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“Després de més de 26 anys de 

funcionament, l’Hospital de Barcelona 
es troba en una etapa de renovació, 
tant de les persones que al llarg de 
tants anys han deixat el millor d’elles 
mateixes al servei del malalt, com de les 
instal·lacions i la tecnologia. Es tracta 
que el centre segueixi prestant en els 
pròxims anys el servei als seus socis tan 
bé o fins i tot millor que com ho ha fet 
al llarg d’aquests anys.

En aquest sentit, hem emprès 
la remodelació de la unitat 
d’hospitalització d’obstetrícia, 
dels quiròfans, dels boxs del 
servei d’Urgències i està prevista 
la de l’Hospital de Dia del Servei 
d’Oncologia d’Assistència Sanitària. 
De forma progressiva, s’ha posat al 
dia la tecnologia de l’àrea quirúrgica, 
del servei de radiodiagnòstic, dels 
laboratoris i de tots els serveis tècnics 
en general, a més de les instal·lacions 
i infraestructura.

L’Hospital s’adapta a les noves 
necessitats dels pacients. S’ha 
abordat l’atenció a la cronicitat 
mitjançant el programa PAPPA, 
l’atenció a la salut de les parelles joves 
amb instal·lacions com Gravida, el 
programa NADÓ o les urgències de 
pediatria. S’ha acollit a l’Hospital de 
Barcelona el nou Servei d’Oncologia 
d’Assistència Sanitària, tot plegat 
amb l’objectiu d’actualitzar i millorar 
l’atenció als socis de la cooperativa, 
alhora assegurats de l’entitat.

Des d’aquí voldria manifestar el 
meu agraïment a tots els socis per la 
seva contribució a fer realitat aquest 
projecte col·lectiu, especialment 
als socis de treball per la seva 
col·laboració, i també recordar els que 
de forma prematura ens han deixat. La 
contribució de tots és necessària per 
aconseguir la millor atenció possible 
als nostres socis.

Sra. M. Teresa Basurte
Presidenta de SCIAS

P R E S E N T A C I Ó

L’Hospital s’adapta a les 
noves necessitats dels 

pacients amb l’objectiu 
d’actualitzar i millorar 

l’atenció als socis  
de la cooperativa.
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Les transformacions socials i 
demogràfiques, i l’evolució en el 
model assistencial, amb una creixent 
ambulatorització dels processos i 
una disminució de les estades, estan 
imposant un canvi en el l’atenció  
als pacients. 

La infermeria de l’Hospital de 
Barcelona s’està adaptant als canvis 
produïts per aquests factors, amb 
l’objectiu de garantir una atenció 
tècnica i humana de la màxima 
qualitat possible, i de proporcionar als 
pacients i les seves famílies una bona 
informació i el suport necessari per a 
les cures i les autocures. 

L’envelliment de la població, 
l’augment de l’esperança de vida i la 
cronicitat de les malalties ens han fet 
reorientar el model d’atenció i s’han 
desenvolupat programes per dur a 

terme cures i suport d’infermeria a 
domicili, per acompanyar els pacients 
en les grans etapes de la vida: des del 
naixement (Programa NADO) fins a la 
vellesa (Programa PAPPA).

El nou Servei d’Oncologia 
d’Assistència Sanitària, ubicat a 
l’Hospital de Barcelona, compta, 
com els dos programes esmentats 
anteriorment, amb un servei 
d’atenció telefònica gestionat per 
infermeres de l’Hospital que atenen 
i solucionen problemes a pacients i 
familiars, evitant desplaçaments o 
visites innecessàries,  i gestionen les  
urgències quan estan indicades.

A l’Hospital, l’especialització 
d’infermeria és un fet. Disposem de 
plans de cures i guies de pràctica 
clínica ajustats a les característiques 
dels pacients i les seves malalties, 

portats a la pràctica per un model 
d’infermeria que potencia les cures 
integrals al pacient, en totes les seves 
necessitats.

L’especialització de les infermeres va 
en paral·lel a la Carrera Professional 
d’Infermeria, instaurada a l’hospital 
des de fa 24 anys. SCIAS  fomenta i 
facilita la formació interna i externa, 
així com la participació en grups de 
treball i comissions que vetllen per 
la revisió i el manteniment de guies, 
protocols, procediments i circuits, que 
són les bases de la pràctica diària i que 
persegueixen la millora contínua de 
l’atenció als pacients. 

El principal repte de futur són els 
avenços tecnològics i informàtics 
que ens han de facilitar les cures 
infermeres, compartir les dades, 
gestionar els recursos i, en definitiva, 

La infermeria de l’Hospital 
de Barcelona, en procés 
d’adaptació contínua  
als canvis de l’entorn

ens han de permetre estar més temps 
a la capçalera del pacient per tal de 
personalitzar les cures dins d’un marc 
segur, ètic i humà.

A l’Hospital, 
l’especialització 
d’infermeria  
és un fet.
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A la tardor de 2011, es va inaugurar el 
nou servei d’Urgències Pediàtriques 
a la vuitena planta de l’Hospital de 
Barcelona, un espai separat i diferenciat 
de les urgències generals per atendre 
exclusivament els pacients en edat 
infantil, tant per a les patologies 
mèdiques com quirúrgiques.

Un equip, format per facultatius 
pediatres i infermeres especialitzades 
en pediatria, atén les 24 hores del dia 
els nens que consulten, ja sigui per 
iniciativa pròpia o bé derivats pel 
seu metge o pel Servei d’Urgències 
Domiciliàries d’Assistència Sanitària 
(SUD), amb la possibilitat de realitzar 
exploracions complementàries quan 
siguin necessàries.

Des de la seva inauguració, el servei 
ha anat assolint una dinàmica de 
funcionament eficient, amb temps 
d’espera relativament curts i amb un 
bon nivell d’assistència, caracteritzat 
pel tracte personalitzat en un ambient 

Màxim nivell 
d’excel·lència i eficiència 
en l’atenció als nens amb 
patologies urgents

molt “familiar”. Així ho corroboren les 
enquestes, que donen un alt grau de 
satisfacció per part de l’usuari.

El nombre de nens atesos en els darrers 
anys ha anat en augment, amb prop 
de 8.200 visites durant l’any 2015, que 
representa un increment del 7,6% en 
relació a l’any anterior. Un 6,5% dels nens 
visitats va necessitar hospitalització 
per diverses patologies, principalment 
respiratòries i gastrointestinals, sovint 
de causa infecciosa.

L’objectiu dels propers anys és 
seguir atenent amb el màxim nivell 
d’excel·lència i eficiència els nens amb 
patologies urgents que necessiten 
una avaluació clínica i diagnòstica 
en el medi hospitalari i iniciar el 
tractament pertinent d’acord amb 
la seva patologia, mantenint sempre 
un contacte estret amb els diferents 
professionals pediatres en les 
situacions que així ho requereixin.

El nombre de nens atesos 
en els darrers anys ha anat 
en augment, amb prop 
de 8.200 visites durant 
l’any 2015, que representa 
un increment del 7,6% en 
relació a l’any anterior.
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SCIAS ha destinat una ambiciosa 
partida del seu pla d’inversions a la 
remodelació de la planta d’obstetrícia, 
que ha millorat la dotació d’equips 
i renovat espais, ja que totes les 
habitacions i zones comunes han 
estat objecte d’una transformació 
integral per actualitzar l’arquitectura 
d’interiors. Iniciats les últimes 
setmanes de 2105, i amb un termini 
d’execució de només 6 mesos, els 
treballs de reforma s’han dut a terme 
amb precisió i causant el mínim de 
molèsties als usuaris durant la seva 

L’Hospital de Barcelona 
renova la seva àrea maternoinfantil

estada al centre. El resultat, no obstant, 
ha estat una transformació a fons que 
reforça el compromís de proveir atenció 
mèdica de la màxima qualitat en l’àrea 
maternoinfantil.

Prop de 250 ginecòlegs treballen a 
l’Hospital de Barcelona i, des de la seva 
obertura, s’ha consolidat un equip 
professional altament especialitzat en 
l’atenció de tots els aspectes relacionats 
amb l’àmbit de la perinatologia; 
anualment, el centre registra més de 
1.000 naixements.  

A més de la remodelació de la planta 
sisena de l’edifici, el pla d’impuls a 
l’àrea maternoinfantil es complementa 
amb iniciatives recents com la 
posada en marxa de la Consulta de 
l’Embaràs de Risc, la creació del centre 
de reproducció assistida Gravida, 
la implantació de les urgències 
pediàtriques, la millora tecnològica 
en l’assistència neonatal i la celebració 
anual de la jornada sobre patologia de 
l’embaràs. A més del Programa NADÓ, 
posat en marxa el mateix any 2015.
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El resultat ha estat una 
transformació a fons que 
reforça el compromís de 
proveir atenció mèdica de 
la màxima qualitat en l’àrea 
maternoinfantil.
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En el Servei d’Urgències de l’Hospital 
de Barcelona som especialment 
sensibles al fet de poder atendre 
tots els pacients que ens consulten 
en el menor temps possible. Per tal 
d’adequar les necessitats d’atenció 
de cada pacient a l’estructura de què 
disposem, es va establir un sistema de 
triatge que hem anat actualitzant fins 
aconseguir una sensibilitat propera 
al 97% i una especificitat del 76%. 
Això vol dir que tenim tendència a 
classificar els pacients amb un grau 
de complexitat més alt del que en 
realitat tenen i assignar una prioritat 
més alta per ser atesos en menys 
temps. D’aquesta manera, garantim 
que cap pacient greu pateixi una 
demora en la seva atenció.

Optimitzant els 
temps d’espera

L’any 2015, amb un augment de 1.200 
admissions l’any respecte a 2014, 
vam aconseguir visitar el 88,44% dels 
pacients en la primera hora d’espera, 
que són més pacients que l’any passat; 
de fet, en els primers 20 minuts vam 
visitar 2.231 pacients més que l’any 2014. 
Entre 60 i 120 minuts es van visitar 4.456 
pacients, que representen el 8,88% de 
totes les admissions. Finalment, 1.340 
pacients (2,6% de totes les admissions) 
van haver d’esperar més de 120 minuts 
per poder ser visitats. 

Un cop analitzades les xifres, podem 
observar que cap pacient classificat amb 
prioritat alta per part de la infermera 
de triatge va esperar més de 20 minuts 
per ser visitat, i que el 87,36% dels 
pacients que van esperar més de 120 
minuts podia haver estat visitat de 
forma programada a les consultes dels 
diferents especialistes, sense que això 
comportés cap canvi de pronòstic en 
l’evolució de la seva patologia.

2014 2015

Admissions
Mitjana de temps a 

sala d’espera
Temps mitjà 

d’atenció a box
Admissions

Mitjana de temps a 
sala d’espera

Temps mitjà 
d’atenció a box

48960 30,47 77,74 50160 30,05 76,64

Pac/temps Acumulat Acumulat (%) Pac/temps Acumulat Acumulat (%)

0-20 min 28101 28101 57,40 % 30332 30332 60,47 %

21-40 min 10111 38212 78,05 % 9694 40026 79,80 %

41-60 min 4881 43093 88,02 % 4338 44364 88,44 %

61-80 min 2701 45794 93,53 % 2348 46712 93,13 %

81-100 min 1320 47114 96,23 % 1335 48047 95,79 %

101-120 min 861 47975 97,99 % 773 48820 97,33 %

121-140 min 455 48430 98,92 % 512 49332 98,35 %

141-160 min 232 48662 99,39 % 282 49614 98,91 %

161-180 min 151 48813 99,70 % 177 49791 99,26 %

181-200 min 67 48880 99,84 % 146 49937 99,56 %

201-220 min 33 48913 99,90 % 69 50006 99,69 %

221-240 min 26 48939 99,96 % 58 50064 99,81 %

241-260 min 12 48951 99,98 % 39 50103 99,89 %

> 260 min 9 48960 100,00 % 57 50160 100,00 %

L’evolució del nostre servei 
de triatge ens ha permès 
augmentar la seguretat del 
Servei d’Urgències i garantir 
que cap pacient que necessiti 
realment atenció urgent es 
quedi esperant.

En conclusió, podem afirmar que 
l’evolució del nostre servei de triatge 
ens ha permès augmentar la seguretat 
del Servei d’Urgències i garantir que 
cap pacient que necessiti realment 
atenció urgent es quedi esperant a la 
sala d’espera.

Per una altra banda, seguirem 
treballant per minimitzar les 
incomoditats de l’espera també  
en pacients que no necessiten  
atenció urgent.
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El Programa NADÓ 
resol els dubtes 
relatius al fill acabat 
de néixer

Assistència Sanitària i l’Hospital 
de Barcelona van posar en marxa el 
mes de juny de 2015 un programa 
d’assistència domiciliària al nadó 
(Programa NADÓ) per a tots els 
assegurats d’Assistència Sanitària i 
que s’ofereix sense cap cost afegit.

La idea va sorgir a partir de les 
inquietuds de dues infermeres de la 
Unitat de Neonatologia, en constatar 
una sèrie de necessitats que tenen 
els pares en arribar al seu domicili 
després del naixement del seu fill.

Aquest servei té com a objectiu 
donar suport a les mares i pares a 
partir del moment en què tornen 
a casa amb el seu fill acabat de 
néixer, per ajudar a resoldre els 
dubtes que sorgeixen en relació amb 
l’alimentació, les cures del cordó, 
els hàbits d’higiene i consells de 
puericultura en general.  

És un servei complementari que en 
cap cas substitueix les visites que el 
nadó farà amb el seu pediatre. El duen 
a terme infermeres especialitzades 
en l’atenció del nounat, sota la 
coordinació de la supervisora de la 
Unitat de Neonatologia.

Des del seu inici i fins al desembre 
de 2015, s’han fet 300 visites a 
domicili, majoritàriament a la 
ciutat de Barcelona, però també a 
les diferents localitats de l’àmbit 
de la geografia catalana on tenen el 
domicili els nostres assegurats.

El Programa NADÓ ha estat acollit 
amb un alt grau de satisfacció per 
part dels usuaris. En la majoria de les 
ocasions, ha estat suficient amb una 
única visita domiciliària però, sempre 
que ha estat necessari, s’ha fet una 
segona visita per reforçar diferents 
aspectes en les cures del nadó.

El Programa NADÓ 
ha estat acollit 
amb un alt grau de 
satisfacció per part 
dels usuaris.
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L’àrea quirúrgica, 
al servei de més de 
1.000 cirurgians i 
16.556 pacients

L’any 2015 s'han realitzat 16.556 
intervencions quirúrgiques i parts 
a l'àrea quirúrgica de l'Hospital de 
Barcelona i, seguint la tendència de 
creixement dels últims anys, la cirurgia 
ambulatòria ha arribat a un 68% de la 
cirurgia programada. De mitjana, es 
realitzen unes 60 intervencions diàries, 
de les quals entre 4 i 5 són cirurgia 
urgent. Una tipologia concreta com 
la cirurgia del càncer es resol en la 
setmana, mentre que la programada 
ho fa amb una demora mitjana el 2015 
de 16 dies, xifra òptima que permet 
treballar amb seguretat minimitzant els 
riscos. Un 15% de l'activitat quirúrgica 
pot considerar-se d'hospital terciari.

La qualitat assistencial i la 
seguretat clínica formen part de 
les preocupacions principals dels 
professionals de l'àrea quirúrgica. 
En aquest sentit, s'ha consolidat 
la utilització sistemàtica del check 
list o sistema de comprovació previ 
a la intervenció, s'ha completat el 
programa de traçabilitat del material 
quirúrgic –la qual cosa permet 
un seguiment rigorós i precís del 
material estèril–, s'ha racionalitzat el 
circuit del material implantable que 
permet treballar amb més seguretat, 
s'han introduït els camps quirúrgics 
d'un sol ús i continuen els diferents 
programes de control i prevenció 
de la infecció quirúrgica en cirurgia 
de còlon i recte, cesària, pròtesis de 
maluc i pròtesi de genoll.

D'altra banda, s'ha emprès la renovació 
estructural dels quiròfans i es manté la 
inversió en la substitució i millora dels 
equips. La nova tecnologia permet la 
incorporació de les tècniques quirúrgiques 
d'eficàcia demostrada, en totes i cadascuna 
de les especialitats que s'atenen.

Com a dades més destacades, cal esmentar 
que l'àrea quirúrgica dóna servei a més de 
1.000 metges de 15 especialitats diferents. 
La costosa tecnologia de què disposa 
permet, als cirurgians del quadre facultatiu 
d'Assistència Sanitària, oferir el millor 
servei possible als pacients que, mitjançant 
el sistema de lliure elecció, els han confiat 
els seus problemes de salut.

La nova tecnologia 
permet la incorporació 
de les tècniques 
quirúrgiques d'eficàcia 
demostrada, en totes 
i cadascuna de les 
especialitats que s'atenen.

Metges per especialitat 2015

26

8

134

17

229

20

37

7

225

19

170

60

37

38

5

1.032

422

191

2.188

123

4.178

300

447

159

1.930

378

3.600

533

934

1.141

32

16.556

Cirurgia vascular

Cirurgia cardíaca

Cirurgia general i digestiva

Cirurgia maxil·lofacial

Traumatologia i Cirurgia ortopèdica

Cirurgia pediàtrica

Cirurgia plàstica i reparadora

Cirurgia toràcica

Ginecologia i Obstetrícia

Neurocirurgia

Oftalmologia

Otorinolaringologia

Urologia

Anestesiologia

Dermatologia 

Subtotal

Especialitats quirúrgiques Metges Casos
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El 2015 s'ha fet el primer balanç general 
de l'aplicació, a l'Hospital de Barcelona, 
del nou programa que millora la 
seguretat dels pacients en la preparació i 
l'administració dels medicaments per al 
càncer, tant en la seva identificació com 
en la comprovació de les dosis que se’ls 
adminstraran. La revisió ha estat positiva 
i els resultats avalen la seva implantació, 
que és un dels pilars del nou Servei 
d’Oncologia d’Assistència Sanitària.

És un fet conegut que els medicaments 
per al tractament del càncer, 
específicament els antineoplàstics 
clàssics, eliminen tant les cèl·lules 
canceroses com les normals i, per tant, 
el seu grau de toxicitat és elevat: la dosi 
terapèutica i la dosi tòxica són properes 
i, com a conseqüència, el control de 
qualitat de la seva preparació en els 
hospitals ha de ser molt estricte. Els 
accidents (errors de medicació) que 
es poden produir amb aquest tipus de 
fàrmacs són especialment perillosos, 
d'aquí que sigui de gran importància 
avançar en el control de qualitat estricte 
de les preparacions.

L'any 2008, l'Hospital de Barcelona 
va informatitzar els 236 protocols de 
quimioteràpia i va posar en marxa 
l'Hospital de Dia. Des de llavors, tots 
els pacients oncològics han estat atesos 
amb els mateixos criteris i en mans 
dels oncòlegs del quadre facultatiu 
d'Assistència Sanitària. El 2013 es va voler 
millorar la preparació i administració 
dels medicaments citostàtics mitjançant 

ISISH, un nou programa informàtic 
de control de qualitat i de traçabilitat 
completa. El programa de traçabilitat de 
fàrmacs i control del pacient incideix en 
dues parts (preparació i identificació) 
que són factors clau en els esforços per 
assegurar una correcta administració.

D'una banda, es porta a terme el 
control de la preparació de les solucions 
intravenoses dels citostàtics amb la 
identificació per codi de barres del lot 
i caducitat del medicament, el càlcul 
de les dosis en balança d'alta precisió 
i l'etiquetatge de la preparació. Tot el 
procés es desenvolupa en cabina d'aire 
estèril amb un software que reconeix 
la veu i seguint les instruccions del 
protocol oncològic.

D'altra banda, a l'Hospital de Dia es 
realitza el control de la identificació 
del pacient mitjançant codi de barres. 
Aquesta és l'última etapa que controla 
que el medicament i la dosi correcta 
seran administrats al pacient correcte, 
amb la qual cosa es tanca el cicle de 
la traçabilitat completa. En la història 
clínica queden registrades totes les 
dades: medicaments administrats, dosi, 
lot, estabilitat, caducitat, controls de 
qualitat, etc. El més important és que, 
arribats a aquest punt, els pacients i 
els professionals sanitaris poden estar 
tranquils respecte a la seguretat dels 
tractaments.

L'èxit de la traçabilitat completa  
en farmacoteràpia oncològica

El programa de traçabilitat de 
fàrmacs i control del pacient 
incideix en preparació i 
identificació, factors clau en 
els esforços per assegurar una 
correcta administració.
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A principis de 2015, SCIAS va decidir 
confeccionar la seva primera Memòria 
de Sostenibilitat amb la intenció 
de recollir i posar en valor totes les 
actuacions de la cooperativa en aquest 
àmbit.

La memòria ha estat feta seguint la 
Guia G4 del Global Reporting Initiative 
(GRI), entitat dedicada al foment i 
l’estandardització internacional de 
la divulgació sobre l’acompliment 
dels tres aspectes de la sostenibilitat. 
Tot i que estem acostumats a associar 
la sostenibilitat només amb el medi 
ambient, hi ha dues àrees més en les 

SCIAS Hospital  
de Barcelona 
publica la seva 
primera Memòria 
de Sostenibilitat

quals també cal ser sostenible: l’àmbit 
social –amb una relació adequada i una 
comunicació fluïda amb les persones 
que tenen relació amb l’entitat– i 
l’àmbit econòmic –amb una gestió 
transparent i una distribució correcta 
de la riquesa que es genera–.

Per realitzar la memòria, SCIAS 
ha comptat amb el suport d’una 
línia d’assessorament del programa 
AraCoop, del Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya.
Un dels requeriments de la guia G4 
és el disseny de la cadena de valor 
de l’empresa, és a dir, la seqüència 

completa d’activitats o parts que 
proporcionen o reben valor en forma 
de productes o serveis. La cadena de 
valor dissenyada per SCIAS, que va ser 
objecte d’una presentació específica 
dins del programa AraCoop, es va 
concebre com un cercle que comença i 
acaba en el soci de consum de SCIAS. 

En una cooperativa de consumidors, 
aquests són els impulsors de l’activitat 
comercial i, alhora, en són els 
beneficiaris. El cas de SCIAS, però, no 
es pot entendre sense tenir en compte 
els metges d’Assistència Sanitària, 
que, juntament amb els professionals 

de l’Hospital de Barcelona, proveeixen 
la medicina de qualitat que es buscava 
amb la creació de les dues entitats. Al 
llarg d’aquest cicle es produeixen altres 
beneficis per a les nostres organitzacions 
i per a la societat en general: la creació de 
riquesa i llocs de treball, la col·laboració 
en el món cooperatiu a través de les 
diverses entitats de què formem part i 
les aportacions en l’àmbit de la sanitat 
en forma de publicacions científiques, 
pertinença a societats i realització de 
treballs i projectes en col·laboració amb 
altres centres. Tot plegat, amb l’objectiu 
de complir la missió per a la qual SCIAS 
va ser fundada:

Aportacions 
en l’àmbit de la sanitat

ProveïdorsMetges

Socis de treball 
de SCIAS

Medicina
de qualitat

Hospital de 
Barcelona + 
Assistència 

Sanitària

Socis de consum
de SCIAS

Aportacions  
en l’àmbit cooperatiu

Creació de riquesa  
i llocs de treball

SCIAS va decidir confeccionar 
la seva primera Memòria de 
Sostenibilitat amb la intenció de 
recollir i posar en valor totes les 
actuacions de la cooperativa en 
aquest àmbit.

• Proporcionar als seus socis 
instal·lacions i serveis clínics on 
puguin ser atesos pels metges 
d'Assistència Sanitària, promoure 
una medicina col·lectiva, amb 
valors de caràcter social, en 
un entorn privat d'estructura 
cooperativa i aportar la 
representació, opinió i participació 
dels usuaris al Grup Assistència i  
al Cooperativisme Sanitari.

Per a la publicació de la Memòria 
de Sostenibilitat 2014 es va optar per 
un format electrònic, en forma de 
lloc navegable, per tal de fer-la àgil i 

entenedora, fugir de les presentacions 
convencionals, sovint massa feixugues, 
i minimitzar l’ús de recursos materials. 
Ha estat ubicada al web de SCIAS 
(www.scias.cat) i s’hi accedeix a través 
d’un destacat que es troba a la pàgina 
d’inici.
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La gestió de residus adquireix, en 
l’àmbit hospitalari, una dimensió 
d’importància superior que en la 
resta de sectors. Si bé és cert que està 
altament legislada i regulada, el fet 
de produir residus biològicament 
perillosos provoca que s’extremin 
les precaucions, amb la intenció de 
garantir la seguretat del personal que 
manipula els residus, dels mateixos 
pacients i dels gestors externs 
d’aquests residus, alhora que s’intenta 
minimitzar l’impacte ambiental.

El personal de l’Hospital de Barcelona 
rep formació continuada en aquest 
aspecte. Periòdicament, s’imparteixen 
reciclatges sobre la gestió i el 
tractament de residus clínics i la 
forma de retirar-los, amb tota la 
seguretat per als treballadors i amb 
els màxims confort i confidencialitat 
per al pacient.

La Comissió de Residus i Medi 
Ambient i el Servei de Protecció 
de Riscos Laborals vetllen 
contínuament per la protecció 
del personal, proveint-lo de tot el 
material de protecció necessari i 
realitzant auditories transversals 
anuals per avaluar la correcta 
actuació de les persones implicades 
al llarg de tot el procés de gestió 
dels residus. L’Hospital de Barcelona 
tria acuradament els gestors de 
tots els seus residus, ja que han de 
complir tots els requisits legals, ser 
gestors autoritzats i adaptar-se a les 
necessitats del centre.

Finalment, la màxima preservació del 
medi ambient completa el procés. 
No cal dir que des del Departament 
de Residus es monitora tota aquesta 
activitat i es fa un seguiment del que 
es genera, dels gestors que intervenen 

Consciència 
mediambiental en 
la gestió de residus 
de l’Hospital  
de Barcelona

en el procés i del tractament que rep 
cada mena de residu. Aquest control 
acurat té com a finalitat assegurar 
que cada tipus de residu que surt 
de l’Hospital de Barcelona sigui 
tractat correctament, segons la seva 
naturalesa i quantitat.

Actualment, l’Hospital de Barcelona 
té en compte 17 fraccions de 
separació. En el grup de residus 
clínics, trobem quatre grups 
diferenciats (GI, GII, GIII i GIV). Els 
dos primers, considerats residus 
clínics no perillosos, no requereixen 
un tractament específic, i es rebutgen 
en abocador controlat. El grup III s’ha 
d’esterilitzar a alta temperatura abans 
de dur-lo a l’abocador i el grup IV 
(citotòxics) ha de ser incinerat.

En el conjunt de fraccions no 
clíniques hi tenim els envasos, paper, 
cartró, fluorescents, bateries, piles, 
olis minerals, olis vegetals, restes 
de construcció, ferralla, aparells 
elèctrics, plaques radiogràfiques, 
tòner i tintes. Cadascun d’aquests 
grups és tractat per separat i rep el 
tractament específic que li correspon, 
segons la normativa vigent. 
Darrerament, s’ha aconseguit una 
reducció de la fracció de residus de 
rebuig gràcies a una segregació més 
acurada de la fracció orgànica.

Un altre dels aspectes importants 
en el tractament dels residus és la 
valorització dels materials que poden 
ser reciclats o reutilitzats. Gestors 
especialitzats els retiren i s’encarreguen 
de donar-los una nova vida útil.

Aquest control rigorós té com 
a finalitat assegurar que cada 
tipus de residu que surt de 
l’Hospital de Barcelona sigui 
tractat correctament, segons 
la seva naturalesa i quantitat.
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El 6 de febrer de 2015, el conseller de Salut, Dr. Boi Ruiz, va rebre la 
insígnia d’or de SCIAS de mans de la presidenta de la cooperativa, 
Sra. M. Teresa Basurte, i del Dr. Ignacio Orce, president d’Assistència 
Sanitària. L’acte de lliurament va tenir lloc durant la visita amb motiu 
del 25è aniversari del centre, que es va completar amb un recorregut per 
diferents serveis –inclòs el bloc quirúrgic– i un dinar a la cafeteria de 
personal. En el seu parlament, el conseller va destacar la contribució de 
l’Hospital de Barcelona a la qualitat de la salut de la població catalana.

Visita del conseller Boi Ruiz

Novetats del bloc quirúrgic i 
l’àrea d’exploracions

Br
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El 15 d’abril de 2015, per quart any consecutiu, es va 
celebrar la Jornada sobre Patologia de l’Embaràs a 
l’Hospital de Barcelona. En aquesta edició els temes 
escollits van ser el creixement intrauterí restringit 
i el diagnòstic genètic preimplantacional, amb la 
participació de ponents de renom internacional, a 
més dels especialistes d’Assistència Sanitària.  
Més de 130 persones van assistir a la cita.

4a Jornada sobre patologia 
de l’embaràs

En l’últim trimestre de 2015, es van dur a terme 
diverses actuacions en el bloc quirúrgic de l’Hospital 
de Barcelona destinades a dotar-lo dels últims avenços 
en materials i tecnologia, amb especial atenció en 
la seguretat del pacient. A més de la millora de la 
il·luminació, amb llums més potents i eficients, dels 
nous equips per a oftalmologia i dels nous revestiments 
especials per a ambients estèrils, es va adquirir un 
microscopi amb sistema de tres fluorescències per 
impulsar els resultats en neurocirurgia i cirurgia 
vascular. L’àrea d’exploracions també va rebre part 
de les inversions, amb l’objectiu de mantenir un alt 
nivell tecnològic. Per aquesta raó es van substituir 
el TAC i l’ecògraf i es va adquirir un nou sistema 
visor d’exploracions radiològiques. Amb prestacions 
ampliades, la tecnologia de fusió-navegació permet 
sincronitzar les imatges obtingudes per aconseguir un 
diagnòstic més precís.

El Comitè d’Enllaç d’Oncologia (CEO), que va iniciar la seva trajectòria el 2004, és un 
òrgan multidisciplinari que analitza els nous casos de càncer que es diagnostiquen 
en l’àmbit d’Assistència Sanitària per ajudar els oncòlegs responsables dels pacients a 
decidir l’acció terapèutica més adequada. Tots els casos s’incorporen a un registre de 
tumors que a final de 2015 en contenia 10.296. Els resultats avalen una tasca on l’encert de 
la primera opció terapèutica té una incidència molt important en el desenvolupament i 
pronòstic de la malaltia.

El nou web de SCIAS Hospital 
de Barcelona és consultable 
des de finals de 2015. Pensat per 
proporcionar als usuaris tota 
la informació relacionada amb 
l’entitat, ha estat dissenyat amb 
una imatge innovadora i criteris 
d’usabilitat que demostren 
un salt qualitatiu respecte 
a la versió anterior. Disposa 
d’un apartat restringit per als 
professionals que conté les 
informacions pràctiques sobre 
el funcionament del centre i 
protocols d’actuació.
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s Persones que s’han jubilat 

Metges:  
Cardiologia
Jordi Paniagua, Josep M. Soler
Cirurgia
Enrique Díez-Cascón
Pediatria i neonatologia
Xavier Demestre
Radiodiagnòstic
Carles Solduga, cap de servei
SUD (Servei d’Urgències Domiciliàries)
José Francisco Arizaga, Manuel Draxl, Pilar Gómez, 
Rosa Llitjós, M. Elena López, José Antonio Meneses, 
Marta Montagut, Josep Prat, Pere Tarés
Infermeres: 
Quiròfan
Anna Llastari, Carmen Conejero, Montserrat Méndez
Hospitalització
Teresa Balsalobre, Regine Gauthronet,  
Aurelia Lunar, Montserrat Ortín
Exploracions i Diagnòstic per la Imatge
Montserrat de Casacuberta
Auxiliars de clínica
Carmen Azorín, Josefina Chicharro
Administració
Santos Hernández, auditor intern
Ramon Rius, exdirector
Joan Gabarró, cap de la participació dels socis de consum
Dolors Margalef, secretària de presidència i direcció
M. Pilar Aguilera, Jordi Vila, Anna M. Ciurana, 
Trinidad Mateos, Ramon Villaronga
Personal de cuina
Federico Ribas, xef
Maria Maymó, Isabel Rodà
Personal de bugaderia i neteja
Leónides Alba, Mercedes Asensio, Francisca Díaz, Carmen 
Fernández, M. Teresa Pedra, Carmen Peláez, Rosa Ticó
Personal de manteniment
Fermín Gavín, cap tècnic
Cándido Marzo

12 anys del CEO

Nou web de SCIAS

SCIAS ja té més de 40 anys i l’Hospital de 
Barcelona, 26. En aquest espai volem retre 
homenatge a totes les persones que, des de l’inici 
de SCIAS, hi han finalitzat la seva etapa laboral 
i han contribuït a assolir el nivell de qualitat 
assistencial propi de l’Hospital de Barcelona. 
A la relació següent els presentem per grups 
professionals i serveis. A tots ells, moltes gràcies!



28 29

Ambulatoris 17.789

Hospital de dia 8.251

Exploracions complementàries 562

Quirúrgics   9.538

Hospitalització 13.948

Ingressos programats 6.929

Ingressos urgents 7.019

Estades produïdes 78.148

Mitjana diària de llits ocupats 214

Estada mitjana 5,51

Total casos atesos 152.983

Hospitalització i ambulatoris 31.737

Activitat quirúrgica i parts 16.556

Quirúrgiques 15.580

Programades 13.983

Urgents 1.597

Ambulatòries 9.538

Amb hospitalització 4.445

Taxa de substitució 68%

Nombre de cirurgians 1.032

Nombre de ginecòlegs 225

L’Hospital 
en xifres 2015

Programa PAPPA

Malalts incorporats 272

Malalts en el Programa a 31/12/15 250

Mitjana de dies en el Programa 288

Convalescència

Pacients convalescència 395

 Estada mitjana (dies) 13,0

Programa Paliaclinic

Malalts tractats 152

Mitjana d'edat 77,6

Mitjana de dies en el Programa 47,7

Urgències 50.032

Ingressos sobre total visites 14,0%

Malalts a l'àrea d'observació 5.159

Altes des de l'àrea d'observació 74,3%

Visites Centre Mèdic FCB-ASC 8.148

No adeqüació de l'ingrés (AEP) 2,8% - 3,1%

Readmissions < 72 hores 3,92%

Servei d'Urgències Domiciliàries (SUD) 71.214

Visites SUD Barcelona 43.336

Visites SUD comarques 27.878



www.scias.cat
www.asc.cat 


