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Des de 1989, any de la posada en servei 
de l’Hospital de Barcelona, hem presentat 
anualment la memòria d’activitat complint 
el preceptiu rendiment de comptes a què els 
qui tenim la responsabilitat delegada per 
l‘Assemblea de la cooperativa estem obligats, 
en un exercici de transparència, de rigor en la 
informació als nostres socis i, per què no, de 
coherència amb els nostres principis.

Aquest any, en presentar els resultats de 
l’exercici de 2012, hem escollit un format 
més amè, que presenta uns continguts que 
reflecteixen alguns aspectes de l’activitat 
hospitalària, traslladen als socis l’esforç 
d’actualització i posada al dia de noves 
tècniques i de serveis que els oferim, i 
també l’esforç inversor que any rere any es 
fa per mantenir l’equipament mèdic i la 
infraestructura i instal·lacions de l’edifici en 
perfecte estat. No és una revisió exhaustiva de 
l’activitat hospitalària, és tan sols una selecció 
d’aquells aspectes que ens han semblat més 
rellevants durant el 2012. També, com a darrer 
capítol, es presenten les principals xifres de 
l’activitat i alguns indicadors qualitatius.

Els resultats que presentem a l’Assemblea són 
francament satisfactoris, especialment en un 
entorn de crisi econòmica que afecta molt 
directament el sector sanitari, tant privat com 
públic. Les nostres institucions estan superant 
aquesta conjuntura adversa amb èxit, fruit 
de mantenir-nos fidels als nostres principis 
fundacionals, d’una gestió prudent, rigorosa 
i transparent, i de l’esforç i de la implicació i 
competència professional dels nostres socis de 
treball.

A tots ells, i a vostès, moltes gràcies per la seva 
confiança i per fer possible aquesta aventura.

Sra. M. Teresa Basurte
Presidenta de SCIAS
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Malgrat l’entorn actual de crisi que afecta 
en els darrers anys tot el sistema sanitari, 
SCIAS i l’Hospital de Barcelona segueixen 
apostant per mantenir i promoure noves 
iniciatives en qualitat i seguretat, que són, dins 
de l’àmbit clínic, dues disciplines amb un cos 
de coneixements propi. Els seus fonaments 
comprenen el conjunt de principis, mètodes 
i estratègies que intenten mobilitzar els 
professionals amb el propòsit d’oferir serveis 
adients que obtinguin la satisfacció i la seguretat 
del pacient amb el menor cost possible.

Utilitzant una metodologia de treball que 
aplica l’anomenat Cicle de Millora Contínua 
de la Qualitat i estàndards basats en la Joint 
Commission International, s’han format prop 
de 40 comissions, grups de treball i grups de 
millora assistencial en què participen més de 
200 persones. Nou dels serveis assistencials 
del centre ja s’han certificat segons la norma 
ISO 9001.

La Comissió de Qualitat i Seguretat Clínica 
(CdQS) és un òrgan assessor de l’estructura 
tècnica de l’Hospital de Barcelona creat amb 
la funció de definir, mantenir i difondre una 
política establerta en qualitat i seguretat. 
Coordina els treballs del programa de millora 
de l’actuació de l’hospital, col·labora amb les 
diferents comissions i grups de treball, dóna 
suport tècnic i metodològic i elabora anualment 
una auditoria que revisa de manera sistemàtica 
i contínua les dades aportades. Així mateix, 
participa en diferents programes entre centres 
amb una temàtica relacionada.

Durant l’any 2012 destaquen diversos aspectes 
rellevants relatius a l’activitat en l’àmbit de la 
seguretat clínica:

• El sistema de classificació de l’activitat per 
GRD (grups relacionats de diagnòstic), 
que ja s’utilitza pràcticament en tots 
els processos de gestió de l’Hospital de 
Barcelona, ha estat implantat completament 
en l’estudi dels costos, que abans es basava 
en la classificació de l’ICD-9. Aquest canvi 
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intensives, són els qui han de vetllar perquè tots 
els casos hagin estat tractats adequadament i 
donar el cas per tramitat quan es produeix una 
solució satisfactòria per al malalt. En la majoria 
dels procediments aquí descrits, l’ordinador 
imprimeix fulls d’avís tant al laboratori com a la 
unitat on està ingressat el pacient per, així, evitar 
errors humans.

A l’Hospital de Barcelona les magnituds 
biològiques seleccionades per al seguiment 
dels valors alarmants són les que detecten 
anèmies severes, alteracions de la coagulació, 
acidosi, trastorns electrolítics, toxicitat per 
algun medicament, infarts aguts de miocardi i 
alteracions en el metabolisme dels glúcids.

Els primers resultats van ser presentats l’any 2010 
en el Congrés Català de Ciències del Laboratori 
Clínic i en el Congrés de la Societat Espanyola de 
Direcció i Gestió dels Laboratoris Clínics.

Durant l’any 2012 es van registrar un total de 
3.558 resultats alarmants, sobre un total de 
323.122 determinacions, la qual cosa representa 
que un 1,1% del total d’analítiques realitzades en 
un any té un resultat sobre el qual s’ha d’actuar 
immediatament. 

La detecció de determinades infeccions en 
els pacients també genera avisos urgents als 
especialistes responsables. Davant la presència 
de microorganismes en sang o en líquids estèrils 
s’avisa per via telefònica el metge responsable, 
o el de guàrdia, i per via informàtica. Tots els 
casos es revisen diàriament en una reunió 
conjunta entre clínics, infermeres del control 
de la infecció i el facultatiu responsable de 
microbiologia.

l’error de medicació
Pel que fa a la seguretat del pacient i 
medicaments, des de l’any 1994 el Servei de 
Farmàcia ha treballat amb la col·laboració de les 
infermeres i metges de l’Hospital de Barcelona 
en la millora de la seguretat mitjançant la 
detecció dels errors de medicació, amb la 

motivació i el suport de la direcció. Es tracta 
d’un centre pioner en la implantació a Espanya 
de l’anàlisi dels errors de medicació que permet 
detectar punts crítics i aplicar mesures de 
millora per evitar aquests incidents.

El circuit d’utilització de medicaments consta 
bàsicament de tres etapes:

• Prescripció mèdica
• Validació i dispensació farmacèutica
• Administració del medicament per les 

infermeres

S’han aplicat dos mètodes de detecció 
d’errors de medicació: l’observació directa i la 
comunicació voluntària.

En termes d’observació directa, s’han realitzat 
anualment al voltant de 850 observacions 
d’administracions de medicaments, que és una 
mostra representativa del milió que es realitzen 
a l’hospital cada any. Aquest mètode és el més 
efectiu i s’obtenen taxes d’error als hospitals 
que varien de l’1,2% al 20,6%, segons els autors. 
Personal de farmàcia i infermeres realitzen les 
observacions i s’analitza cada observació de 
l’administració a més de la prescripció mèdica i 
la validació i la dispensació farmacèutica.

A l’Hospital de Barcelona la taxa d’error ha 
disminuït des d’un 14% el 1994 fins a nivells 
de 2,4%, que és la mitjana dels últims quatre 
anys. Aquesta taxa és cinc vegades menor que 
la mitjana obtinguda a l’estudi multicèntric 
espanyol EMOPEM, que és del 12,2% en aquest 
mateix període, tal com mostra la Figura 2.

Per aconseguir millora en la seguretat del 
pacient, es van analitzant els errors de medicació 
detectats i s’han pogut aplicar les següents 
mesures de millora:

• Extensió de la prescripció electrònica 
(actual 76%)

• Control informatitzat d’al·lèrgies
• Doble control de les preparacions de 

farmàcia

Detecció d’un resultat crític en 
el laboratori

Fig.1 Descripción del circuito
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a la presa de decisions i consell en casos 
complexos, entre altres funcions.

• l’auditoria de qualitat és la revisió 
sistemàtica, objectiva i continuada de les 
dades que aporten les comissions i grups 
de treball. De la feina duta a terme s’extreu 
un document amb les dades més rellevants 
–algunes d’elles consten en un apartat 
específic al final d’aquesta memòria–.

• Al mateix temps, s’han desenvolupat 
nous projectes, com el grup de treball de 
profilaxi de trombosi venosa profunda 
en pacients quirúrgics, el programa de 
lliurament de la relació de medicació 
administrada diàriament a cada pacient, la 
creació del document de polítiques per a la 
seguretat del pacient i sistemes de detecció 
i avaluació d’incidents, el protocol per al 
recompte de gases a quiròfan…

De cara al futur immediat, les perspectives 
contemplen mantenir les diferents activitats, 
tasques i projectes actuals, juntament amb la 
incorporació de noves comissions (per exemple, 
en l’àrea maternoinfantil), grups de treball (per 
exemple, sobre incidències en exploracions 
complementàries), protocols en seguretat, 
revisions d’estàndards de la Joint Commission 
i l’auditoria interna sobre l’ús d’hemoderivats, 
entre d’altres.

En matèria de seguretat clínica, l’Hospital de 
Barcelona manté la voluntat de voler conèixer 
els possibles problemes, buscar-hi solucions 
i, alhora, avançar i treballar amb l’objectiu de 
no tenir-ne. Bon exemple de l’exhaustivitat 
en la prevenció de problemes relacionats 
amb la seguretat del pacient és la feina que es 
duu a terme en seguretat relacionada amb 
l’establiment de valors crítics al laboratori i 
amb els medicaments.

els valors crítics del laboratori
Pel que fa als valors crítics, el laboratori 
d’anàlisis clíniques és una eina de la qual 

disposen els serveis clínics per diagnosticar i 
avaluar els pacients, detectant o confirmant 
patologies, i per realitzar seguiments en el 
transcurs dels tractaments mèdics. En el 
laboratori clínic es poden obtenir resultats de 
les anàlisis que poden tenir valors alarmants 
o crítics, que són els que indiquen estats 
fisiopatològics que poden posar en perill la 
vida de forma imminent llevat que es prenguin 
mesures terapèutiques. En la bibliografia de 
referència no hi ha consens sobre quines són 
les magnituds biològiques susceptibles de 
presentar valors alarmants ni sobre les xifres 
davant les quals s’ha d’actuar immediatament. 
Per tant, cada centre ha de decidir quines són les 
magnituds a seguir.

L’any 2008 a l’Hospital de Barcelona es va 
dissenyar i posar en marxa una aplicació 
informàtica per al seguiment dels pacients 
amb resultats analítics amb valors alarmants. 
Les proves i els resultats a tenir en compte en 
el seguiment dels pacients es van seleccionar 
de manera consensuada entre els especialistes 
clínics de les àrees d’urgències, medicina interna 
i unitat de cures intensives, conjuntament amb 
direcció mèdica i els professionals del laboratori. 
És molt important que la detecció i comunicació 
de resultats crítics, així com l’actuació sobre el 
pacient, es dugui a terme amb una implicació 
multidisciplinària de tots els professionals que 
han de tenir cura del malalt.

A la Figura 1 es poden veure els passos a seguir 
en el seguiment de tots el valors alarmants, que  
han estat dissenyats acuradament per evitar 
que cap cas passi inadvertit. Quan el laboratori 
detecta un valor alarmant, avisa immediatament 
per telèfon la infermera responsable del pacient 
i registra informàticament el nom de la persona 
receptora de la informació. La infermera, a més 
d’escriure la incidència al curs d’infermeria, ha 
d’informar el metge responsable o, en el seu 
defecte, l’especialista de guàrdia; és aquest qui 
ha de realitzar l’actuació mèdica sobre el malalt 
i anotar la seva acció al curs clínic. Finalment, els 
facultatius del laboratori, o en la seva absència 
els metges de guàrdia de la unitat de cures 

facilita un estudi més homogeni de cada 
grup, dels professionals responsables, de 
les complicacions, d’estades i consums i, 
conseqüentment, una detecció més ajustada 
i ràpida de les possibles desviacions de cost, 
sigui quin sigui el motiu.

• El london Protocol és la metodologia 
que facilita la reflexió estructurada en 
l’abordatge dels esdeveniments adversos 
(casos sentinella) en seguretat. S’ha 
implementat la seva utilització en aquells 
casos adients mitjançant la formació d’un 
grup de treball específic, la qual cosa ha 
permès establir mesures específiques per 
minimitzar el risc de noves aparicions.

• En línia amb les metes internacionals de 
seguretat que marca la Joint Commission, 
s’ha treballat en assolir els diversos 
estàndards en: a) identificació correcta dels 
pacients, b) millora de la seguretat dels 
medicaments d’alt risc, c) reducció del risc 
de caigudes dels pacients, d) garantia de 
la cirurgia en lloc, procediment i pacient 
correctes i e) reducció del risc d’infeccions 
associades a l’atenció sanitària.

• En el 2012 s’ha participat en alguns 
programes multicèntrics, com els 
programes en Cirurgia Segura (Quiròfan), 
Rentat de Mans (Grup de Control de la 
Infecció), Bacterièmia zero (UCI i Grup de 
Control de la Infecció) i Pneumònia zero (UCI).

• També s’han dut a terme nombroses accions 
relatives al Pla oncològic de l’Hospital 
de Barcelona, creat l’any 2003 i cada cop 
més instaurat amb l’objectiu fonamental 
de col·laborar amb els metges en la millora 
del diagnòstic, tractament i qualitat de vida 
dels pacients amb càncer. Inclou l’hospital 
de dia per a tractaments de quimioteràpia, 
la cirurgia d’alta especialització, el servei de 
psicooncologia, el servei de cures pal·liatives 
domiciliàries –que funciona les 24 hores 
dels 365 dies de l’any–, el registre de tumors 
i el comitè d’enllaç multidisciplinari per 
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• Profilaxi antibiòtica i tromboembòlica en 
cirurgia

• Protocols de prevenció del dolor i de 
nàusees i vòmits

• Difusió, anàlisi i mesures de millora per als 
errors detectats

• Dilució normalitzada dels medicaments 
intravenosos a tot l’hospital

• Horaris normalitzats d’administració de 
medicaments

• Normalització de la velocitat 
d’administració de medicaments d’especial 
risc i el seu doble control

• Relació de l’administració amb els àpats
• No validació d’ordres de forma rutinària 

(per exemple, ordres duplicades)
• Comprovació del full informatitzat 

d’administració de medicaments amb 
l’ordre mèdica

• Lliurament diari a cada pacient hospitalitzat 
d’informació escrita amb els medicaments, 
dosis, freqüència i via d’administració, de 
manera que els pacients puguin cooperar en 
la millora de la seva seguretat

Aquest mètode s’ha pogut estendre a 25 
hospitals espanyols més, a través de l’Estudi 
Multicèntric per Observació per a la Prevenció 
d’Errors de Medicació (EMOPEM), coordinat 
per Carmen Lacasa i Ana Ayestarán, del Servei 
de Farmàcia de l’Hospital de Barcelona, amb 
el recolzament de la Societat Espanyola de 
Farmàcia Hospitalària. Els resultats de quatre 
anys d’aquest treball s’han publicat a la revista 
Farmacia Hospitalaria (Farm Hosp. 2012 Sep-
Oct;36(5):356-67).

la comunicació voluntària consisteix en 
la notificació per part del personal sanitari 
dels errors  que es produeixen. A l’Hospital 
de Barcelona s’ha aconseguit una bona 
cultura de la seguretat del pacient entre els 
professionals sanitaris, en motivar aquesta 
comunicació evitant el sentiment de culpa, la 
por al càstig, i difonent informació sobre les 
mesures de millora aplicades. Això explica que, 
paradoxalment, el nombre d’errors comunicats 
augmenti no perquè se’n produeixin més 

sinó perquè es comuniquen més. D’aquesta 
manera es facilita la seva anàlisi i la implantació 
de mesures de millora. De fet, la taxa d’error 
obtinguda pel mètode d’observació, unes 1.000 
vegades més efectiu que el de comunicació, s’ha 
dividit per cinc al llarg d’aquests anys.

La pròxima mesura de millora general que 
s’instaurarà serà el registre de l’administració 
de medicaments per la infermera en suport 
electrònic, que substituirà el suport en paper 
informatitzat que s’utilitza en l’actualitat.

Fig.2 Comparació amb la  taxa d’errors de medicació 
nacional espanyola obtinguda a l’estudi eMoPeM
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i en quin moment. Així, es van registrar les 
activitats que duien a terme les infermeres i les 
auxiliars durant les 24 hores del dia. El resultat 
van ser 94 observacions, 47 d’infermeres i 47 
d’auxiliars. Posteriorment, aquestes activitats 
observades es van valorar per determinar quines 
aportaven valor i quines no, quines es feien lluny 
del pacient, i quines alternatives de millora hi 
havia. Els resultats, l’avaluació i la comparació 
amb la nova proposta han fet que durant el 2012 
s’hagin introduït canvis importants en el model 
d’infermeria i s’hagin redissenyat l’organització i 
els sistemes de treball.

En un context en què el pacient ha d’estar ben 
informat, ha de poder seguir el seu procés i 
té dret a conèixer les propostes i alternatives 
del seu tractament, l’Hospital de Barcelona ha 
apostat perquè tingui la llista de medicaments 
que se li estan donant durant l’ingrés, amb una 
informació clara dels efectes esperats. Aquesta 
iniciativa ha estat molt ben rebuda, sobretot per 
pacients i famílies.

L’atenció directa d’infermeria vers el pacient 
també ha augmentat; activitats que abans es 
feien lluny de l’habitació ara es fan al més a prop 

possible; en concret, la ronda de continuïtat, 
o sigui, la informació entre els canvis de torn, 
que actualment es fa a la vora del pacient, 
sempre que no hi hagi una contraindicació. És 
un sistema que permet que hi participi fins i tot 
el pacient, tant per escoltar com per dir-hi la 
seva. També és un moment en què les infermeres 
i les auxiliars revisen directament l’estat i 
situació del pacient en començar i en acabar 
el seu torn.

La preparació i l’administració de medicaments 
també han estat objecte de canvis, ja que ara 
la infermera prepara dins de l’habitació del 
pacient els medicaments que aquest ha de 
prendre. És una millora per a la concentració 
de la infermera, evita interrupcions alienes i el 
pacient hi participa directament. 

Per altra banda, els coneixements i l’experiència 
es valoren amb la concessió d’un nivell dins la 
carrera professional. L’any 2012 la distribució ha 
estat la següent:

10  infermeres  nivell I     4%
51  infermeres  nivell II   20%
148  infermeres  nivell III   59%
41  infermeres  nivell IV    17%
---------------------------------------------------------
250    100%

La base documentada per treballar de forma 
homogènia és bàsica. Totes les infermeres tenen 
al seu abast les normes dels procediments 
d’infermeria com a guia de la pràctica, així com 
la informació sobre medicaments o tractaments 
de cara a l’alta del pacient. Durant el 2012 
s’han editat o revisat 5 fullets d’educació de 
medicaments, 3 fulletons d’educació sanitària 
(artroscòpia de genoll, dieta astringent, 
inhalador) i 13 procediments d’infermeria.

L’organització de la feina ha comportat elaborar 
un pla de tasques per tractar de distribuir el 
temps de la manera més eficaç. Ha servit per 
veure que hi ha feines que no aporten valor 
i que poden ser substituïdes, traslladades o 
eliminades.

Les noves tendències 
de qualitat i seguretat 
clínica apunten cap a 
una atenció centrada en 
al pacient, és a dir, ser 
al seu costat el màxim 
de temps possible per 
evitar riscos.

El centre segueix la línia de destacar a cada 
unitat unes infermeres expertes que puguin ser 
el referent d’altres professionals, mantinguin la 
formació de l’equip i siguin objecte de consulta. 

La cultura de la qualitat de l’Hospital de 
Barcelona ha propiciat, també, la creació de 
més de 30 comissions i grups de treball. La 
participació de les infermeres en el grups de 
millora i qualitat és elevada, ja que compten 
entre els seus membres amb més de 180 
infermeres i incideixen en diversos aspectes 
de l’assistència, com la infecció nosocomial, la 
prevenció dels errors de medicació, l’educació 
sobre medicaments de risc, les úlceres per 
pressió, la profilaxi de les caigudes, les 
transfusions de sang o la nutrició. Aquests grups 
treballen, dia a dia, per la millora dels resultats 
assistencials i de l’eficiència, la qual cosa posa de 
manifest el compromís de tot el personal amb 
l’excel·lència en l’atenció als pacients.

la feina de les infermeres és fonamental en 
qualsevol organització hospitalària i és un dels 
pilars en què es basen els resultats clínics. La 
infermeria té cura del malalt les 24 hores del dia 
i, ja sigui a través de les cures pròpies o bé per les 
feines delegades, la seva actuació condiciona el 
resultat final de l’atenció dels malalts.

Després de més de vint anys de funcionament, 
i per adaptar-se al dinàmic món de l’assistència 
sanitària, l’Hospital de Barcelona va endegar 
un procés de revisió i actualització del model 
d’infermeria. A finals de 2011 es va plantejar 
com hauria de ser la feina a les unitats 
d’hospitalització en el futur per modernitzar 
les cures d’infermeria amb l’objectiu d’atendre 
igual o millor els pacients i ser molt eficients.

Les noves tendències de qualitat i seguretat 
clínica apunten cap a una atenció centrada en 
al pacient, és a dir, ser al seu costat el màxim 
de temps possible per evitar riscos. A proposta 
de la Fundació Avedis Donabedian es va 
realitzar un estudi pilot de càlcul de temps i 
activitats, dirigit pels seus experts. L’objectiu 
era aconseguir un punt de partida, identificar 
on es prestava l’atenció, qui la proporcionava 

Actualització 
del model
d’infermeria

m o d e L  d ’ i n f e r m e r i a
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Des de fa uns anys, el Servei de Pediatria - 
Neonatologia de l’Hospital de Barcelona s’ha 
interessat per l’evolució dels nens prematurs. 
En un treball publicat l’any 2009 a Anales de 
Pediatría (“Prematuros tardíos: una población 
de riesgo infravalorada”, que va merèixer el 
premi Jerónimo Soriano a la millor publicació 
de l’any), es va revisar l’increment de la taxa 
de prematurs en els últims 17 anys. Coincidint 
amb les dades internacionals, es constatava 
que aquest increment està format gairebé 
exclusivament per aquesta població de 
prematurs tardans, els nascuts entre les 34 i 36 
setmanes, és a dir, quasi a terme, tal com mostra 
la Figura 1.

la Figura 2 mostra que els prematurs tardans 
són el 79% dels prematurs nascuts a l’Hospital 
de Barcelona.

L’administració de corticoides prenatals, de 
surfactant exogen als prematurs i els avenços 
en les cures intensives neonatals han comportat 
una millora progressiva en la supervivència dels 
prematurs més petits, i han donat arguments 
per atendre amb més garanties les patologies de 
la mare i el fetus que abans eren incompatibles 
amb un bon pronòstic.

Però, a la vegada, això ha provocat un 
increment significatiu de les indicacions 
mèdiques per finalitzar la gestació abans de 

terme, especialment notable en aquesta franja 
d’edat gestacional mencionada, els prematurs 
tardans, amb la confiança que beneficiaria el 
fetus i no afectaria el nadó. L’edat materna més 
avançada, les tècniques de reproducció assistida 
i l’increment de gestacions múltiples i de 
cesàries (decidides aquestes per diversos motius, 
tant mèdics com no mèdics), representen un 
30% de les causes de prematuritat. Són els 
anomenats prematurs iatrogènics, en els quals 
la indicació mèdica és la inductora principal 
de la prematuritat. El part prematur espontani 
i la ruptura prematura de membranes abans 
de terme són les altres causes de prematuritat. 
Aquestes indicacions mèdiques no sempre 
tenen, segons la bibliografia, una evidencia 
científica contrastada.

Com s’ha evidenciat a l’estudi del Servei de 
Pediatria - Neonatologia de l’Hospital de 
Barcelona, aquests nens tenen una probabilitat 
de morir significativament més alta que els nens 
nascuts a terme (Taula 1) o de requerir ingrés a 
la unitat neonatal per problemes respiratoris, 
alimentaris, hipoglucèmia o icterícia que s’hagi 
de tractar amb fototeràpia. Aquesta patologia, 
que constitueix la denominada morbiditat 
neonatal, augmenta significativament com més 
curta és l’edat gestacional, essent la més baixa 
pels als que neixen entre les 39 i les 41 setmanes, 
com il·lustra la Figura 3. Els prematurs tardans 
també tenen més risc d’ingressos posteriors a 
l’alta de l’hospital per problemes d’alimentació 
inadequada i infeccions respiratòries.

Taula 1. Revisió sistemàtica internacional de la 
taxa de mortalitat a diverses unitats neonatals 
on figura el treball a l’Hospital de Barcelona. 
Es pot veure la significativament més alta taxa 
de mortalitat entre els nens prematurs tardans 
quan es comparen amb els nascuts a terme.

La problemàtica d’aquesta població de risc 
resideix en la seva prematuritat, de vegades poc 
valorada. La consideració de les 34 setmanes 
com a límit per adquirir la maduració pulmonar 
fetal ha justificat fins ara la no administració 
de corticoides prenatals. Però la immaduresa 

néixer abans de terme, 
encara que sigui a les 
34-36 setmanes, no està 
exempt de risc, i comporta 
més probabilitats de 
morbimortalitat 
neonatal a curt i a llarg 
termini.

Figura 1. evolució de la taxa de prematuritat a 
l’Hospital de Barcelona.

Figura 2. Percentatge, segons edat gestacional, del 
prematurs nascuts a l’Hospital de Barcelona.
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34-36 setmanes: 79 %
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• Disminuir els naixements prematurs 
proporcionant finançament per augmentar 
el coneixement dels factors que els 
provoquen.

• Canviar l’actitud i el comportament dels 
proveïdors (obstetres-neonatòlegs) i 
consumidores (gestants) amb la finalitat 
de transmetre a la població implicada els 
factors de risc de la prematuritat.

• Implantar estratègies per  prevenir els parts 
prematurs.

En resum, néixer abans de terme, encara que 
sigui a les 34-36 setmanes, no està exempt 
de risc, i comporta més probabilitats de 
morbimortalitat neonatal a curt i a llarg termini. 
Sempre que sigui possible i no afecti la salut de 
la mare ni del fetus, la gestació s’ha de prolongar 
fins, com a mínim, les 39 setmanes.

fetal i l’absència d’indicadors biològics de 
“posada a punt” del fetus per abandonar la 
vida intrauterina condicionaran molts dels 
seus problemes en néixer, especialment els 
respiratoris. Una mala adaptació a la vida 
extrauterina afavorirà molts dels problemes 
posteriors.

L’interès creixent per aquests nens va fer que la 
Sociedad Española de Neonatología (SEN) creés 
un grup de treball, el SEN34-36, amb la finalitat 
de recollir dades perinatals dels prematurs 
tardans nascuts en els hospitals espanyols i 
poder establir-ne la incidència, mortalitat, 
patologies associades i causes inductores de 
la prematuritat en aquesta edat gestacional. A 
partir d’aquí, es proposa elaborar unes pautes de 
cures neonatals i postnatals d’aquesta població 
i instar els obstetres a revisar les seves pautes 
d’actuació en aquests casos a fi d’evitar, si és 
possible, la prematuritat sense posar en risc la 
vida del fetus i la mare. El grup SEN34-36 està 
presidit pel Dr. Xavier Demestre, neonatòleg de 
l’Hospital de Barcelona.

Néixer a les 34 setmanes vol dir que al cervell i al 
cerebel encara els falten un 30% de creixement 
i maduració. L’ambient que es trobarà el 
nadó no serà mai el mateix que si seguís a 
l’interior de l’úter matern, protegit i nodrit 

correctament. Tenint en compte que, a més, 
poden afegir-s’hi problemes respiratoris, 
d’hipoxèmia, d’hipoglucèmia i una més gran 
despesa energètica per mantenir la temperatura 
corporal, és fàcil imaginar els possible efectes 
sobre el desenvolupament neurològic d’aquests 
nens nascuts abans de terme. El seguiment 
de l’evolució neurològica dels prematurs 
tardans posa de relleu que presenten una 
major incidència d’alteracions en el seu 
desenvolupament, amb trastorns cognitius, de 
conducta i d’aprenentatge quan arriben a l’edat 
escolar, si es comparen amb els nens nascuts a 
terme, i que es poden detectar precoçment als 2 
i 4 anys si es té en compte que són una població 
de risc.

Per aquest motiu, el Servei de Pediatria-
Neonatologia de l’Hospital de Barcelona ha 
posat en marxa, amb l’ajut de la Fundació 
Naccari Ravà, un projecte de seguiment 
neurològic dels prematurs tardans nascuts 
al centre i comparat amb nens nascuts entre 
les 39 i les 41 setmanes. Aquest seguiment es 
fa mitjançant un qüestionari validat per a 
aquesta funció (ASQ-3) que omplen els pares 
dels nens prematurs i dels nens control a terme, 
als 2 i als 4 anys d’edat. Després d’un contacte 
telefònic previ explicant-ne el motiu, s’envia 
el qüestionari via correu electrònic o a través 
d’una persona responsable de fer l’entrevista de 
forma personalitzada a domicili, si la família ho 
prefereix.

L’estudi té com a finalitat millorar l’atenció dels 
nens prematurs nascuts a l’hospital, detectant 
les problemàtiques que poden ser corregides si 
es detecten precoçment, col·laborant a buscar els 
millors recursos professionals per solucionar-los.

La importància de l’atenció a aquesta població 
de prematurs tardans es fa palesa quan 
institucions afavoridores de la investigació als 
EUA, com la Fundació March of Dimes, han 
iniciat una campanya nacional anomenada 
Healthy Babies are Worth the Wait –que es pot 
traduir per “paga la pena esperar per obtenir 
nens sans”– amb els següents objectius:

Figura 3. Taxa de morbiditat segons l’edat gestacional a 
l’Hospital de Barcelona.
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miocardi. Es tracta del dèficit de perfusió 
sanguínia del múscul cardíac de forma sobtada, 
és a dir, s’obstrueixen les artèries coronàries de 
forma brusca amb la conseqüent impossibilitat 
que arribi sang al cor. D’aquesta manera, el 
territori cardíac que no rep sang deixa de 
funcionar i és més susceptible d’engegar 
arítmies malignes que acaben amb la mort del 
pacient.

El tractament ha anat evolucionant en els 
darrers anys, de manera que s’ha passat de 
no poder fer res i només poder tractar les 
complicacions de l’infart a intentar desobstruir 
les artèries coronàries, primer amb medicació 
intravenosa i actualment amb la implantació 
de dispositius intravasculars que mantenen les 
artèries obertes. Aquest darrer sistema es coneix 
com a angioplàstia primària i els dispositius es 
diuen stent.

Múltiples estudis han demostrat que el temps 
que passa el múscul cardíac sense que li 
arribi sang és directament proporcional a les 
complicacions de l’infart de miocardi, inclosa 
la mortalitat. Per tant, l’objectiu davant d’un 
pacient que presenta una simptomatologia 
compatible amb un infart i que té un 
electrocardiograma diagnòstic és disminuir al 
màxim el temps que roman l’artèria coronària 
responsable tancada. També cal garantir que 
l’obstrucció queda resolta i evitar que es torni 
a obstruir. L’única intervenció terapèutica 
que garanteix la identificació de l’obstrucció 
coronària i la pot resoldre és l’angioplàstia amb 
la implantació d’un stent en el mateix moment 
del diagnòstic de la síndrome coronària aguda.

Aquest procediment invasiu necessita una 
infraestructura específica perquè es pugui 
realitzar que, bàsicament, es compon d’una sala 
d’hemodinàmia i uns especialistes, que són els 
cardiòlegs hemodinamistes. També cal comptar 
amb un servei d’urgències que activi el protocol 
d’IAM (infart agut de miocardi) i un servei de 
medicina intensiva (UCI) que hi doni el suport 
post-procediment. Aquesta infraestructura 
física i de personal només està disponible en els 

grans hospitals del nostre entorn. Això obliga els 
hospitals que no en disposen a realitzar trasllats 
de pacients en situació crítica entre centres, per 
poder realitzar el tractament més adequat, amb 
la inevitable pèrdua de temps.

En el cas de l’Hospital de Barcelona, fa temps 
que el centre compta amb tots els mitjans per 
poder realitzar l’angioplàstia primària a tots els 
pacients que arribin amb un infart de miocardi 
a Urgències. Aquest procediment terapèutic es 
pot oferir qualsevol dia de la setmana, totes les 
setmanes de l’any i a qualsevol hora.

Durant l’any 2012 es van poder realitzar 36 
angioplàsties primàries amb bon resultat 
hemodinàmic i clínic. Conjuntament amb 
la resta d’hospitals catalans que poden fer 
angioplàsties primàries 24 hores al dia, 
l’Hospital de Barcelona ha participat en un 
estudi de qualitat liderat per les autoritats 
sanitàries de la Generalitat de Catalunya i 

que porta per títol IAMCAT IV. Aquest estudi 
intenta determinar quan de temps es triga des 
que un pacient entra per la porta del Servei 
d’Urgències fins que es desobstrueix l’artèria 
responsable de l’infart. Les guies internacionals 
consideren raonable que es faci en menys de 90 
minuts. El temps mitjà que s’ofereix a l’Hospital 
de Barcelona és inferior als 50 minuts. Per 
aconseguir-ho s’ha dissenyat un circuit amb 
la participació multidisciplinària del Servei 
d’Urgències, Radiologia, hemodinamistes, el 
Servei de Medicina Intensiva i tot el personal 
auxiliar que col·labora de forma imprescindible 
en la realització del procediment. Així, cal 
incloure el laboratori, portalliteres, tècnics de 
radiologia i resta de personal administratiu i de 
suport de cadascuna de les unitats implicades.

Durant els darrers dos anys s’ha portat a terme 
una tasca de formació i sensibilització del 
personal assistencial implicat en el procés de 
repermeabilització de l’artèria coronària, per tal 
de fer entendre que “temps és cor”. D’aquesta 
manera, quan s’activa el protocol IAM, el 
sistema es posa en marxa de forma immediata 
per tenir el personal i la sala d’hemodinàmia 
operatius en el moment de fer el procediment de 
l’angioplàstia i tenir l’artèria oberta en menys de 
90 minuts.

Els bons resultats han servit d’estímul perquè 
tothom posi el seu esforç en aconseguir millors 
temps i, així, aconseguir la reducció de la 
mortalitat i de les complicacions secundàries de 
l’infart.

L’única intervenció 
terapèutica que 
garanteix la 
identificació de 
l’obstrucció coronària 
i la pot resoldre és 
l’angioplàstia amb 
la implantació 
d’un stent en el 
mateix moment 
del diagnòstic de la 
síndrome coronària 
aguda.

el Servei d’urgències de l’Hospital de 
Barcelona és un servei polivalent on s’atenen 
pacients durant les 24 hores del dia, els 365 
dies de l’any. Les especialitats que pot atendre 
són: pediatria (amb neonatologia inclosa), 
traumatologia, urgències mèdiques, urgències 
quirúrgiques, ginecologia i obstetrícia i, a més, 
compta amb el suport de serveis centrals com 
el Servei de Medicina Intensiva, Radiologia i els 
laboratoris d’hematologia i de bioquímica.

El volum d’admissions anuals se situa al voltant 
de les 45.000 admissions, de les quals acaben 
necessitant ingrés un 15% dels pacients atesos. 
L’hospital disposa d’un triatge específic que 
ordena l’entrada dels pacients perquè siguin 
atesos en funció de la gravetat del quadre 
patològic que presenten i de l’especialista que 
els ha de veure. El temps d’espera mitjà per ser 
atès és de 24 minuts i el 90% dels pacients són 
atesos abans dels 54 minuts de la seva arribada 
a Urgències.

Hi ha patologies en les quals el temps 
d’assistència és molt important de cara al 
pronòstic vital i a les complicacions que 
pot presentar el pacient. Així, patologies 
com l’ictus, l’hemorràgia subaracnoidea, el 
pacient politraumàtic greu, el pacient sèptic 
i la cardiopatia isquèmica, tenen un protocol 
d’identificació immediata a triatge i prioritat 
per ser atesos. Darrerament, s’ha fet un esforç 
organitzatiu i d’infraestructura per poder donar 
la millor atenció al pacient amb cardiopatia 
isquèmica i s’ha instaurat la pràctica de 
l’angioplàstia primària per al tractament de 
l’infart agut de miocardi.

La cardiopatia isquèmica és la primera causa 
de mort al món. La seva forma més reconeguda 
és la presentació en forma d’infart agut de 

L ’ a n g i o P L À s t i a 
P r i m À r i a 

   L’angioplàstia 
   primària 
com a tractament 
per a l’infart 
agut de miocardi
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en les darreres dècades, s’han produït grans 
avenços en el coneixement dels problemes 
de salut durant el període neonatal, tant en 
aspectes etiopatogènics i fisiopatològics com 
en els terapèutics. La supervivència del nounat 
críticament malalt i/o molt immadur ha 
augmentat espectacularment. Això no obstant, 
l’objectiu més important encara és aconseguir la 
disminució del nombre de nens amb seqüeles, 
fonamentalment neurològiques.

En els darrers anys, la neurologia neonatal s’ha 
vist impulsada per noves eines diagnòstiques 
que avaluen la funció cerebral d’una forma 
mínimament invasiva. Una d’elles és l’avaluació 
d’electroencefalografia integrada per amplitud 
(EEGa) que permet monitorar l’estat de la funció 
cerebral al costat del pacient. Els monitors 
de funció cerebral són una eina que permet 
objectivar l’activitat global electrocortical o 
l’activitat cerebral específica d’alguna àrea. I, a 
més, amb l’avantatge respecte l’EEG convencional 
que té la possibilitat de monitoratge durant 
llargs períodes  de temps.

L’Hospital de Barcelona va dotar la unitat 
neonatal amb un equip per monitorar la funció 
cerebral mitjançant un modern aparell monitor 
model Olympic Brainz; amb això s’ha aconseguit 
una notable millora en la qualitat assistencial 
dels nounats amb risc neurològic. Aquest 
monitor realitza electroencefalografia integrada 
per amplitud (EEGa), analitzant l’amplitud pic 
a pic del senyal elèctric cerebral. Es processa el 
senyal elèctric primer, amplificant i filtrant-lo 
per atenuar les freqüències  < 2Hz i >15 Hz, 
després adapta els valors de l’amplitud a escala 
semilogarítmica (lineal 0-10 Hz i logarítmica 
10-100 Hz) i, per últim, rectifica el voltatge 
(convertint els valors negatius en positius) i 
posteriorment realitza una compressió en el 
temps (velocitat 6 cm/h).

L’avaluació de la funció cerebral és molt útil 
per a l’estudi i/o seguiment de diverses entitats 
clíniques. Està indicada especialment en els 
nounats que hagin sofert algun insult hipòxic 
(encefalopatia hipòxic-isquèmica, apnea, 

episodi aparentment letal..), convulsions, 
inestabilitat hemodinàmica (sèpsia, aspiració 
meconial, malformacions cardíaques…), error 
innat del metabolisme (alteracions del cicle 
de la urea, hipoglucèmia, hipocalcèmia…), 
símptomes neurològics inexplicats i també en 
l’avaluació neurològica dels prematurs.

De les entitats clíniques anteriorment 
esmentades és especialment important 
el seguiment de la funció cerebral en 
l’encefalopatia hipoxicoisquèmica, ja que segons 
el patró observat ajudarà a la decisió d’iniciar 
tractament amb hipotèrmia, tècnica de nova 
introducció que requereix equips especials dels 
quals també disposa l’Hospital de Barcelona. És 
d’interès, doncs, destacar que la unitat neonatal 
de l’Hospital de Barcelona disposa de l’utillatge 
necessari per aplicar aquesta nova tècnica de 
tractament que, possiblement, esdevindrà un 
aspecte fonamental (conjuntament amb altres 
tractaments) per millorar el pronòstic a curt, 
mitjà i llarg termini dels nens amb encefalopatia 
hipoxicoisquèmica. Davant la sospita clínica de 
convulsions o equivalents convulsius, l’estudi 
de la funció cerebral en confirma l’existència i 
ajuda a decidir si cal, o no, iniciar tractament 
farmacològic i, posteriorment, permet avaluar la 
resposta a aquest tractament.

En els prematurs, les alteracions de l’EEGa poden 
precedir les alteracions de l’ecografia cerebral 
en l’hemorràgia intraventricular de graus III i IV, 
de manera que permet avançar el diagnòstic i 
aplicar mesures preventives. És molt útil, també, 
per avaluar la correcta maduració cerebral, 
correlacionant-se el patró d’EEGa  durant les 
dues primeres setmanes de vida en els nascuts 
abans de les 30 setmanes d’edat gestacional amb 
el pronòstic als tres anys d’edat corregida.

Per tant, la possibilitat del monitoratge de la 
funció cerebral suposa una millora significativa  
en l’assistència integral del nounat en el moment 
de l’ingrés i en el futur, pel valor pronòstic que 
comporten les troballes en els diferents patrons 
dels registres obtinguts.

La monitoratge 
de la funció cerebral 
suposa una millora 
significativa en 
l’assistència del 
nounat, pel valor 
pronòstic que 
comporten les 
troballes en els 
diferents patrons 
neurològics.

L a  f u n c i ó  c e r e b r a L 
e n  e L  n o u n a t

Monitoratge de la funció 
      cerebral en el nounat  
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càncer avançat d’ovari / trompes (fins a un 75%). 
En altres tipus de tumors, com el pseudomixoma 
peritoneal, el mesotelioma peritoneal i la 
sarcomatosis peritoneal, les xifres estan 
marcades per les dades epidemiològiques que hi 
ha sobre aquestes patologies poc freqüents.

El tractament de la CP sempre ha estat d’índole 
pal·liativa, mitjançant l’ús de quimioteràpia 
sistèmica i cirurgia, aquesta última orientada al 
control de símptomes com l’oclusió intestinal. 
Aquests tractaments ofereixen supervivències 
molt limitades: entre 3 i 5 mesos a la CP d’origen 
gàstric, al voltant de 21 mesos a l’originada 
a partir de tumors de còlon i recte, i entre 
14 i 24 mesos en el càncer d’ovari / trompa 
amb afectació peritoneal. En cap d’aquestes 
patologies s’havien descrit supervivències a cinc 
anys amb aquest tipus de tractaments.

En les últimes dècades, s’han generat nous 
coneixements sobre la fisiopatologia tumoral del 
peritoneu i sobre l’impacte clínic que presenten 
les noves estratègies terapèutiques aplicades 
amb criteris més radicals. La definició de 
malaltia disseminada aplicada des de sempre a 
la CP va donar pas a la de manifestació tumoral 
de caràcter locoregional, tal com va passar amb 
la malaltia metastàsica hepàtica, la qual cosa 
permet, de la mateixa manera, un enfocament 
terapèutic intensiu de caràcter multidisciplinari.

El Dr. Paul Sugarbaker va publicar resultats 
molt encoratjadors amb l’aplicació combinada 
de cirurgia radical (CR) i l’administració 
immediata de quimioteràpia per via 
intraperitoneal potenciada per l’efecte de la 
calor, el que es coneix com quimiohipertèrmia 
peritoneal (HIPEC). La CR té com a 
objectiu eliminar qualsevol volum tumoral 
abdominoperitoneal visible macroscòpicament 
i la HIPEC, eradicar vestigis tumorals mínims no 
superiors a 1 mm. Aquesta estratègia terapèutica 
va introduir canvis conceptuals a la via, el timing 
i l’ús de factors potenciadors de la quimioteràpia 
que van aportar avantatges sobre la distribució, 
absorció, penetració i citotoxicitat dels fàrmacs 
quimioteràpics, i que han demostrat beneficis 

clínics sobre grups seleccionats de pacients 
afectats de diferents tipus de carcinomatosi 
peritoneal.

En els últims anys, nombrosos grups de 
treball especialitzats en el tractament de les 
malalties malignes del peritoneu, en prop 
de 200 centres internacionals, han validat el 
paper de la CR + HIPEC, també coneguda 
com a Tècnica de Sugarbaker. Els resultats 
publicats sobre la seguretat del procediment 
(morbiditat i mortalitat) i els beneficis clínics 
aconseguits (supervivència i qualitat de 
vida), han popularitzat aquest nou concepte 
terapèutic de quimiocirurgia (chemosurgery) i 
l’han consolidat com el tractament estàndard 
per a la CP originada en els tumors colorectals 
i apendiculars, en el pseudomixoma i en 
el mesotelioma peritoneal i és considerat 
un tractament molt recomanat per a la 
disseminació peritoneal del càncer primari 
o recurrent d’ovari i trompes, la CP d’origen 
gàstric, alguns tipus de sarcomatosis peritoneal 
(no GIST) i altres tumors primaris del peritoneu 
molt poc freqüents, com el psamocarcinoma i el 
tumor desmoplàstic en adults joves.

Diverses publicacions i alguns estudis 
multicèntrics han referit, per primera vegada, 
supervivències als cinc anys en pacients amb CP 
aplicant la Tècnica de Sugarbaker: un 58% per als 
pacients tractats amb CP d’origen colorectal, un 
65% en el mesotelioma peritoneal maligne, un 
60% en la carcinomatosi d’origen ovàric i d’un 
90% en el pseudomixoma peritoneal, en aquest 
últim amb una supervivència mitjana de 16 anys. 
Malgrat la complexitat i agressivitat d’aquest 
tractament, aquests resultats s’aconsegueixen 
amb índexs de morbiditat molt acceptables 
(24%) i una mortalitat perioperatòria d’un 
4% -10%, i fins i tot amb taxes del 0%, com s’ha 
descrit en alguna sèrie extensa de pacients.

La Tècnica de Sugarbaker és un procediment 
terapèutic complex, agressiu i costós. Des de 
diverses agències sanitàries internacionals 
es recomana que sigui aplicada per grups 
quirúrgics experimentats que treballin en el 

Carcinomatosi peritoneal. Visió previa a cirugía radical

Visió deprés de cirugía radical

context d’equips multidisciplinaris per garantir 
la selecció estricta dels pacients i assegurar que 
aquests rebin informació detallada i objectiva 
dels beneficis i riscos d’aquest nou procediment 
terapèutic.

Els resultats clínics aconseguits en els pacients 
tractats a l’Hospital de Barcelona, sèrie encara 
limitada en nombre, segueixen la tendència de 
les millors dades publicades. Això ens anima 
a prosseguir aquesta pauta de treball que 
aporta en l’actualitat notables expectatives 
de supervivència i qualitat de vida a pacients 
afectats per un complex i sever tipus de 
patologies neoplàsiques.

en els últims anys, l’Hospital de Barcelona 
ha anat configurant l’oferta diagnòstica i 
terapèutica del càncer, seguint l’avenç dels 
coneixements científics en cada moment, dins 
del Pla Oncològic d’Assistència Sanitària.

En aquest sentit, es va crear l’Hospital de Dia 
a l’Hospital de Barcelona per al tractament 
mèdic, es van normalitzar els fulls quirúrgics 
per facilitar l’abordatge quirúrgic dels tumors 
més freqüents i s’han posat en funcionament 
tant tècniques diagnòstiques noves com 
l’ecobroncoscòpia per al diagnòstic del càncer de 
pulmó, l’ecoendoscòpia per als tumors digestius, 
o terapèutiques com la radiofreqüència per 
al tractament de petits tumors, la cirurgia de 
les metàstasis hepàtiques, la microcirurgia 
endoscòpica transanal (TEM), la cirurgia 
endoscòpica vesical amb fluorescència, la 
quimioembolització de tumors, la resecció 
amb làser de tumors endobronquials i la que es 
desenvolupa en aquest article: la cirurgia radical 
amb quimioteràpia local i hipertèrmia (CR + 
HIPEC) per a l’abordatge de la carcinomatosi 
peritoneal. Tot això sota la direcció del Comitè 
d’Enllaç Oncològic, la funció principal del 
qual és coordinar i ordenar l’actuació dels 
professionals de les diferents disciplines que 
intervenen en el tractament d’aquest grup de 
malalties, amb la finalitat última de millorar els 
resultats clínics dels malalts.

L’abordatge terapèutic de les malalties malignes 
que afecten al peritoneu és una de les tècniques 
que s’han beneficiat d’aquesta aproximació 
multidisciplinària, de manera que ja són força 
els pacients que han rebut un tractament 
potencialment curatiu, aplicat sobre patologies 
neoplàsiques fins ara considerades incurables.

Els tumors originats a l’abdomen i la pelvis 
poden disseminar per via hemàtica, limfàtica i 
amb certa freqüència ho fan per via peritoneal, 
donant lloc a la carcinomatosi peritoneal (CP) 
i complicant el pronòstic i qualitat de vida 
dels pacients. La incidència de la CP és alta en 
els pacients diagnosticats i tractats de tumors 
colorectals (40% -70%), gàstrics (15% -50%) i en 
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el Servei de Medicina intensiva de l’Hospital 
de Barcelona manté un alt estàndard de 
prestacions assistencials per als pacients que 
necessiten la seva atenció. Durant l’any 2012, 
i fruit de la contínua recerca per millorar la 
terapèutica, s’ha incorporat una nova tècnica 
de suport ventilatori i circulatori que es coneix 
com ILA (per contracció de la seva denominació 
anglosaxona interventional lung assist).

La ventilació mecànica amb pressió positiva 
ha estat –i és– de gran ajuda per mantenir 
la funció ventilatòria no només a aquells 
pacients que per la seva patologia pulmonar 
ho necessiten, sinó també en entitats clíniques 
d’origen extrapulmonar que precisen ventilació 
mecànica, com ara les situacions de coma, el xoc 
en qualsevol de les seves formes i d’altres.

A mitjans de la dècada dels anys 60, es va 
introduir en medicina la ventilació mecànica per 
al tractament de la poliomielitis que va assotar, 
en forma epidèmica, la majoria dels països 
occidentals. Dels primers respiradors amb 
pressió negativa al voltant del cos, coneguts com 
a “pulmó d’acer”, aviat es va passar a respiradors 
que introduïen aire o oxigen amb pressió 
positiva, a través d’una cànula de traqueotomia.

Des de llavors, hem après que cal utilitzar 
el ventilador amb volums baixos i amb la 
pressió més baixa possible, per no danyar 
més els pulmons. És per això que en algunes 
patologies pulmonars, com la Síndrome de 
Destret Respiratori Agut (SDRA), en la qual la 
rigidesa pulmonar impedeix una ventilació que 
protegeixi el pulmó, la membrana extracorpòria 
permet eliminar CO2 i d’aquesta manera es pot 
ventilar el pacient amb menor volum corrent i 
menys pressió.

La funció de la membrana ILA és actuar com 
a sistema de suport en l’intercanvi gasós en 
pulmons humans, és a dir, eliminant CO2 i 
proporcionant O2. Dit d’una altra manera, 
es tracta d’un sistema de respiració assistida 
extrapulmonar que permet l’intercanvi de gasos 

mitjançant la seva difusió al plasma a través 
d’una membrana hermètica de polimentilpentè 
(PMP).

L’ús clínic de l’ILA està indicat en totes les 
situacions clíniques en què s’empri, sota estricte 
control, un sistema respiratori amb protecció 
pulmonar i no s’observi un intercanvi gasós 
suficient, especialment pel que fa a l’eliminació 
de CO2. Entre les més freqüents, es troben les 
següents:

• SDRA d’origen intra o extrapulmonar.
• Exacerbació de la malaltia pulmonar 

obstructiva crònica (MPOC).
• Com a solució transitòria, prèvia a un 

trasplantament de pulmó.
• Com a respiració protectora, en casos d’una 

elevada pressió intracranial.
• En fístules broncopleurals.

La membrana o filtre es col·loca entre un catèter 
arterial i un altre venós, normalment entre 
artèria i vena femorals. La diferència de pressió 
permetrà que la sang circuli per aquest filtre, 
que estarà connectat al seu torn a una font 
d’oxigen.

A aquest sistema se li pot afegir una bomba 
de flux i permetre pràcticament una circulació 
extracorpòria, és a dir, poder oxigenar la sang 
a més d’eliminar CO2. Aquesta tècnica es 
coneix com ECMO (extracorporeal membrane 
oxygenation) i estaria indicada en casos de 
pacients afectats de baixa despesa cardíaca per 
situacions de xoc, infart agut de miocardi i altres 
amb idèntica repercussió hemodinàmica.

La millora tècnica d’aquest tipus de membranes 
permetrà en el futur seguir avançant en la 
ventilació i oxigenació extracorpòria dels 
malalts crítics.

L’equip que forma el Servei de Medicina 
Intensiva de l’Hospital de Barcelona, metges i 
infermeres, manté un elevat compromís amb 
l’atenció tècnica i humana dels pacients al seu 

càrrec. Precisament, aquestes qualitats han 
merescut el Premi a l’Excel·lència Professional 
que atorga el Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona.

La ventilació mecànica 
amb pressió positiva 
ha estat –i és– de gran 
ajuda per mantenir 
la funció ventilatòria 
no només a aquells 
pacients que per la seva 
patologia pulmonar 
ho necessiten, sinó 
també en entitats 
clíniques d’origen 
extrapulmonar que 
precisen ventilació 
mecànica, com ara les 
situacions de coma, el 
xoc en qualsevol de les 
seves formes i d’altres.
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les fractures del terç proximal del fèmur en 
pacients d’edat avançada constitueixen una 
patologia cada dia més prevalent en el món 
occidental. El seu tractament està subjecte a una 
gran variabilitat entre els diferents grups de 
professionals.

Els índexs de mortalitat i morbiditat de les 
fractures de maluc en edat avançada són 
molt elevats i, tot i que les taxes de mortalitat 
publicades en la literatura mundial són molt 
dispars –oscil·len entre el 13 i el 45% a l’any de 
l’episodi traumàtic, si bé la mortalitat acceptada 
actualment a l’any de produir-se la fractura 
del maluc és al voltant del 25%-, la xifra més 
acceptada és molt superior a la mortalitat 
esperada per aquest grup d’edat.

La taxa de morbiditat d’aquesta patologia també 
és molt elevada, ja que comporta seqüeles amb 
un deteriorament funcional important, que 
impedeix que molts d’aquests pacients recuperin 
l’autonomia que tenien prèviament. En la 
revisió realitzada a l’any del traumatisme, en els 
primers 200 pacients de la sèrie estudiada per 
l’Hospital de Barcelona es va observar que abans 

del traumatisme un 80% dels pacients vivien al 
seu domicili, mentre que un any després només 
ho feia el 66% dels pacients que sobrevivien. El 
nombre de pacients que resideix amb els seus 
familiars a l’any del traumatisme s’incrementa 
en un 9% i l’increment dels que resideixen en un 
centre de llarga estada és d’un 5%.

Aquestes fractures originen un elevat consum 
de recursos sanitaris, que el 1980 va ser calculat 
en un bilió de dòlars als EUA i en 1.021 milions 
d’euros a Espanya, el 1996. A més, la seva 
incidència és elevada i va en augment. El 1990 
es van atendre als Estats Units 260.000 fractures 
de maluc i el 1988 se’n van atendre a Espanya 
unes 33.000. L’augment de la incidència no va 
d’acord amb l’augment de la població d’edat. 
A Salamanca, entre 1977 i 1988, va augmentar 
la incidència de fractures de maluc en un 141%, 
mentre que l’increment de la població d’edat va 
ser de només el 14,8%. A Suècia, entre 1940 i 1980, 
va augmentar en un 63% la població d’edat, però 
la incidència de les fractures del maluc ho va fer 
en un 500%.

Atenent tots aquests paràmetres, el 1996 es 
va decidir iniciar a l’Hospital de Barcelona 
un programa per optimitzar el tractament 
d’aquesta patologia mitjançant l’elaboració 
i posterior aplicació d’un pla de cures 
estandarditzat com és una via clínica. Aquesta 
es va aplicar als pacients ingressats per rebre 
tractament quirúrgic d’una fractura de 
maluc, d’edat igual o superior a 65 anys, i que 
expressessin el seu consentiment per rebre el 
tractament. Es va establir la necessitat de fer un 
seguiment dels pacients durant un any. Totes 
les dades clíniques es van introduir en una base 
de dades informatitzada per poder comparar 
posteriorment els resultats del centre amb els 
publicats en la literatura científica.

Des de l’any 1997, en què s’inicià l’aplicació de la 
via clínica i la recollida de dades, fins al final de 
l’any 2012 s’han inclòs en l’estudi 2.932 pacients, 
amb una mitjana d’edat de 83,2 anys (75,8% del 
gènere femení). La revisió dels pacients a l’any 
de tractament s’ha realitzat, de moment, fins a 

finals del 2009, la qual cosa suposa 2.175 pacients 
(74,2% de la sèrie).

La majoria dels estudis estableixen la 
importància de no demorar el tractament 
quirúrgic d’aquests pacients més de 24 o 48 
hores. A la sèrie de l’Hospital de Barcelona 
el 86,6% dels pacients van ser tractats 
quirúrgicament en les primeres 24 hores 
posteriors a l’ingrés hospitalari. En analitzar el 
nombre de pacients operats en les primeres 48 
hores, es detecta que aquesta xifra augmenta 
fins a suposar el 94,3%. Una de les grans causes 
de demora quirúrgica és el tractament previ 
del pacient amb anticoagulants. En un estudi 
realitzat pel grup durant els anys 2008 a 2012 es 
va poder comprovar que el 66,5% dels pacients 
en els quals es va haver de retardar la cirurgia 
rebia tractament anticoagulant, de manera que 
aquesta és, per tant, la causa més important 
de demora quirúrgica. La resta dels casos amb 
demora quirúrgica va ser a causa de la patologia 
mèdica associada que presentaven els pacients 
i que contraindicava la cirurgia en aquell 
moment.

És difícil establir comparacions amb els estudis 
disponibles en la literatura científica mundial, 
atès que molt pocs aconsegueixen un seguiment 
complet d’un any de tots els pacients. Alguns 
només analitzen aspectes parcials de la totalitat 
de les fractures del maluc, altres eliminen 
d’entrada un gran percentatge de pacients, ja 
sigui per incloure només els sans i forts o bé per 
no avaluar els no operats, que de vegades són 
nombrosos. Altres estudis són retrospectius i en 
altres casos es tracta d’estudis epidemiològics 
amb poques referències clíniques.

Un dels aspectes més importants del tractament 
de les fractures del maluc és el de la mortalitat 
dels pacients a l’any del tractament. A la sèrie de 
l’Hospital de Barcelona és del 22,9%, xifra que 
està en els límits inferiors dins de les publicades 
en la literatura científica corresponent. La 
Clínica Mayo de Rochester, als EUA, va publicar 
el 2001 una mortalitat d’aquests pacients d’un 
24% a l’any del tractament.

L a  f r a c t u r a 
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Les fractures del 
terç proximal del 
fèmur en pacients 
d’edat avançada 
constitueixen una 
patologia cada dia 
més prevalent en el 
món occidental.

Complicacions 
quirúrgiques

Hospital  
de Barcelona

Monografía 
SeCoT

Infecció de 
la ferida quirúrgica

2,4% 2 a 7%

Fracasos de 
l’osteosíntesis

3,7% 5 a 21%

Luxació protèsica 6% 0,3 a 18%

indicador
(revisades a l’any des de 1997 fins 2009)

 1997-2012

n %

Mitjana d'edat 83,2

Nombre de Fractures de maluc 2.932

Mortalitat intrahospitalària en fractures de maluc 124 4,2

Demora quirúrgica en fractures de maluc > 24 hores 388 13,4

Demora quirúrgica en fractures de maluc > 48 hores 165 5,7

Mitjana d'estada hospitalària en fractures de maluc 7,8

Nombre de fractures de maluc revisades a l'any 2.175 74,2

Mortalitat a l’any del tractament en fractures de maluc 499 22,9

Nombre de fractures de maluc operades 2.901

Nombre de fractures de maluc operades revisades 2.146 74,0

Infecció superficial de la ferida quirúrgica a l'any del tract. 22 1,0

Infecció profunda de la ferida quirúrgica a l'any del tract. 29 1,4

Total infecció de la ferida quirúrgica a l'any del tractament 51 2,4

Reintervencions a l’any del tractament 165 7,7

Reingressos a l’any de tractament 160 7,5

Nombre de substitucions protètiques realitzades 1.035

Nombre de substitucions protètiques realitzades revisades 772 74,6

Luxacions a l'any del tractament 46 6,0

Nombre d'osteosíntesis realitzades 1.835

Nombre d'osteosíntesis realitzades revisades 1.364 74,3

Fracassos de la síntesi a l’any del tractament 50 3,7

Pseudoartrosi a l’any del tractament 18 1,3

Accident vascular cerebral durant l’ingrés hospitalari 14 0,5

Trombosi venosa profunda durant l’ingrés hospitalari 1 0,0

Infart agut de miocardi durant l'ingrés hospitalari 8 0,3

Insuficiència cardíaca durant l'ingrés hospitalari 47 1,6

Pneumònia durant l'ingrés hospitalari 34 1,2

Tromboembolisme pulmonar durant l'ingrés hospitalari 1 0,0

Edema agut de pulmó durant l'ingrés hospitalari 12 0,4

Hemorràgia digestiva alta durant l'ingrés hospitalari 22 0,8

Infecció d'orina durant l'ingrés hospitalari 83 2,8

Retenció d'orina durant l'ingrés hospitalari 60 2,0

Pèrdues en el seguiment a l'any 14 5,9

- Pròtesis 6

- Síntesis 8

En una monografia publicada l’any 2001 per 
la Sociedad Española de Cirurgía Ortopédica y 
Traumatología (SECOT) es recullen les principals 
complicacions quirúrgiques derivades del 
tractament d’aquestes fractures. A la taula 
adjunta es reflecteixen les dades comparatives 
de la sèrie de l’Hospital de Barcelona amb les 
esmentades en aquesta monografia.
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l’anàlisi detallada de tots i cadascun dels 
consums energètics qüestionant, en cada cas, la 
seva necessitat, el seu horari de funcionament i 
les possibilitats d’adaptar-lo a uns paràmetres 
més restrictius. En aquesta línia de treball 
s’han posat en marxa protocols de parada / 
encesa d’enllumenat en zones comunes i de 
trànsit, bé per detectors de presència o per 
temporitzadors. S’han canviat mètodes de 
treball per agrupar tasques i desconnectar 
màquines més aviat. També s’han ajustat 
termòstats per àrees amb uns criteris de 
temperatura ajustats a les recomanacions de 
l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) per, així, 
millorar el consum.

La línia de treball en l’eficiència tracta 
d’aconseguir que cada quilowatt que es 
consumeix sigui emprat amb el rendiment 
més gran possible. Aquí s’engloben les tasques 
d’actualització dels equips consumidors 
(calderes, bombes, aparells d’enllumenat...), 
la conservació i ampliació dels elements 
d’aïllament de canonades i estructurals i la 
centralització dels elements de control de les 
instal·lacions, que permeten implementar 
programes d’eficiència d’una forma ràpida.

Durant l’any 2012 s’ha seguit aconseguint, per 
tercer any consecutiu, un descens en el consum 
energètic total, tant elèctric com tèrmic, i 
s’ha permès consolidar una rebaixa de fins a 7 
GW per any des de l’any 2005, tal com es pot 
apreciar a la taula i gràfic adjunts:

Respecte a la segona línia d’actuació, l’Hospital 
de Barcelona es caracteritza per haver estat 
pioner en la gestió responsable dels seus 
residus, implementant una alta consciència 
ecològica i de respecte al medi ambient, 

més enllà de les obligacions dictades per la 
legislació vigent.

Tot i que 15 anys enrere el reciclatge no rebia 
cap tipus de suport institucional, el centre va 
decidir iniciar la segregació del plàstic, del 
cartró i, mica en mica, de pràcticament tots els 
residus que genera la institució, assumint el 
seu cost. Avui dia es gestionen més de 6 tones 
de residus anualment, dels 4 grups que genera 
qualsevol centre sanitari (els no perillosos 
dels grups 1 i 2 i els perillosos dels grups 3 i 
4), classificats al seu torn en 17 categories. Més 
de la meitat d’aquests residus actualment són 
valoritzables i es reciclen o es reutilitzen.

Recentment, l’empresa col·laboradora Expense 
Reduction Analysts (ERA) ha aconseguit 
un estalvi del 15% de la despesa en gestió de 
residus de l’Hospital de Barcelona. Segons 
els seus tècnics, el centre ja impulsava una 
alta consciència mediambiental, amb circuits 
per als residus ben definits, tant pel que fa a 
la seva segregació com per evitar contactes 
innecessaris que puguin provocar algun 
contagi. No obstant això, es va arribar a 
aquest estalvi a través de la negociació d’una 
millora en el preu amb els proveïdors i amb la 
consecució de l’abonament d’un import per la 
venda del paper a un gestor d’aquest residu.

La política actual en 
relació al consum 
energètic segueix 
tenint un sol vector: 
ser més eficient i 
seguir donant un 
servei d’excel·lència 
amb un consum 
cada vegada menor 
d’energia.

any 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kw elèctrics 9.944.045 10.096.407 9.823.580 9.781.738 10.127.368 10.333.513 8.819.341 8.056.187 7.751.575 8.007.560 7.903.956 7.689.252 7.662.193

Kw tèrmics 9.236.107 8.204.906 9.226.478 12.005.403 11.601.107 11.577.497 8.852.192 8.222.325 8.526.955 9.005.026 7.918.618 7.116.071 6.988.941

Total 19.180.152 18.301.313 19.050.058 21.787.141 21.728.475 21.911.010 17.671.533 16.278.512 16.278.530 17.012.586 15.822.574 14.805.323 14.651.134
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l’Hospital de Barcelona és propietat i 
està gestionat per la cooperativa d’usuaris 
SCIAS, fet que marca de manera important 
les polítiques i la sensibilitat en el tractament 
dels temes d’índole social i mediambiental 
que afecten l’entorn. Dins de les actuacions 
en l’àmbit del medi ambient, l’Hospital de 
Barcelona gestiona dues línies principals: el 
consum energètic i la política de residus.

Els hospitals, en general, són els edificis del 
sector terciari amb més consum d’energia. 
Aquesta característica és deguda a diversos 
factors, entre els quals destaquen el fet de 
tenir un funcionament ininterromput, l’alt 
nivell d’exigència tècnica d’alguns serveis, la 
demanda de confort tèrmic en la major part 
de la superfície ocupada, etc. D’altra banda, 
el consum energètic es va incrementant 
d’una manera gradual a causa, sobretot, de 
la introducció de tecnologia, tant pel que fa 
referència a la tasca sanitària com a l’entorn 
personal i de confort dels pacients.

En el cas de l’Hospital de Barcelona aquesta 
situació es veu potenciada principalment per 
dos factors. Un de molt important és l’edat 
de l’edifici, construït en uns anys en els quals 
els productes aïllants no s’utilitzaven amb la 
profusió actual, i l’altre és l’elevat nivell de 
confort tèrmic que té tot l’edifici, a causa de la 
infraestructura que requeria la funció d’hotel 
de luxe per a la qual estava dissenyat, i que 
és demandada pels usuaris i pacients. Amb 
aquestes premisses, la factura energètica de 
l’Hospital de Barcelona sempre ha representat 
una suma molt important, amb un pes 
específic significatiu en el compte d’explotació.

La política actual en relació al consum 
energètic segueix tenint un sol vector: ser més 
eficient i seguir donant un servei d’excel·lència 
amb un consum cada vegada menor d’energia. 
La posada en pràctica d’aquest principi passa 
per dues línies d’actuació principals: estalvi i 
eficiència.

La línia d’estalvi consisteix bàsicament en 
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Casuística

Casuística de l’hospital 

1. Ingressats més frequents

Rang GRD Descripció N %

1 089-090 / 541 / 772-773 Pneumònia simple i altres trastorns respiratoris 674 4,6%

2 372-375 Part vaginal 643 4,4%

3 371 Cesària sense complicacions 427 2,9%

4 159-163 Procediment quirúrgic per hèrnia inguinal, femoral i altres 422 2,9%

5 101-102 Altres diagnòstics respiratoris amb i sense complicacions 402 2,8%

6 209-212 PQ maluc, fèmur i articulacions majors extremitats inferiors 373 2,6%

7 127 / 544 Insuficiència cardíaca i shock 353 2,4%

8 493-494 / 556 / 195-198 Colecistectomia laparoscòpica i per laparotomia 322 2,2%

9 817-818 PQ substitució maluc 292 2,0%

10 221-222 PQ de genoll 285 2,0%

11 146-149 / 154-155 / 585 PQ digestius: esòfag, estómac, còlon, recte 259 1,8%

12 104-112 / 852-854 PQ cardíacs: vàlvules, by pass, percutani amb stent 245 1,7%

13 320-322 Infeccions ronyó i tracte urinari 217 1,5%

14 014-015 / 533 / 810 Accident vascular cerebral 209 1,4%

15 310-311 PQ transuretrals 205 1,4%

16 358-359 PQ úter i annexos no neoplàsia maligna 202 1,4%

17 257-262 PQ de mama 202 1,4%

18 088 Malaltia pulmonar obstructiva crònica 192 1,3%

19 124-125 Trastorns circulatoris excepte IAM, amb cateterisme cardíac 183 1,3%

20 138-139 Arítmia cardíaca i trastorns conducció 180 1,2%

21 223-224 PQ extremitat superior 178 1,2%

22 182-183 Esofagitis, gastroenteritis i miscel·lània malalties digestives 161 1,1%

23 813-816 Gastroenteritis no bacteriana 160 1,1%

24 218-220 PQ extremitats inferiors i húmer, excepte maluc, peu i fèmur 154 1,1%

25 096-097/ 588-589 / 774-775 Bronquitis i asma 148 1,0%

Total 25 GRD més freqüents 7.088 48,8%

Total GRD ingressats 14.517 100,0%

2. ambulatoris més freqüents

Rang GRD Descripció N %

1 410 Quimioteràpia 3.679 24,5%

2 039 Intervencions del cristal·lí 2.726 18,2%

3 467 Altres factors que influencien l’estat de salut 1.650 11,0%

4 243 Patologia mèdica columna vertebral 947 6,3%

5 466 Cures posteriors sense neoplàsia maligna 801 5,3%

6 270 Altres PQ pell/teixit subcutani mama 519 3,5%

7 040 PQ extraoculars >18 anys excepte òrbita 407 2,7%

8 395 Trastorns de la sèrie vermella >17 anys 255 1,7%

9 266 Empelt/desbridament cutani sense complicacions 253 1,7%

10 042 PQ intraoculars excepte retina, iris i cristal·lí 228 1,5%

Total 25 GRD més freqüents 11.465 76,3%

Total GRD ambulatoris 15.688 100%

Complexitat de la casuística 

Pes mitjà hospitalitzats 1,5908

Pes mitjà ambulatoris 0,9564

Distribució de les altes segons complexitat

menys d’ 1,5 9.835 67,7%

entre 1,5 i 2,5 2.420 16,6%

entre 2,5 i 4,5 1.750 12,0%

més de 4,5 532 3,7%

Un 15,7% de la patologia atesa compleix els criteris 
d’hospital terciari del CatSalut  

Hospitalització i ambulatoris 30.205

Ambulatoris  15.688

Hospital de dia 6.638

Exploracions complementàries 394

Quirúrgics 8.656

Hospitalizació 14.517

Ingressos programats 7.460

Ingressos urgents 7.057

Estades produïdes 83.934

Mitjana diària de llits ocupats 229,3

Estada mitjana 5,7

Estada mitjana programats 3,8

Estada mitjana urgents 7,8

Activitat quirúrgica i parts 16.300

Intervencions quirúrgiques 15.131

Nombre de cirurgians 1.029

Programades 13.528

Urgents 1.603

Ambulatòries 8.650

Amb hospitalització 4.878

Taxa de substitució 64%

Parts 1.169

Nombre de ginecòlegs 231

urgèncis 46.261

Ingressos sobre total visites 15,1%

Malalts a Àrea d'Observació 5.264

Altes des de l'Àrea d'Observació 69,7%

Visites Centre Mèdic ASC-FCB 8.183

Readmissions < 72 hores 5,3%-5,8%

Servei d’urgèncias Domiciliàries  (SuD) 67.286

SUD Barcelona. Visites realitzades 40.344

SUD comarques. Visites realitzades 26.942

Programa PaPPa

Malalts incorporats 105

Malalts en el Programa a 31/12 97

Mitjana de dies en el Programa 199,6

Convalescència

Pacients convalescència 340

Estada mitjana (dies) 14,4

Programa Paliaclinic

Malalts tractats 180

Mitjana d'edat (anys) 76,3

Mitjana de dies en el Programa 41,7

indicadors d’activitat

Total casos atesos 143.752

L’Hospital 
de Barcelona
en xifres (2012)



Mortalitat

Raó de mortalitat estandarditzada 1,0343

Mortalitat en episodis urgents 1,0394

Mortalitat en episodis programats 0,9685

infecció

Profilaxi antibiòtica correcta 84,0%

Taxa de profilaxi antibiòtica quirúrgica en 
moment òptim

96,0%

Cumpliment del protocol d'higiene de mans 70%

Infecció nosocomial (EPINE) 6,43%

Infecció de ferida en cirurgia neta 2,83%

Infecció de ferida quirúrgica en cesària 3,0%

Infecció de ferida quirúrgica en cirurgia de 
còlon

18,5%

Bacterièmies nosocomials (general Hospital) 1,7%

Bacterièmies associades a catèter endovenós per 
1.000 estades

0,15

Bacterièmies associades a catèter venós perifèric 
per 1.000 estades

0

Bacterièmies a UCI per 1.000 dies de catèter 
venós central

1,5

Pneumònia a UCI per 1.000 dies de ventilació 
mecànica

1,19

Infecció neonatal de transmissió neonatal 
precoç per 1.000 nounats

2,34

Incidència acumulada d'infecció nosocomial 
neonatal

1,24

Taxa d'infecció per MRSA 10,40%

accessibilitat

Programació quirúrgica 

Cirurgia programada 16,6 dies

Cirurgia del càncer < 7 dies

Cirurgia urgent (mitjana de 5 IQ diàries) al dia 

Temps de resposta exploracions

Radiodiagnòstic < 18 
hores

Exploracions complementàries < 24 
hores

Temps urgències

Temps d'espera (minuts) 25

Temps mitjà de visita (minuts) 95

Temps SuD

Mitjana de resposta ciutat de Barcelona (minuts) 33

Visites abans de 30 minuts 59%

Mitjana resposta comarques (minuts) 44

Visites abans de 45 minuts 40%

Documentació clínica

Informes d'alta de contingut òptim 97,6%

Informes d'alta corregits 1,7%

Consentiment informat en cirurgia programada 100%

Consentiment informat en EC programades 94%

errors de medicació

Taxa d'errors de medicació 2,4%

Percentatge d'errors de medicació que provoca 
lesió

2%

utilizació de la sang

Consum d'hemoderivats per llit i any 18,3

Consum d'hemoderivats per 100 ingressos 29,2

Úlceres per pressió

Taxa de prevalença global 7,5%

Taxa d'úlceres intrahospitalàries en pacients 
de risc

9,5%

Caigudes

Declaració de caigudes per mil estades 3,46

Caigudes sense conseqüències o amb perjudici 
lleu

98%

Greus (molt greus = 0%) 2%

adequació hospitalària

Inadequació dels ingressos hospitalaris des 
d'Urgències

2,8%-3,2%

Inadequació de l'estada hospitalària 9,5%

nutrició

Valoració del risc nutricional a l'ingrés 99%

Pacients amb risc nutricional valorats per 
dietista

81%

Valors crítics

Valors crítics resolts de forma òptima 98,37%

Profilaxi de la malaltia tromboembòlica en 
cirurgia

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

82%

indicadors de qualitat


