchini. Urologia

Amb la nova 
dotació de càmeres 
endoscòpiques 
d’última generació 
i el cablejat d’alta 
definició disponible 
a tots els quiròfans, 
l’Hospital de 
Barcelona posa 
a disposició de 
tots els especialistes 
que ho precisin 
l’ús d’aquestes 
tecnologies.
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Un estat nutricional correcte del pacient ingressat 
contribueix a accelerar la seva recuperació, 
disminueix el risc d’infeccions i l’estada a 
l’hospital, i millora la seva qualitat de vida. Per 
aquest motiu, a l’Hospital de Barcelona es registra 
a la història clínica de cada pacient tot allò 
relacionat amb la seva alimentació: el pes, la talla, 
la possible pèrdua de pes, la seva dieta habitual, 
si té al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, 
problemes de masticació o de deglució i les 
malalties relacionades amb aquests aspectes. Així, 
s’aconsegueix proporcionar a cada persona la 
dieta més adequada per al seu estat de salut.

També es disposa d’un protocol per a la 
detecció de pacients en risc nutricional, que 
podran activar tant la infermera com el metge 
responsable del pacient, si ho consideren 
necessari. En aquests casos, la Unitat de 
Dietètica s’encarregarà de 
fer-ne una valoració i un seguiment fins a l’alta.
La Unitat de Dietètica forma part del servei 
de Farmàcia. Les dietistes que la integren 
s’encarreguen de supervisar diàriament les 
dietes orals i l’alimentació enteral dels pacients.
 
La majoria dels pacients ingressats s’alimenten 
per via oral, i l’Hospital de Barcelona disposa 
d’un servei d’alimentació propi, que comprèn 

la cuina i les cafeteries de públic i de personal. 
Diàriament s’elaboren al nostre centre tots els 
àpats de pacients, acompanyants i treballadors.

Es treballa amb 28 tipus de dietes diferents, 
que es preparen amb i sense sal, amb tres 
menús setmanals rotatoris que varien segons 
la temporada (hivern o estiu), totes integrades 
en el sistema d’informació de l’hospital i a 
la història clínica electrònica per facilitar-ne 
l’adjudicació i administració. Les cinc dietes més 
freqüents ofereixen la possibilitat d’escollir entre 
dues opcions.

La cuina de l’Hospital de Barcelona treballa 
en estreta col·laboració amb la unitat de 
dietètica en l’elaboració de les dietes. Amb la 
finalitat d’assegurar unes correctes traçabilitat, 
manipulació i higiene en el tractament dels 
aliments, s’aplica estrictament el sistema d’APC 

A L I M E N T A C I Ó

Un estat 
nutricional 
correcte per 
accelerar la 
recuperació 
del pacient

  Pacients Treballadors  Total
    i públic 

Esmorzars  211  133  344
Dinars  356  180  536
Berenars / ressopons 224  ---  244
Sopars  351  29  380
Total d’àpats     1.504

Mitjana diària de preparació d’àpats
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(anàlisi de punts crítics) en tot el seu trajecte: 
formació, preparació, distribució i neteja. El 
servei d’alimentació ha estat certificat segons el 
model ISO 9001.
 
Nutrició artificial
Quan un pacient pateix alteracions digestives 
que impedeixen la ingesta d’aliments de forma 
natural, la nutrició s’administra de forma 
artificial, bé per sonda d’accés a diferents 
punts de l’aparell digestiu (nutrició enteral), 
bé directament per via intravenosa (nutrició 
parenteral total). En ambdues situacions 
es requereixen preparacions especials i 
individualitzades per a cada pacient. En el cas 
de la nutrició per via intravenosa cal, a més, 
esterilitat, de manera que aquests aliments 
s’elaboren en una àrea asèptica al servei de 
Farmàcia. Les dietistes, juntament amb el metge 
responsable del pacient i un farmacèutic, fan 
el seguiment de tots els pacients amb nutrició 
enteral.

Sr. Salvador Camarasa. Cap del Servei 
d’Alimentació
Sra. Dorleta Isasi. Dietista
Sra. Sònia Vallès. Dietista
Sra. Isabel Romero. Farmacèutica

La cuina de l’Hospital 
de Barcelona 
treballa en estreta 
col·laboració amb  
la unitat de dietètica 
en l’elaboració de 
les dietes. El servei 
d’alimentació ha estat 
certificat segons  
el model ISO 9001.

Activitat dietètica

Interconsultes rebudes      1.621 
Educació diabetis       198 
Valoració risc nutricional (alerta)    755 
Altres*        668 

* Informació a l’alta, al·lèrgies, intoleràncies, dietes 
restrictives, etc.

Taula 1

Tipus de nutrició     n  %

Nutrició enteral     581  0,7 
Nutrició parenteral     1.289  2,3
Normals      34.432  41
Terapèutiques     39.705  46
Individualitzades     8.128  10 
Total      84.135  100

Figura 1
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El 7 de juny de 2013 es va 
celebrar aquest acte, impul-
sat pels serveis de Medicina 
Interna i de Neonatologia de 
l’Hospital de Barcelona.
La jornada, dirigida a pro-
fessionals assistencials de 
l’àrea maternoinfantil, es va 
estructurar en dues taules 
rodones, una per a cadascun 
dels temes tractats, on una 
sèrie d’experts en diferents 
especialitats van fer una 
aproximació de 360º a amb-
dues matèries i van presentar 
els avenços més recents en 
aquest camp.

La iniciativa naixia de l’inte-
rès que desperten les causes 
més importants de morbi-
mortalitat materna i perina-
tal i de la disposició, des de 
l’àmbit d’Assistència Sanità-
ria, d’impulsar una actualit-
zació de coneixements amb 
enfocament pluridisciplinari.

2a Jornada de 
l’Hospital de Barcelona 
(Grup Assistència) 
sobre Patologia de 
l’Embaràs: l’obesitat 
i la prematuritat

Br
eu

s

Sessions de formació 
PAPPA
Durant l’any 2013 es van posar 
en marxa les sessions de 
formació del PAPPA. Un cop 
al mes, els diferents professio-
nals involucrats en el progra-
ma són convocats a una xerra-
da sobre algun tema d’interès 
per a la feina que desenvolu-
pen. Temes relacionats amb 
la medicació del malalt ancià 
o pluripatològic, la revisió 
de casos clínics i l’anàlisi de 
problemes comuns en aquest 
tipus de pacients han estat 

els continguts més tractats 
en aquestes trobades, a les 
quals han assistit, en una o 
altra ocasió, pràcticament tot 
l’equip del programa.
Les sessions del Programa 
d’Atenció al Pacient Pluri-
patològic d’Assistència han 
estat acreditades pel Consell 
Català de Formació Con-
tinuada de les Professions 
Sanitàries de la Generalitat 
de Catalunya.

L’Hospital de Barcelona ha 
estat pioner en la implantació 
de l’anàlisi dels errors de me-
dicació, que permet detectar 
punts crítics i aplicar mesures 
de millora per evitar-ne la re-
petició. Per tal de monitorar 
la nostra progressió en aquest 
sentit, es va crear un registre 
d’errors de medicació que 
recull tant els que es detecten 
pel mètode de l’observació 

com els que comuniquen 
directament els professionals 
implicats. D’aquesta manera, 
hem pogut constatar que les 
mesures que es van imple-
mentant han situat la nostra 
taxa d’errors de medicació en 
un 2,4%, xifra molt inferior al 
12,2% que publicava l’estudi 
estatal EMOPEM, realitzat 
entre els anys 2001 i 2011.

Registre d’errors de medicació
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Ja fa uns quants anys que el 
servei de Pediatria i Neonato-
logia de l’Hospital de Barcelo-
na convoca periòdicament 
els pediatres d’Assistència 
Sanitària a unes sessions de 
formació on es tracten diver-
sos aspectes relatius a aquesta 
especialitat. 
El temps ha fet que aquestes 

sessions es convertissin en  
un referent per als nostres 
metges i, per al curs 2013-14, 
se’ls va voler donar més 
entitat amb el disseny d’un 
tríptic específic, una difusió 
més exhaustiva entre els pro-
fessionals d’AS i l’acreditació 
per part del Consell Català de 
Formació Continuada de les 

Professions Sanitàries.
Els pediatres i neonatòlegs 
del nostre àmbit han respost 
amb entusiasme a aquestes 
accions i han convertit les 
Sessions Clíniques de Pedi-
atria en una cita quinzenal 
obligada.

Sessions Clíniques de Pediatria

El CEO, que va iniciar la seva 
tasca l’any 2004, és un òrgan 
multidisciplinari clau dins 
del Pla Oncològic d’Assistèn-
cia Sanitària. La seva funció 
és l’anàlisi dels nous casos de 
càncer que es diagnostiquen 
en el nostre àmbit per ajudar 

els oncòlegs responsables 
dels pacients a decidir l’acció 
terapèutica més adequada. 
Aquests casos s’incorporen en 
un registre de tumors que a 31 
de desembre de 2013 en conté 
7.596, recollits des del 2004.
L’experiència ens ha demos-

trat que l’encert en la tria de 
la primera opció terapèu-
tica té una incidència molt 
important en el desenvolupa-
ment de la malaltia i en el seu 
pronòstic.

Comitè d’Enllaç d’Oncologia (CEO)
Jornada ACES 
de Directors 
Mèdics a 
l’Hospital de 
Barcelona
El 15 de novembre de 2013 
es va celebrar a l’Hospital 
de Barcelona la “I Jornada 
ACES de Direcció Mèdica”. 
Responent a la convocatòria 
de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Salut, el nostre 
centre va rebre més de cent 
professionals del sector 
sanitari privat de Catalunya, 
que es van aplegar per parlar 
del nou paper dels directors 
mèdics en un entorn de 
canvis, dels diferents sistemes 
d’acreditació i certificació i 
de les relacions contractuals 
entre les diferents organitza-
cions de l’entorn privat.
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Hospitalització i ambulatoris 31.105

Ambulatoris 16.909

Hospital de dia 7.270

Exploracions complementàries 477

Quirúrgics 9.162

Hospitalizació 14.196

Ingressos programats 7.253

Ingressos urgents 6.943

Estades produïdes 79.701

Mitjana diària de llits ocupats 218,4

Estada mitjana 5,6

Estada mitjana programats 3,8

Estada mitjana urgents 7,7

Activitat quirúrgica i parts 16.431

Intervencions quirúrgiques 15.367

Nombre de cirurgians 1.024

Programades 13.888

Urgents 1.479

Ambulatòries 9.162

Amb hospitalització 4.726

Taxa de substitució 66%

Parts 1.064

Nombre de ginecòlegs 224

Urgències 46.763

Ingressos sobre total visites 14,8%

Malalts a Àrea d'Observació 5.309

Altes des de l’Àrea d’Observació 71,9%

Visites Centre Mèdic ASC-FCB 8.415

Readmissions < 72 hores 3,77%

Servei d’Urgèncias Domiciliàries  (SUD) 65.320

SUD Barcelona. Visites realitzades 39.177

SUD comarques. Visites realitzades 26.143

Programa PAPPA

Malalts incorporats 195

Malalts en el Programa a 31/12 173

Mitjana de dies en el Programa 228,1

Convalescència

Pacients convalescència 373

Estada mitjana (dies) 13,1

Programa Paliaclinic

Malalts tractats 167

Mitjana d'edat (anys) 78,3

Mitjana de dies en el Programa 52,3

Indicadors d’activitat

Total casos atesos 143.188 

L’Hospital 
de Barcelona
en xifres (2013)

SCIAS_CAT_Maig23.indd   26 23/05/14   14:12



27

Diagnòstics ambulatoris més freqüents

Diagnòstics ingressats més freqüents 

Rang Descripció N %

1 Part vaginal / Cesària 1.064 7,5%

2 PQ maluc, fèmur i articulacions majors EI 470 3,3%

3 Pneumònia simple i altres trastorns respiratoris 467 3,3%

4 PQ per hèrnia inguinal, femoral i altres 428 3,0%

5 Altres diagnòstics respiratoris amb o sense complicacions 359 2,5%

6 Insuficiència cardíaca i xoc 353 2,5%

7 PQ cardíacs: vàlvules, by-pass, percutanis amb stent 338 2,4%

8 PQ de genoll 292 2,1%

9 Colecistectomia laparoscòpica 289 2,0%

10 PQ substitució maluc 285 2,0%

Subtotal 10 GRD mes freqüents 4.345 30,6%

Subtotal 25 GRD més freqüents 6.983 49,2%

Total casos 14.196 100%

Rang Descripció

1 Quimioteràpia 4.068 25,3%

2 PQ sobre el cristal·lí, amb o sense vitrectomia 2.881 17,9%

3 Altres factors que influencien l’estat de salut 1.854 11,5%

4 Patologia mèdica de columna vertebral 1.039 6,5%

5 Cures posteriors sense història de neoplàsia maligna com a DS 937 5,8%

6 Altres cirurgies de la pell, teixit subcutani i mama, sense compl. 528 3,3%

7 PQ extraoculars excepte òrbita, edat >=18 361 2,2%

8 Trastorns de la sèrie roja, edat >=18 250 1,6%

9 Empelt/desbridament pell exc. úlceres de pell o cel·lulitis, s/c 247 1,5%

10 Malalties òssies i artropatia específica sense complicacions 245 1,5%

Subtotal 10 GRD mes freqüents 12.410 77,2%

Subtotal 25 GRD més freqüents 14.536 90,4%

Total casos 16.077 100%

253

228

Complexitat de la casuística 

Pes mitjà hospitalitzats 1,5778

Pes mitjà ambulatoris 0,9448

Distribució de les altes segons complexitat

menys d’ 1,5 68,9%

entre 1,5 i 2,5 15,3%

entre 2,5 i 4,5 12,4%

més de 4,5 3,5%

Casuística
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Mortalitat

Raó de mortalitat estandarditzada 0,9799

Mortalitat en episodis urgents 0,9797

Mortalitat en episodis programats 0,9817

Infecció

Taxa de profilaxi antibiòtica quirúrgica en el 
moment òptim

97%

Compliment del protocol d'higiene de mans 71%

Infecció nosocomial (EPINE) 7,7%

Infecció de ferida en maluc i genoll 2,1% - 3,8%

Infecció de ferida quirúrgica en cesària 0%

Infecció de ferida quirúrgica en cirurgia de 
còlon

10,7%

Bacterièmies associades a catèter endovenós 
per 1.000 estades

0,17‰

Bacterièmies associades a catèter venós 
perifèric per 1.000 estades

0,01‰

Bacterièmies a UCI per 1.000 dies de catèter 
venós central

0‰

Pneumònies a UCI per 1.000 dies de ventilació 
mecànica

0‰

Infecció neonatal de transmissió vertical 
precoç per 1.000 nounats

4,99‰

Incidència acumulada d’infecció nosocomial 
neonatal

2,3%

Accessibilitat

Programació quirúrgica en: 

Cirurgia programada 15-18 dies

Cirurgia del càncer < 7 dies

Cirurgia urgent (mitjana de 4-5 IQ diàries) al dia 

Temps de resposta exploracions

Radiodiagnòstic < 17 hores

Exploracions complementàries < 20 hores

Temps urgències

Temps d'espera (minuts) 23

Temps mitjà de visita (minuts) 96

Temps SUD

Mitjana de resposta ciutat de Barcelona 
(minuts)

31

Visites abans de 30 minuts 60,4%

Mitjana resposta comarques (minuts) 42

Visites abans de 45 minuts 66,6%

Documentació clínica

Consentiment informat en cirurgia 
programada

100%

Consentiment informat en EC programades 95%

Errors de medicació

Taxa d’errors de medicació
(mètode d’observació)

0,96%

Percentatge d’errors de medicació 
que provoca lesió

2,7%

Utilizació de la sang

Consum d'hemoderivats per llit i any 15,8

Consum d'hemoderivats per 100 ingressos 24,4

Úlceres per pressió

Taxa de prevalença global 8,2%

Taxa d'úlceres intrahospitalàries en pacients 
de risc

17,5%

Caigudes

Percentatge de malalts que cauen 1,57%

Declaració de caigudes per mil estades 3,1‰

Caigudes sense conseqüències 
o amb perjudici lleu

98%

Caigudes amb conseqüencies 2%

Molt greus 0%

Adequació hospitalària

Inadequació dels ingressos hospitalaris des 
d'Urgències

2,8%-3,3%

Inadequació de l'estada hospitalària 8,7-6,7%

Nutrició

Pacients amb risc nutricional valorats per 
dietista

755

Valors crítics

Valors crítics generats 3.544

Valors crítics resolts de forma òptima 99,07%

Profilaxi de la malaltia tromboembòlica 
en cirurgia

Pacients en què es compleixen tots 
els requisits (administració, dosi i durada)

99,4%

Indicadors de qualitat
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