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”
“El 2014, l’Hospital de Barcelona 

va celebrar el seu vint-i-cinquè 
aniversari. 25 anys de servei als 
nostres socis, assegurats d’Assistència 
Sanitària, i als metges que ells han 
escollit. Per a la nostra cooperativa 
constitueix una fita i una enorme 
satisfacció compartida amb tots els 
qui han contribuït a fer-ho possible.

L’èxit que aquest any commemorem 
és fruit de la fidelitat a un ideari, el 
cooperativisme sanitari ideat pel Dr. 
Josep Espriu i els seus col·laboradors; 
una adequada direcció política per 
mantenir i desenvolupar els principis 
fundacionals; la implicació dels socis 
de treball; la cultura de qualitat 
que ha impregnat l’organització; la 
complicitat dels metges d’Assistència 
Sanitària; el compromís de l’Hospital 
amb Assistència Sanitària, l’empresa 
matriu del nostre Grup; una gestió 
prudent i eficient, i un marc, el de 
l’economia social, que resulta adequat 
per a la prestació de serveis sanitaris.

Celebrem l’èxit d’un esforç col·lectiu. 
Des d’aquí vull transmetre la meva 
felicitació i agraïment a tots els 
qui ho heu fet possible, amb un 
esment especial a aquells que de 
forma prematura ens van deixar, 
als consellers i presidents que 
s’han succeït al llarg dels anys, als 
socis de treball, que fan possible el 
funcionament diari de l’Hospital, i als 
socis de consum, pel seu recolzament 
i suggeriments. La contribució de tots 
ha estat necessària per arribar on som.

Sra. M. Teresa Basurte
Presidenta de SCIAS

P R E S E N T A C I Ó

El 3 d’octubre de 2014 es va 
celebrar al Teatre Principal 
de Barcelona l’acte de 
commemoració dels 25 anys 
de l’Hospital de Barcelona, al 
qual van assistir més de 850 
persones: personal i les seves 
famílies, consellers, etc.



4 5

L’Hospital de Barcelona va iniciar la 
seva activitat el 12 de juny de 1989. La 
seva existència no es pot entendre si 
no és en el marc d’un grup d’empreses 
que configuren el cooperativisme 
sanitari, creat pel Dr. Josep Espriu. El 
1957, va fundar Assistència Sanitària, 
entitat d’assegurança sanitària 
propietat de la cooperativa de metges 
Autogestió Sanitària, l’objectiu bàsic 
de la qual és oferir feina als metges. 
SCIAS, cooperativa d’usuaris formada 
pels assegurats d’Assistència Sanitària, 
és la propietària de l’Hospital de 
Barcelona, que resol bona part de les 
necessitats d’hospitalització mèdica i 
quirúrgica i l’atenció de les urgències 
dels seus socis, alhora, assegurats. 
Totes les empreses del Grup treballen 
en l’àmbit de l’economia social, sense 
ànim de lucre i no mantenen cap 
tipus de concert amb l’administració 
pública.

La posada en marxa de l’Hospital de 
Barcelona es va produir en un moment 
en què l’oferta de llits privats d’una 
certa qualitat escassejava a la ciutat. 
Assistència Sanitària tenia dificultats 
per hospitalitzar els seus malalts i les 
clíniques imposaven les seves tarifes 
amb poc marge per a la negociació.  

La posada en funcionament de 
360 llits a la franja alta de l’oferta 
va permetre a l’entitat resoldre 
l’hospitalització dels seus assegurats 
i guanyar poder en la relació amb les 
clíniques, amb possibilitat de negociar 
en condicions més equilibrades. 
D’altra banda, la incorporació de 
més llits a la franja alta de l’oferta 
va comportar el tancament o 
transformació d’equipaments privats 
menys competitius, amb la qual cosa 
va millorar el nivell mitjà de l’oferta a 
la ciutat de Barcelona.

En conseqüència, el procés 
d’integració vertical va suposar per 
a Assistència Sanitària la possibilitat 
de predefinir la qualitat i el cost dels 
serveis que oferia als seus assegurats.

L’Hospital de Barcelona va ser 
concebut com una organització 
hospitalària, fins aleshores concepte 
privatiu de l’oferta pública. A les 
dècades anteriors, l’oferta privada 
es basava en el treball individual de 
professionals de renom vinculats 
a alguna clínica amb poca dotació 
tècnica, humana i organitzativa. 
Aquesta organització hospitalària 

es va plantejar com l’existència d’un 
equipament tècnic de primer ordre, 
uns serveis de diagnòstic propis, 
serveis de suport clínic –com medicina 
intensiva i medicina interna–, una 
àrea quirúrgica equipada per a totes 
les especialitats, farmàcia, dietètica, 
una àrea maternoinfantil completa 
que incloïa servei de neonatologia 
de nivell III i un servei d’urgències 
de 24 hores de funcionament que va 
implicar l’atenció i ingrés a l’Hospital 
de pacients d’especialitats mèdiques, 
que fins aleshores era propi dels 
hospitals públics.

D’altra banda, a més de la reduïda 
plantilla mèdica necessària per al 
funcionament dels serveis esmentats, 
l’Hospital de Barcelona es va dotar 
d’una infermeria amb molt bona 
formació, que va implantar la carrera 
professional, va organitzar l’atenció 
dels pacients per especialitats 
d’infermeria, va crear un sistema de 
formació continuada i va adquirir el 
compromís per a l’anàlisi de resultats i 
de millora contínua.

25 anys de 
l’Hospital de Barcelona, 
experiència d’integració 
sanitària i social

L ' H O S P I T A L  D E 
B A R C E L O N A  V A  I N I C I A R 
L A  S E V A  A C T I V I T A T  
E L  1 2  D E  J U N Y  D E  1 9 8 9 . 

E L  D R .  J O S E P  E S P R I U  V A 
F U N D A R  A S S I S T È N C I A 
S A N I T À R I A ,  E N T I T A T 
D ’ A S S E G U R A N Ç A 
S A N I T À R I A  P R O P I E T A T 
D E  L A  C O O P E R A T I V A  D E 
M E T G E S  A U T O G E S T I Ó 
S A N I T À R I A .

1989
1957

Dr. Carlos Humet
Director Mèdic
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Es van organitzar i escriure tots els 
circuits medicoadministratius, amb 
la participació del personal implicat 
i amb un mecanisme d’actualització 
permanent, de forma que qualsevol 
professional pogués saber com actuar 
davant de qualsevol eventualitat. 
Es van redactar els procediments 
d’infermeria que es mantenen 
actualitzats. Es van escriure els 
protocols mèdics de la patologia més 
freqüent, protocols d’oncologia, etc.

Des de l’inici de l’activitat, es va crear 
una història clínica electrònica (HCE) 
desenvolupada per CECOEL, empresa 
del Grup, que integra les aplicacions 
dels diferents serveis.

Tots els serveis de l’Hospital es 
presten amb mitjans propis. Només 
la seguretat, el manteniment d’alguns 
equips tècnics i la jardineria es 
contracten a l’exterior.

L’Hospital de Barcelona funciona de 
forma oberta. Els metges del quadre 
facultatiu d’Assistència Sanitària, 
degudament acreditats els seus 
coneixements i habilitats, tenen a la 
seva disposició l’equipament i serveis 
del centre. A més, l’Hospital disposa 
del Servei d’Urgències Domiciliàries, 
que desplaça un metge al domicili del 
pacient per a l’atenció d’urgències lleus.

En el moment de l’obertura de 
l’Hospital de Barcelona, els costosos 
equips de diagnòstic i tractament 
estaven a l’abast de pocs professionals 
i només en algunes clíniques més 
ben equipades de difícil accés per a 
la majoria, especialment per als més 
joves. SCIAS va posar a disposició de 
tots ells un equipament de primer 
ordre, de forma que poguessin exercir 
la seva especialitat en les millors 
condicions possibles pel que fa a 
mitjans tècnics.

Una comissió mixta composta pels 
equips tècnics d’Assistència Sanitària 
i de l’Hospital de Barcelona estudia 
i proposa, basant-se en l’evidència 
científica i tenint sempre present 
la sostenibilitat del sistema, la 
incorporació de nova tecnologia i 
nous procediments.

L’adaptació de l’organització a les 
necessitats dels pacients permet 
treballar sense llistes d’espera i amb 
una oferta de nombre de llits flexible. 
S’han creat nous equipaments 
ambulatoris i d’hospital de dia i 
nous serveis que milloren l’oferta 
d’Assistència Sanitària. El 1995 es va 
crear BIOPAT, laboratori de biologia 
molecular, ubicat en al mateix 
Hospital de Barcelona, que s’ha 
mostrat de gran utilitat en l’atenció 
de diversos grups de malalties, 
especialment per al tractament 
personalitzat del càncer. Anys més 
tard, i atenent a la creixent demanda, 
Assistència Sanitària va impulsar 
la creació de GRAVIDA, centre de 
reproducció assistida per a l’ajut, cada 
vegada més necessari, a les parelles 
joves.

De la mateixa forma es va crear el Pla 
Oncològic d’Assistència Sanitària, 
que dóna resposta a la creixent 
incidència del càncer i ofereix les 
millors possibilitats d’atenció a tots els 
pacients, segons els coneixements de 
la ciència mèdica en cada moment.

A l’Hospital de Barcelona acudeixen 
anualment més de 1.100 metges 
del quadre facultatiu d’Assistència 
Sanitària, que atenen uns 32.000 
casos, més de la meitat de forma 
ambulatòria. Es realitzen més de 
16.000 intervencions quirúrgiques i 
parts. Es visiten més de 46.000 casos 
urgents i unes 70.000 urgències a 
domicili. El programa d’atenció de 
malalts crònics a domicili (PAPPA) 
tenia més de 200 malalts prevalents a 
final de l’any 2014.

L’Hospital de Barcelona va suposar en 
els primers anys de funcionament un 
salt qualitatiu en l’assistència privada 
de la ciutat de Barcelona. Després de 
25 anys, segueix proporcionant un 
servei d’alta qualitat assistencial als 
assegurats d’Assistència Sanitària 
atesos pels metges que ells mateixos 
han escollit.

Dit d’una altra manera, un metge 
amb l’especialitat tot just acabada 
va poder exercir amb els mateixos 
mitjans tècnics i suport de 
l’organització que el més veterà dels 
seus companys d’especialitat. El seu 
èxit i remuneració, en un marc de 
lliure elecció i pagament per acte, 
dependran dels seus resultats i del 
tracte que ofereixi als seus pacients. 
En aquest sentit, el model fuig tant 
de la medicina espectacle basada 
en “figures” o “homes anunci” i de 
la qual es beneficia només algun 
pacient, com de l’activitat basada en 
l’explotació d’aparells o equips que es 
promocionen amb el clixé “d’última 
generació”.

Durant els 25 anys de funcionament, 
SCIAS ha mantingut la capacitat 
inversora, fins i tot en els pitjors 
anys de la recent crisi, de forma que 
l’Hospital de Barcelona ha pogut 
mantenir i millorar el seu equipament 

i incorporar noves tecnologies 
d’eficàcia demostrada.

L’organització entén que la medicina 
de qualitat, amb bons resultats 
clínics, que minimitza l’error i les 
complicacions, és un compromís ètic 
amb el malalt. Uns 200 professionals, 
metges i infermeres principalment, 
organitzats en diversos grups de 
treball, participen activament en la 
mesura dels resultats clínics i en la 
seva millora. En els últims anys la 
incorporació del concepte de seguretat 
clínica ha reforçat línies de treball com 
la prevenció de l’error de medicació, 
la prevenció de la infecció hospitalària 
o la seguretat en els procediments, 
especialment, els quirúrgics. Tot 
plegat es recull en una auditoria anual 
de qualitat.

M E T G E S  D E L  Q U A D R E 
F A C U L T A T I U 
D ’ A S S I S T È N C I A 
S A N I T À R I A .

“32.000 casos anuals atesos,
16.000 intervencions quirúrgiques  
i parts realitzats,
46.000 casos urgents visitats,
70.000 urgències a domicili 
efectuades.”

1.100“Després 
de 25 anys en 
funcionament, 
segueix oferint 
un servei 
d’alta qualitat 
assistencial.”
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Des de fa anys, el Servei de Pediatria 
i Neonatologia de l’Hospital de 
Barcelona fa un seguiment actiu de 
la població de prematurs tardans, 
els nascuts entre les 34+0 i 36+6 
setmanes de gestació. Un  primer 
estudi, publicat l’any 2009 a Anales 
de Pediatría i guanyador del premi 
al millor treball de l’any a l’estat 
espanyol, va mostrar que aquests 
nadons constitueixen una població 
de risc de morbimortalitat superior 
a la dels nens nascuts a terme, i que 
la seva incidència havia augmentat 
significativament en les últimes dues 
dècades (Fig 1).

A partir d’aquest estudi, i amb 
la finalitat d’explorar quina era 
l’evolució a llarg termini d’aquesta 
població, es va iniciar un programa 
de seguiment neurològic. Per avaluar 
el desenvolupament psicomotor 

Seguiment del 
desenvolupament 
psicomotor dels 
prematurs tardans

Fig 1.  Evolució de la taxa de prematuritat 1992-2012 SCIAS Hospital de Barcelona.
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Aquest estudi va implicar la 
participació voluntària i consentida 
de les famílies, així com dels seus 
pediatres, amb els quals es va 
mantenir contacte en cas de detectar 
anomalies. Els documents eren 
enviats via correu electrònic, recollits 
a domicili o realitzats a les consultes 
del seu pediatre.

Els resultats obtinguts mostren 
que els prematurs tardans tenen 
un major risc de dèficit en el 
desenvolupament psicomotor, 
comparats amb els nascuts a terme, 
obtenint puntuacions inferiors en 
l’ASQ3 als 4 anys d’edat (Fig 2), 
i que la prematuritat i l’absència 
d’alletament matern eren factors 
associats significativament amb el 
desenvolupament neurològic.

es va fer servir un qüestionari que 
havien de respondre els pares dels 
nens. Aquest qüestionari, l’ASQ3, 
desenvolupat a la Universitat 
d’Oregon (EUA) i validat a molts 
països com a eina de cribratge de 
dèficits en el desenvolupament, té 
una versió en castellà validada a 
Santiago de Xile per la Dra. Luisa 
Schonhaut, col·laboradora de 
l’estudi de l’Hospital de Barcelona. 
Consisteix a assenyalar si el nen 
és capaç de realitzar una sèrie de 
demandes associades a la seva edat 
i valorant 5 dominis: comunicació, 
motor gruixut, motor fi, resolució de 
problemes i sociabilitat. Té 19 variants 
corresponents a diferents edats, dels 2 
mesos als 5 anys. L’estudi es va centrar 
en el desenvolupament als 4 anys, i es 
va comparar amb nadons nascuts a 
terme sans.

Aquests resultats coincideixen amb 
els publicats a nivell internacional 
i permeten afirmar que, a més d’un 
major risc de morbimortalitat 
neonatal, són una població amb 
un risc de presentar dèficits en el 
desenvolupament psicomotor que 
justifica establir programes de 
seguiment.

S’ha de seguir investigant si aquest 
risc correspon a tota la població de 
prematurs tardans o si existeixen 
factors biològics o antecedents 
perinatals que els fan més 
vulnerables.

Dr. Xavier Demestre  
Consultor Neonatòleg
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El Servei d’Urgències de l’Hospital de 
Barcelona atén més de 46.000 casos 
cada any. Per determinar l’ordre 
en el qual els pacients són atesos 
se segueix un protocol basat en la 
informació que aporta el pacient, la 
percepció subjectiva d’una infermera 
especialitzada i les dades objectives 
que proporcionen les constants 
vitals: tensió arterial, freqüència 
cardíaca, saturació de l’hemoglobina, 
freqüència respiratòria i temperatura. 
Aquest és el sistema de triatge 
utilitzat.

El triatge a 
Urgències

A grans trets, es tracta de garantir 
que qui necessita atenció immediata 
no s’hagi d’esperar, ordenant els 
pacients en “cues” diferents en funció 
de la gravetat actual o potencial i la 
necessitat de tractament especialitzat 
específic. Tot això en cada una de les 
quatre especialitats de la porta del 
servei: medicina i cirurgia, ginecologia 
i obstetrícia, traumatologia i pediatria.

Tipus de cua: 

Prioritat A
Pacients greus 
d’atenció immediata

9%

Prioritat B
Pacients que requereixen 
atenció immediata

35%

Prioritat R
Pacients lleus en què 
l’espera no és determinant

56%

En funció dels recursos disponibles 
en cada moment i de l’especialitat a 
què correspongui la visita, les esperes 
seran variables, excepte per als pacients 
classificats com a prioritat A, que 
faran aturar qualsevol actuació menys 
urgent del servei per, d’aquesta manera, 
dedicar els recursos necessaris al 
pacient en qüestió.

La major part dels pacients de 
prioritat A queden ingressats al 
centre. En el cas dels de prioritat B, 
la xifra baixa al 30%. Finalment, el 

percentatge baixa sensiblement per 
als pacients de prioritat R.

Seguint aquesta lògica, els pacients 
amb prioritat A no s'esperen a ser 
visitats i estan molta estona en el 
box perquè acostumen a necessitar 
diferents proves complementàries. En 
l'altre extrem se situen els pacients amb 
prioritat R, que esperen a ser visitats 
i, un cop al box, el seu problema es 
pot resoldre amb poques o cap prova 
complementària; per tant, passen poca 
estona al box.

Al llarg de l’any 2014, el Servei 
d’Urgències va treballar amb una 
mitjana de 136 visites a urgències per 
dia, amb un temps d'espera a la saleta 
de 30 minuts i un temps en el box de 
106 minuts. Un cop passats els 136 
minuts (30 d'espera i 107 d'atenció), 
el 85% dels pacients poden marxar 
a domicili amb un diagnòstic i un 
tractament i el 15% restant s'hauran de 
quedar ingressats.

Prioritat 
A

Prioritat B

Prioritat R

E L  S E R V E I  D ’ U R G È N C I E S 
V A  T R E B A L L A R  A M B  U N A 
M I T J A N A  D E  1 3 6  V I S I T E S 
P E R  D I A .

2014
Dr. Jordi Morillas  
Cap del Servei d’Urgències
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1. Intervenir el pacient correcte en la 
part del cos correcta. 

2. Utilitzar els mètodes disponibles 
per prevenir el dany derivat de 
l’anestèsia i evitar dolor al pacient. 

3. Identificar i abordar 
adequadament els riscos 
relacionats amb la via aèria. 

4. Identificar i abordar 
adequadament el risc de pèrdua 
significativa de sang. 

5. Evitar reaccions al·lèrgiques a 
medicaments en pacients amb risc 
conegut. 

6. Utilitzar sistemàticament mètodes 
que minimitzin el risc d’infecció 
de localització quirúrgica. 

7. Prevenir la retenció inadvertida de 
gases o instrumental. 

8. Assegurar la identificació precisa 
de tots els instruments quirúrgics. 

9. Comunicar i intercanviar la 
informació del pacient que sigui 
necessària per a la seguretat de la 
intervenció. 

10. Establir sistemes de vigilància 
i monitoratge de l’activitat 
quirúrgica.

Garantia de 
cirurgia segura

Identificació del pacient

Emplenament del check-list

Marcatge de la zona a operar

La importància 
del check-list

L’any 2009, Haynes AB et al. van 
publicar un estudi que mostrava 
que l’ús d’una llista de comprovació 
quirúrgica aconseguia reduir la 
mortalitat postoperatòria (entre el 
0,8% i l'1,5%) i la morbilitat (de l’11% 
al 7%). Aquesta constatació va cridar 
immediatament l’atenció dels equips 
directius dels hospitals i dels sistemes 
de salut, que van implementar una 
nova metodologia.

La lzza de comprovació quirúrgica, 
també anomenada check-list, 
consisteix en una eina a disposició 
dels professionals sanitaris 
per millorar la seguretat en les 
intervencions quirúrgiques. 
Metodològicament s’estructura en 
tres parts fonamentals:

• Comprovacions a realitzar abans 
de la inducció anestèsica

• Comprovacions a realitzar abans 
de la incisió quirúrgica

• Comprovacions abans que el 
pacient surti del quiròfan

L’activitat de quiròfan està regida 
pels 10 objectius fonamentals de 
seguretat en cirurgia que va publicar 
l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS):

Sra. Aurora Yuste 
Coordinadora de l'àrea Quirúrgica
 
Sr. Alberto Luque 
Supervisor de Quiròfan

Dr. Xavier Sanz 
Comissió de Qualitat
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Cirurgia guiada per neuronavegador, que aporta precisió en tumors cerebrals.

Videolaringoscopi per assegurar la intubació en les 
anestèsies generals.

Monitoratge del nervi facial per a una cirurgia més segura. Ecògraf per a biòpsies de pròstata guiades, que aporten 
una major precisió en el diagnòstic.

Microscopis amb qualitat d’imatge d’alta definició i 
gravació de les intervencions quirúrgiques.

Equipament que permet realitzar cirurgies complexes por laparoscòpia.

Quiròfans integrats amb alta tecnologia.

Programa de traçabilitat 
al quiròfan

Alhora, es promouen noves activitats 
formatives i programes específics 
com la traçabilitat en quiròfan, que 
consisteix en què després de l’ús 
de material la identificació passa 
a la història clínica electrònica del 
pacient i, d’aquesta manera, es poden 
saber els productes utilitzats en cada 
intervenció i comprovar-ne la correcta 
esterilització.

En el complex funcionament dels 
quiròfans de l’Hospital de Barcelona, 
a més de l’estricte seguiment de les 
recomanacions de l’OMS, el check-
list i el programa de traçabilitat, 
es desenvolupen altres activitats 
destinades a preservar la seguretat en 
la pràctica quirúrgica:

• Protocol de recompte de gases 

• Certificació ISO en el servei 
d’esterilització 

• Formació al personal 

• Normotèrmia en pacients 
quirúrgics 

• Protocol específic de cirurgia  
de còlon 

• Protocol de recompte 
d’instrumental 

• Seguiment postquirúrgic de 
pacients a domicili

“En els últims 
anys, el 
quiròfan de 
l’Hospital de 
Barcelona ha 
incorporat 
tecnologia 
d’última 
generació 
que millora la 
seguretat del 
pacient.”
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En els últims anys, el diagnòstic i 
tractament de les malalties hepàtiques 
ha presentat un gran avenç. El 
trasplantament de fetge ha suposat la 
solució definitiva per a molts pacients 
amb cirrosi hepàtica en fase terminal 
i també per a pacients cirròtics amb 
càncer primitiu de fetge en estadi 
inicial. El trasplantament hepàtic, 
principalment el que es realitza amb 
donació de viu, ha estat un dels grans 
motors en el desenvolupament de la 
cirurgia hepàtica moderna i gran part 
d’aquest coneixement ha estat traslladat 
a la cirurgia hepàtica de resecció.

D’altra banda, en els últims deu anys, 
s’han desenvolupat nous fàrmacs 
antineoplàstics per fer front al 
càncer colorectal, com l’oxaliplatí o 
l’irinotecan. Aquests fàrmacs, junt 
amb el 5-fluorouracil i el leucovorin, 
són en l’actualitat el tractament 
estàndard en aquests pacients. 
Aquestes combinacions (FOLFOX, 
FOLFIRI) han aconseguit un augment 
en la probabilitat de supervivència 
en pacients operats de metàstasis 
hepàtiques d’origen colorectal. L’ús 
d’anticossos monoclonals (cetuximab, 
bevacizumab, panitumumab) ha 
fet possible que fins a un 30% de 
pacients amb metàstasis hepàtiques 
no operables a l’inici pogués ser-ho 
després d’haver estat tractats amb 
aquests medicaments.

Indicacions

La cirurgia hepàtica és un 
procediment d’alta complexitat que 
requereix instruments específics d’alta 
tecnologia, com el disector ultrasònic, 
els sistemes sofisticats de coagulació 
o l’ecografia intraoperatòria, per 
poder portar-se a terme amb eficàcia 
i seguretat. És per aquesta raó que 
només s’hauria de realitzar en 
centres especialitzats per cirurgians 
experts en la disciplina; sempre 
dins d’un marc multidisciplinari 
on  cirurgians, oncòlegs, hepatòlegs, 
gastroenteròlegs, radiòlegs i altres 
professionals del càncer participin de 
manera conjunta en les decisions, tal 
com es fa a l’Hospital de Barcelona.
En l’actualitat, la principal indicació 
de cirurgia hepàtica són les metàstasis 
hepàtiques d’origen colorectal. 
El millor moment per realitzar la 
cirurgia de resecció hepàtica ha de ser 

consensuat amb oncologia i aquesta 
s’ha d’entendre com un tractament 
oncoquirúrgic i no com un tractament 
aïllat. Altres indicacions de cirurgia 
hepàtica són les metàstasis d’origen 
no colorectal, o tumors primitius del 
fetge, com l’hepatocarcinoma o el 
colangiocarcinoma. També es poden 
extirpar parts del fetge per malalties 
benignes, tot i que la seva freqüència 
és menor.

Tractament oncoquirúrgic

Avui dia existeixen estratègies 
quirúrgiques per poder extirpar 
metàstasis hepàtiques que envaeixen 
gran part del fetge i/o afecten els dos 
lòbuls. Les més freqüents són  
les següents:

1. Embolització portal. Es tracta 
de practicar l’oclusió de la vena 
porta del costat del fetge on 
existeix la malaltia amb l’objectiu 
que la part sana creixi fins a tenir 
un volum que permeti realitzar 
la resecció del fetge malalt amb 
seguretat.

2. Hepatectomia en dos temps. Es 
tracta d’extirpar les metàstasis 
hepàtiques en dos actes quirúrgics 
amb unes setmanes d’interval. 
Aquesta tècnica està indicada 
quan hi ha malaltia en tots dos 
lòbuls hepàtics i l’extirpació de les 
metàstasis en una sola operació 
posaria en perill la vida del 
pacient.

3. Radiofreqüència. Es tracta de 
destruir localment tumors del 
fetge. S’utilitza quan alguns 
tumors de mida petita no poden 
ser extirpats amb la cirurgia.  

Aquestes tècniques es poden combinar 
en el mateix pacient i, juntament amb 
la quimioteràpia i l’ús d’anticossos 
monoclonals, té l’objectiu final de 
poder operar el pacient. L’extirpació 
de les metàstasis en combinació 
amb la quimioteràpia (tractament 
oncoquirúrgic) és el model de 
tractament amb el qual s’obté la millor 
supervivència a llarg termini.

Cirurgia hepàtica 
mínimament invasiva

Els avenços en la cirurgia mínimament 
invasiva també s’apliquen en  cirurgia 
hepàtica. Cada vegada són més 
els procediments realitzats per via 
laparoscòpica sobre el fetge, amb 
els mateixos resultats en termes 
de supervivència. La cirurgia 
laparoscòpica suposa un menor dolor 
postoperatori, menys dies d’estada 
hospitalària i una disminució notable 
en la mida de la cicatriu. L’aplicabilitat 
d’aquesta tècnica és molt variable, 
en funció de l’experiència de l’equip 
quirúrgic i de l’extensió i localització de 
la malaltia en el fetge.

Avenços en 
cirurgia hepàtica

L ’ Ú S  D ’ A N T I C O S S O S 
M O N O C L O N A L S  H A  F E T 
P O S S I B L E  Q U E  F I N S  A 
U N  3 0 %  D E  P A C I E N T S 
A M B  M E T À S T A S I S 
H E P À T I Q U E S  N O 
O P E R A B L E S  A  L ’ I N I C I 
P O G U É S  S E R - H O . 

30%
Dr. Ramon Charco 
Cirurgià general i digestiu  
Especialista en cirurgia hepàtica  
i trasplantament de fetge
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La Medicina Interna és l’especialitat 
que contempla la prevenció, el 
diagnòstic i el tractament de les 
malalties dels adults i capacita els 
metges especialistes per al maneig dels 
problemes mèdics aguts o crònics. 
El metge internista està preparat per 
diagnosticar i tractar pacients amb 
malalties corrents com la pneumònia o 
la grip o pacients amb malalties menys 
freqüents de diagnòstic complex i que 
necessiten un procés diagnòstic més 
sofisticat.

En un centre com l’Hospital de 
Barcelona, les funcions dels metges de 
medicina interna són diverses. Entre 
elles destaquem les següents:

La Medicina 
Interna en un 
hospital privat 
de funcionament 
obert

• La distribució dels malalts 
ingressats de forma urgent que, 
per la seva patologia, són propis 
d’una especialitat mèdica.

• El diagnòstic i tractament de 
pacients programats remesos, tant 
pels seus metges de capçalera com 
des del mateix Servei d’Urgències, 
quan no necessiten una intervenció 
mèdica immediata.

• El suport en patologia infecciosa 
a totes les especialitats, 
especialment les quirúrgiques.

• El suport a l’especialitat 
d’obstetrícia i ginecologia, tant 
per la patologia mèdica que 
pot acompanyar l’embarassada, 
com en la patologia mèdica i 
infecciosa de la dona en l’atenció 
en ginecologia.

• El maneig i tractament de 
les malalties complexes, 
com les que produeixen una 
afectació multisistèmica, les 
que produeixen una afectació 
que repercuteix en cascada en 
diferents òrgans o aparells, les 
malalties poc diferenciades 
que no poden adscriure’s a una 
única especialitat, o les malalties 
autoimmunes, inflamatòries o 
sistèmiques, o a les anomenades 
malalties minoritàries.

• La prevenció i estudi de la 
infecció nosocomial, a través 
d’òrgans multidisciplinaris com 
la Comissió d’Infeccions, on es 
proposen mesures com la política 
d’antibiòtics a partir dels estudis 
microbiològics del mateix centre, 
estudis d’infecció hospitalària 
en diferents patologies i les seves 
mesures correctores, mesures 
d’higiene i neteja… I també tot 
allò que contribueixi a minimitzar 
la infecció hospitalària.

• L’atenció i el seguiment dels 
pacients que ingressen sense 
diagnòstic a través del Servei 
d’Urgències. Mereix una 
menció especial el diagnòstic 
dels malalts amb càncer, que, 
un cop orientats, es remeten a 
l’especialista corresponent per al 
seu tractament. 

Les funcions del Servei de Medicina 
Interna es duen a la pràctica en un 
context d’atenció de persones cada 
vegada de més edat, que obliga a la 
incorporació de criteris propis de la 
geriatria. Fruit d’aquesta realitat va ser 
la creació del Programa d’Atenció al 
Pacient Pluripatològic d’Assistència 
Sanitària (PAPPA), amb diversos anys 
d’experiència en l’atenció domiciliària 
de ja molts assegurats.

A l’Hospital de Barcelona, a més dels 
aspectes ja esmentats, els metges del 

Servei de Medicina Interna atenen la 
Clínica d’Atenció Integral al Viatger 
(CAIVAS)  i la Clínica d’Atenció a 
l’Embarassada de Risc per problemes 
mèdics (CERI). Tots dos exemples 
il·lustren diversos aspectes de 
l’especialitat, ja que estan dedicades a 
la prevenció de malalties mitjançant 
consells sobre el comportament, 
recomanació i administració de 
vacunes i el diagnòstic i tractament 
dels trastorns associats als viatges o a 
l’embaràs.

L’activitat investigadora dels metges 
internistes de l’Hospital de Barcelona 
se centra en la recerca clínica. 
Participen activament en les reunions 
científiques de la Societat Catalana de 
Malalties Infeccioses i Microbiologia 
Clínica, col·laboren amb altres 
centres hospitalaris en la investigació 
sobre pneumònies i en la publicació 
d’articles científics.

L’activitat dels metges del servei i 
col·laboradors es reflecteix en les 
importants xifres d’activitat: més 
de 3.000 pacients hospitalitzats, 378 
visites de la CAIVAS i 164 de la CERI.

Els professionals que ho fan possible 
són la Dra. Mercedes Clemente, la 
Dra. Yolanda Meije, la Dra. Lucía 
Ortega, el Dr. Xavier Sanz i, com a 
col·laboradors externs, el Dr. Ignasi 
Coll, el Dr. Joan Ramon Pérez, el Dr. 
Carles Ferré i el Dr. Francesc Fatjó, 
tots ells dirigits pel Dr. Joaquim 
Martínez Montauti.

P A C I E N T S 
H O S P I T A L I T Z A T S .

3.000

V I S I T E S  D E  L A  C A I V A S .

V I S I T E S  D E  L A  C E R I .

378
164

Dr. Joaquim Martínez  
Coordinador del Servei de 
Medicina Interna
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El dolor es un símptoma que 
acompanya moltes de les malalties 
o procediments a què són sotmesos 
els pacients atesos en un hospital. 
Alleujar o evitar el dolor, és, doncs, 
un objectiu prioritari en l’atenció 
dels malalts, ja que millora la seva 
qualitat de vida i contribueix a una 
més ràpida i millor recuperació.

La prevenció o tractament del dolor 
té diferents abordatges. Descriurem 
aquí alguns dels que són habituals a 
l’Hospital de Barcelona.

Dolor postquirúrgic

Fa ja onze anys, es va establir un 
protocol per tractar de forma 
sistemàtica el dolor postquirúrgic. 
Un grup de professionals de diferents 
disciplines va establir un escalat 
de l’analgèsia en tres nivells, amb 
autonomia de la infermera per canviar 
el nivell quan el previ no fos suficient:

• Nivell I, o bàsic
• Nivell II, o analgèsia avançada
• Nivell III, amb analgèsia 

mitjançant catèter epidural amb 
perfusió contínua

El seguiment de la seva aplicació 
i l’anàlisi dels seus resultats ha 
evolucionat fins la creació, fa dos anys, 
d’un grup de treball multidisciplinari, 
compost per 16 infermeres que 
representen totes les àrees de 
l’hospital, farmacèutics, anestesiòlegs i 
metges de les àrees clíniques.

En l’últim any es va estudiar una mostra 
de 503 pacients i es va obtenir com a 
resultat una puntuació de 23 en l’escala 
visual analògica (EVA). Els experts 
consideren adequada l’analgèsia si el 
valor és menor de 40 punts, sobre un 
màxim de 100 en l’EVA.

El tractament 
del dolor

Protocols mèdics i 
procediments d’infermeria

Tots els professionals tenen accés 
als procediments d’infermeria i 
protocols mèdics actualitzats, a fi 
que puguin ser aplicats a qualsevol 
pacient que ho necessiti. Es disposa 
dels següents protocols:

• Prevenció i tractament del dolor, 
les nàusees i els vòmits en el 
postoperatori. 

• Pla de cures a la unitat 
d’hospitalització durant el 
postoperatori immediat. 

• EVA, que permet la mesura del 
dolor de forma objectiva. 

Altres tractaments 
per al dolor

En ocasions, com en la cirurgia 
toràcica o la cardíaca, la col·locació 
d’un catèter paravertebral, implantat 
durant l’acte quirúrgic, permet una 
analgèsia òptima en el postoperatori 
immediat d’aquests procediments tan 
dolorosos.

Per al dolor crònic de la columna 
vertebral, s’utilitzen infiltracions de 
corticoides amb objecte d’aconseguir 
un bloqueig locoregional de 
les articulacions de la columna. 
Tècniques como la rizòlisi s’usen 
quan és imprescindible destruir el 
nervi sensitiu causant del quadre 
de dolor. La infusió intraespinal 
de fàrmacs està indicada en el 
tractament del dolor crònic que no 
respon a altres tractaments.

El tractament del dolor al final 
de la vida requereix, per part dels 
professionals, una especial atenció 
per cobrir les necessitats físiques i 
morals del pacient amb respecte i 
compassió. Una teràpia comuna és 
l’analgèsia en pacients en situació 
d’últims dies, com a tractament 
pal·liatiu. En aquests casos l’analgèsia 
amb opioides es pot administrar a 
través d’un catèter subcutani, o bé 
mitjançant una bomba elastomèrica 
de perfusió contínua.

El dolor és una experiència sensorial 
i emocional subjectiva, generalment 
desagradable, que requereix la 
individualització del tractament, 
adaptant-lo a les característiques 
de cada pacient. Davant del dolor, 
els professionals i la institució hem 
de parar especial atenció perquè 
l’assistència sigui adequada i al més 
satisfactòria possible per al malalt i 
els seus familiars.

L’objectiu final és l’anomenat 
“hospital sense dolor”, fruit de la 
sensibilització dels professionals i 
amb l’aplicació dels coneixements i 
les tècniques adequades a cada cas. 
D’aquesta manera, es pot alleujar o 
evitar el dolor inherent a la malaltia 
o als procediments aplicats en el 
tractament de la malaltia.

“L’hospital 
sense dolor 
evita el dolor 
inherent a la 
malaltia.” 

• L’analgèsia amb catèter peridural 
per a procediments en què 
es preveu un intens dolor 
postquirúrgic, com la cirurgia de 
maluc i/o de genoll. 

• L’analgèsia amb bomba de PCA, 
perquè el mateix pacient pugui 
dosificar l’administració del 
fàrmac. 

• Els infusors per a l’administració 
contínua d’opiacis. 

• Administració intermitent 
de mòrfics per via subcutània 
mitjançant catèter. 

• Escala de Wong-Baker, per a 
l’avaluació del dolor en pediatria 
(en preparació).

Sra. Roser Cot 
Directora de Cures Assistencials
 
Dra. Carmen Lacasa 
Cap del Servei de Farmàcia 

Dr. José Mª Romero
Anestesiòleg

Dr. Carlos Martín 
Anestesiòleg

P A C I E N T S ,  E S  V A 
O B T E N I R  C O M  A 
R E S U L T A T  U N A 
P U N T U A C I Ó  D E  2 3 
E N  L ’ E S C A L A  V I S U A L 
A N A L Ò G I C A  ( E V A ) . 

D ' U N A  M O S T R A  D E

503
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El funcionament 
sostenible de  
l’Hospital de Barcelona

L’evolució de la situació econòmica 
dels últims anys –que de forma 
col·loquial anomenem “crisi”– ha 
posat sobre la taula una sèrie de 
canvis sobre els anteriors hàbits 
per poder subsistir en un entorn 
cada vegada més difícil. Una de 
les conseqüències primeres ha 
estat l’adopció de polítiques de 
sostenibilitat en tots els àmbits 
de funcionament de l’Hospital de 
Barcelona.

Bàsicament, la sostenibilitat 
consisteix a satisfer les necessitats 
actuals sense sacrificar la capacitat 
de futures generacions de satisfer les 
seves pròpies necessitats. El concepte, 
aplicat a les infraestructures de 
l’Hospital de Barcelona, passa per 
ser conscient de la importància que 
té, en el funcionament i la qualitat 
assistencial, un entorn segur, 
confortable i fiable per als pacients i 
el personal sanitari.  

Aquest entorn no pot ser fruit d’una 
casualitat, o hipotecat a condicions 
de mercat, o indexat a la prima 
de risc. Aconseguir aquest entorn 
obliga a ser eficaços en el disseny, 
construcció i manteniment d’un 
entorn segur, però no a qualsevol 
preu. També estem obligats a 
prestar servei d’una forma eficient, 
aconseguint aquests objectius amb 
els mínims recursos possibles.

Els hospitals són els edificis del sector 
terciari més consumidors d’energia. 
Aquest fet es deu a diversos factors 
entre els quals cal destacar el fet de 
tenir un funcionament ininterromput 
i l’alt nivell d’equipament, tant sanitari 
com de confort. Aquestes premisses 
configuren a l’Hospital de Barcelona 
un consum energètic molt important, 
com es pot observar a la taula 1.   

TAULA 1 CONSUM (KWH)

Any Kw elèctrics Kw tèrmics Total

2003 9.781.738 12.005.403 21.787.141

2004 10.127.368 11.601.107 21.728.475

2005 10.333.513 11.577.497 21.911.010

2006 8.819.341 8.852.192 17.671.533

2007 8.056.187 8.222.325 16.278.512

2008 7.751.575 8.526.955 16.278.530

2009 8.007.560 9.005.026 17.012.586

2010 7.903.956 7.918.618 15.822.574

2011 7.689.252 7.116.071 14.805.323

2012 7.662.193 6.988.941 14.651.134

2013 7.155.366 6.508.237 13.663.603

2014 7.020.649 6.293.259 13.313.908

A partir de l’any 2005, i degut a canvis 
importants en el mercat de l’energia 
que suposaven un increment en el 
cost dels subministraments, es van 
posar en marxa polítiques d’estalvi i 
eficiència energètica per pal·liar, en 
la mesura del possible, l’impacte del 
canvi de condicions.

Les mesures d’estalvi posades 
en marxa buscaven identificar i 
eliminar els consums energètics no 
necessaris (com els enllumenats 
o la climatització de zones no 
permanentment ocupades), 
ajustar els nivells d’enllumenat a 
les necessitats segons normativa i 
modificar esquemes de treball en 
zones amb elevat consum energètic 
per, així, disminuir el temps de 
calderes o funcionament d’equips 
específics.

D’altra banda, es va començar a 
treballar en la implementació de 
mesures de millora de l’eficiència 
energètica. Entre elles destaca 
la implantació d’enllumenat 

amb tecnologia LED a gran part 
de l’edifici (més del 75%), que ha 
suposat una millora important en 
tots els àmbits, tant econòmic com 
de confort. Alhora, s’ha fet un gran 
esforç inversor substituint els equips 
centrals de producció de fred i calor 
per uns altres de tecnologia actual 
i major rendiment. S’ha iniciat una 
renovació gradual (per plantes) dels 
equips terminals de climatització.

Tot aquest conjunt de mesures 
ha aconseguit que el consum 
energètic hagi experimentat un 
descens apreciable a mesura que les 
actuacions s’anaven concretant. Això 
ens permet comprovar que, com 
s’aprecia en el gràfic 1, en un termini 
de menys de deu anys, l’Hospital de 
Barcelona ha passat a consumir un 
39% menys d’energia, alhora que ha 
mantingut tots els estàndards de 
qualitat, seguretat i continuïtat de la 
funció assistencial i un elevat nivell 
de confort en tot l’edifici.

Kw elèctrics Kw tèrmics

Gràfic 1

Sr. Joan Carles Peláez 
Cap del Servei d’Enginyeria 
i Manteniment
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El 20 de juny de 2014 es va celebrar a l’Hospital 
de Barcelona la tercera Jornada sobre Patologia 
de l’Embaràs, que va comptar amb més de 120 
assistents. Va ser organitzada conjuntament 
pel Servei de Medicina Interna i per l’Àrea 
Maternoinfantil de l’Hospital de Barcelona.

3a Jornada sobre 
patologia de l’embaràs

El consell d’IHCO visita 
l’Hospital de Barcelona

Br
eu

s
El prestigiós embriòleg nord-americà, Dr. Klaus 
Wiemer, assessor del centre de reproducció assistida 
Gravida, en el seminari que va impartir a l’Hospital 
de Barcelona als ginecòlegs d’Assistència Sanitària.

El Dr. Klaus Wiemer en Gravida

A l’abril de 2014, membres de l’International 
Health Cooperative Organisation (IHCO), 
organisme que aglutina totes les entitats 
cooperatives del món que treballen en l’àmbit de la 
salut, es va reunir a Barcelona amb motiu del  
25è aniversari de la Fundació Espriu. 

Aprofitant la seva estada, van realitzar una visita 
a l’Hospital de Barcelona i van poder conèixer 
el funcionament de la cooperativa gràcies a 
les explicacions de la Sra. M. Teresa Basurte, 
presidenta de SCIAS, i del Dr. Gerard Martí, 
sotsdirector mèdic del centre.

Renovació de la cafeteria  
de l’Hospital de Barcelona

La Fundació Gaspar de Portolà s’encarrega del manteniment de la jardineria de 
l’Hospital de Barcelona, amb persones amb disminucions psíquiques i físiques tutelades 
per monitors especialitzats.

També a la botiga del vestíbul es venen articles realitzats per la Fundació Finestrelles, 
que dóna ocupació a persones amb disminucions psíquiques.

L’Hospital de Barcelona, amb la 
Fundació Gaspar de Portolà

Br
eu

s L’Hospital de Barcelona rep 
visites d’arreu del món

El mes de setembre de 2014, tres delegacions de 
professionals de la Xina, del Brasil i de Corea 
del Sud van visitar el centre per conèixer el 
funcionament, l’organització i resultats del 
cooperativisme sanitari de Barcelona.

Una delegació de les cooperatives mèdiques de Brasil visita 
l'Hospital de Barcelona.

La presidenta de la Fundació Espriu, Teresa Basurte es 
reuneix amb una delegació de les cooperatives xineses.
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Ambulatoris 18.306

Hospital de dia 8.360

Exploracions complementàries 513

Quirúrgics 9.433

Hospitalització 14.532

Ingressos programats 7.122

Ingressos urgents 7.410

Estades produïdes 82.993

Mitjana diària de llits ocupats 227

Estada mitjana 6

Total casos atesos 147.453

Hospitalització i ambulatoris 32.838

Activitat quirúrgica i parts 16.574

Intervencions quirúrgiques 15.583

Nombre de cirurgians 1.036

Programades 13.864

Urgents 1.719

Ambulatòries 9.433

Amb hospitalització 4.431

Taxa de substitució 68%

Nombre de ginecòlegs 235

L’Hospital 
en xifres 2014

Programa PAPPA

Malalts incorporats 198

Malalts en el Programa a 31/12/12 197

Mitjana de dies en el Programa 270,2

Convalescència

Pacients convalescència 403

 Estada mitjana (dies) 13,6

Programa Paliaclinic

Malalts tractats 147

Mitjana d'edat (anys) 75,6

Mitjana de dies en el Programa 53,3

Urgències 48.830

Ingressos sobre total visites 15,2%

Malalts a l'àrea d'observació 5.270

Altes des de l'àrea d'observació 70,3%

Visites Centre Mèdic FCB-ASC 8.283

No adeqüació de l'ingrés (AEP) 3,0% - 3,8%

Readmissions < 72 hores 3,84%

Servei d'Urgències Domiciliàries (SUD) 65.785

Visites SUD Barcelona 39.680

Visites SUD comarques 26.105



www.asc.cat 
www.scias.cat


