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Sra. M. Teresa Basurte
Presidenta de SCIAS

Presentem la memòria de la 
cooperativa SCIAS –nascuda fa 45 
anys– i de l’Hospital de Barcelona 
quan ens apropem al 30è aniversari 
del funcionament del centre. De 
l’actuació al llarg de l’any 2018 voldria 
destacar alguns aspectes.

El primer de tot, i raó de ser 
de l’Hospital, és l’atenció a les 
necessitats assistencials dels seus 
socis, atesos pel metge de la seva 
elecció entre els del quadre facultatiu 
d’Assistència Sanitària. Al llarg de 
l’any, s’han atès més de 150.000 casos 
en les diferents línies d’activitat. Es 
compleix així amb escreix el propòsit 
per al qual es va crear: donar servei 
als socis de la cooperativa i alhora 
assegurats d’Assistència Sanitària, 
que han confiat en el projecte i 
gràcies als quals és avui una realitat 
de quasi 30 anys de funcionament 
més que satisfactori.

El segon aspecte és la renovació i 
posada al dia de l’edifici, d’acord 
amb un pla de prioritats, que 
implicarà la renovació de les plantes 
d’hospitalització, en els anys vinents. 
A la vegada, s’han dut a terme altres 
actuacions en diversos serveis, com 
la renovació dels quiròfans, la sala 

30 anys de 
compromís de 
servei

blanca de farmàcia, la renovació del 
servei d’esterilització, la reforma 
de la cuina i de la infraestructura 
de l’edifici per, en alguns casos, 
millorar l’aspecte i funcionalitat i, 
en altres, mantenir-los en perfecte 
estat de funcionament. D’altra banda, 
cada any es dediquen recursos per 
mantenir els equipaments mèdics, 
substituir-los quan arriben al final 
de la seva vida útil i incorporar noves 
tecnologies perquè l’Hospital doni 
resposta a les necessitats dels malalts 
i dels metges que els atenen amb 
el nivell adequat als coneixements 
científics de cada moment.

Un altre aspecte que voldria 
destacar és el relleu generacional 
que s’està produint aquests anys 
per la jubilació dels socis de 
treball que van començar el 1989, 
any de la inauguració del nostre 
centre. M’agradaria transmetre’ls 
a tots el meu agraïment per la seva 
professionalitat, el seu compromís i 
dedicació i per haver-nos acompanyat 
en aquesta singladura al llarg de 
tots aquests anys. Això comporta la 
incorporació d’una nova generació de 
professionals que han de fer un esforç 
d’integració en un model d’atenció 
únic i diferent dels del nostre 

entorn, als quals dono la més cordial 
benvinguda.

D’altra banda, l’Hospital continua 
l’adaptació dels serveis assistencials 
a les noves necessitats dels socis. 
Es consoliden els resultats de 
l’oncologia, l’hospital de dia i el 
nou servei de cardiologia, així com 
la creació de diverses consultes per 
millorar alguns aspectes específics 
de l’atenció, com la d’infecció 
osteoarticular, la d’ostomies o la de 
l’embarassada de risc, que se sumen 
al programa NADÓ per a les visites a 
domicili de les mares o l’abordatge de 
la cronicitat amb el programa PAPPA, 
per citar només els més destacats. 
L’ambulatorització de l’assistència 
continua sent una línia d’actuació 
prioritària per a una atenció més 
eficient i més còmoda per als 
pacients. Totes aquestes iniciatives 
corroboren l’adaptació de l’Hospital 
a les noves necessitats dels nostres 
socis.

L’Hospital és, cada vegada amb 
més freqüència, lloc de trobada i 
punt de referència per a jornades 
científiques o reunions de treball dels 
professionals, amb el doble l’objectiu 
de facilitar-los el manteniment dels 

coneixements mitjançant la formació 
continuada i donar a conèixer a 
l’exterior el rigor de la forma de fer i 
treballar de l’Hospital de Barcelona.

Totes aquestes iniciatives assoleixen 
l’èxit gràcies a la implicació de tots 
els socis de treball, que dia a dia 
s’esforcen per atendre els nostres 
socis i donen solució a les seves 
necessitats, tant en l’àmbit de 
l’atenció sanitària i organitzativa com 
en l’aspecte hostaler, per tal que la 
seva estada a l’Hospital de Barcelona 
sigui el més eficaç i còmoda possible, 
tal com es reflecteix ben sovint a les 
enquestes que es complimenten en 
rebre l’alta hospitalària. 

Per tot això, el meu reconeixement 
i agraïment als socis de treball, que 
faig extensiu als metges d’Assistència 
Sanitària que atenen els seus malalts, 
a la vegada socis de consum de la 
cooperativa, i que han dipositat la 
seva confiança en la nostra institució. 
Uns i altres fan possible aquesta 
realitat única.

A tots, moltes gràcies. 

Es compleix amb escreix 
el nostre propòsit: 
l’atenció a les necessitats 
assistencials dels socis de 
la cooperativa, atesos pel 
metge de la seva elecció 
entre els del quadre 
facultatiu d’Assistència 
Sanitària.
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Ambulatoris   30

Hospital de Dia 15

Cirurgia ambulatòria 15

Urgències 36

Boxs generals 15

Boxs Pediatria 6

Boxs Ginecologia 1

Àrea d'observació 14

Nombre de llits   273

Habitacions convencionals  250

UCI 13

Neonatologia 10

Consultes  15

Oncologia d'Assistència Sanitària 11

CAIVAS (Clínica del Viatger) 1

CERI (embaràs de risc) 1

CLIO (infecció osteoarticular) 1

Ostomies 1

Àrea quirúrgica / parts 15

Quiròfans 12

Sales de part 2

Sala de part natural 1

Serveis d'atenció a domicili

Servei d'Urgències Domiciliàries (SUD)

Programa d'Atenció al Pacient  
Pluripatològic (PAPPA)

Programa NADÓ

L'Hospital en xifres 

Intervencions quirúrgiques i parts 15.278

Intervencions quirúrgiques ambulatòries 8.286

Taxa de substitució 67,4%

Mitjana de llits ocupats per dia 207,6

Estada mitjana 5,62 dies

  

Sessions a l'Hospital de Dia 7.047

Visites ambulatòries 9.459

Visites a domicili del programa NADÓ 526

Visites d'infermeria a domicili del PAPPA 7.579

Total d'altes   29.375

Altes d'hospitalització 13.434

Altes ambulatòries 15.941

Visites al Servei d'Urgències  50.295

Capacitat de l'Hospital Activitat assistencial 2018

Visites del Servei d'Urgències Domiciliàries (SUD) 72.034

PAPPA Pacients prevalents a 31/12/18 368

TOTAL DE CASOS ATESOS 152.072
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L’Hospital de Barcelona centra la seva 
activitat en el servei als pacients, alhora 
socis d’SCIAS, i als metges d’Assistència 
Sanitària. Són ells qui hi dipositen la 
confiança perquè tinguin cura de la seva 
salut i la dels seus pacients, ja que troben 
en els professionals que hi treballen una 
atenció centrada en les persones i que 
vetlla pel tracte individual dels malalts. 
A més, l’Hospital es regeix per uns valors 
ètics basats en la continuïtat en l’atenció, 
el respecte a la voluntat dels pacients i la 
seva participació, ja que cada vegada són 
més actius en la gestió de la seva salut i 
en la presa de decisions.

Els professionals d’infermeria de 
l’Hospital de Barcelona, en el seu treball 
assistencial quotidià, saben que el 
pacient és el centre de l’atenció de tots. 
S’esforcen cada dia per resoldre les seves 
necessitats i oferir les millors cures als 
malalts hospitalitzats, elaborant plans 
d’atenció personalitzats i conscients 
que cuidar no és només tractar la 
malaltia sinó que és, també, vetllar per 
prevenir-la i ajudar a no emmalaltir. 
Per aquest objectiu, l’Hospital disposa 
de 12 programes d’educació sanitària i 
42 guies i fulletons que donen suport 
a la informació de malalties, processos 
quirúrgics i ús de fàrmacs o material 

La infermera, la clau per 
a una estada satisfactòria 
del pacient

sanitari. Professionals especialitzats en 
cada àrea de coneixement mantenen 
actualitzats aquests programes i guies.

148 infermeres de l’Hospital de 
Barcelona formen part de 35 grups de 
treball i comissions hospitalàries que 
vetllen per la cultura de seguretat i 
millora contínua de les cures als pacients 
en disciplines com el control del dolor, 
la informació de medicaments de risc, el 
control de la infecció i rentat de mans, 
la prevenció i tractament de les lesions 
per pressió, el control i prevenció de 
les caigudes, el risc de desnutrició, les 
transfusions o el control i prevenció dels 
errors de medicació. Són professionals 
compromeses que participen activament 
en els projectes de l’Hospital i que 
demostren el seu alt grau de motivació 
per la feina en equip i la integració en el 
seu dia a dia dels processos, protocols 
i procediments d’infermeria amb 
l’objectiu de disminuir la variabilitat. 
Qualsevol projecte de millora que 
beneficiï els pacients pot ser proposat 
pels professionals, que són els veritables 
coneixedors dels processos hospitalaris 
que viuen els nostres pacients.

El principal repte de futur de les 
infermeres, els tècnics auxiliars 

d’infermeria, els portalliteres i 
els administratius de l’Hospital 
de Barcelona és aconseguir que 
l’experiència del pacient durant la 
seva estada sigui el més satisfactòria 
possible, i que trobin en els professionals 
d’infermeria el seu referent de salut en 
el procés de l’hospitalització dins d’un 
marc segur, ètic i humà.

L’Hospital de Barcelona es 
regeix per uns valors ètics 

basats en la continuïtat en 
l’atenció, el respecte a la 

voluntat dels pacients i la 
seva participació.
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Al llarg de tota l’etapa que abasta 
els primers anys de la vida, des del 
naixement fins a l’adolescència, es 
completa el desenvolupament físic 
i el neurodesenvolupament, i és 
precisament en aquesta etapa quan 
es poden produir esdeveniments que 
alterin l’estat de salut de l’individu. Des 
de l’àmbit de la pediatria, els trastorns 
de la salut són molt diversos durant 
aquest període de la vida, i els que 
presenten els nadons o lactants petits 
són molt diferents dels que poden 
presentar els nens més grans i els joves 
adolescents, que a la vegada disten de 
la patologia que es presenta en l’etapa 
adulta.

Durant els primers anys de vida 
és quan els lactants i nens petits 
necessiten un major grau d’atenció 
mèdica, sovint per malalties 
infeccioses, predominantment de 
tipus respiratori o gastrointestinal. 
Els episodis d’infecció de vies 
respiratòries, especialment durant 
els mesos de tardor i hivern, són la 
causa principal de consulta, tant a 
les consultes pediàtriques com als 

Les diverses 
etapes de l’atenció 
pediàtrica

serveis d’urgències. En el sistema 
d’Assistència Sanitària són aquests 
els casos que presenten un número 
més gran de pacients, atesos tant pel 
Servei d’Urgències Domiciliàries –
amb atenció pediàtrica a la ciutat de 
Barcelona i poblacions del voltant– 
com pel Servei d’Urgències de 
l’Hospital de Barcelona, on es registren 
prop de 10.000 visites l’any.

Una de les patologies que genera 
major nombre de consulta i necessitat 
d’ingrés hospitalari és la bronquiolitis. 
Cada any a finals de tardor i primers 
mesos d’hivern, es produeix un brot 
epidèmic pel virus respiratori sincitial 
(VRS) que pot arribar a provocar 
col·lapse en els serveis d’urgències 
pediàtriques. Aquest problema 
afecta principalment els nens en 
els dos primers anys de vida, però 
són especialment més vulnerables 
els nadons i lactants petits, per sota 
dels 6 mesos d’edat. Únicament la 
teràpia amb oxigen i un correcte estat 
d’hidratació del pacient han demostrat 
benefici en l’evolució d’aquesta 
malaltia. Amb la incorporació de noves 

tècniques d’administració d’oxigen, 
com la teràpia amb alt flux que es 
pot aplicar a la capçalera del malalt, 
a la mateixa planta d’hospitalització, 
s’aconsegueix una disminució de la 
necessitat de cures intensives i una 
millora en l’estabilitat del quadre de 
dificultat respiratòria que presenten 
aquests pacients.

En l’altre extrem de l’etapa pediàtrica 
trobem els pacients adolescents que, a 
banda de diferents patologies de caire 
orgànic, algunes encara pròpies de 
l’edat infantil i altres més pròpies de 
l’adult però que debuten en aquesta 
etapa de la vida, presenten trastorns 
de caire psicosocial lligats a problemes 
escolars, estrès psicosocial, trastorns de 
conducta, addicció a substàncies i a les 
noves tecnologies i, també, trastorns 
de somatització, depressió i ansietat. 
Tot i que el maneig d’aquest tipus 
de desordres requereix d’un enfoc i 
seguiment en consultes especialitzades, 
sovint són motiu de consulta en els 
serveis d’atenció d’urgències. És aquí 
on s’ha de plantejar la possibilitat d’un 

L’atenció als pacients en edat 
pediàtrica requereix un alt grau 
d’especialització per atendre 
tots els tipus de trastorns i 
patologies que presenten els 
infants i adolescents al llarg dels 
primers anys de la vida.

problema mèdic agut, si bé sovint es 
necessita una reorientació cap a una 
atenció encaminada a una patologia 
amb probable trastorn de tipus 
psicosocial.

Les organitzacions que tenen dins de 
la seva cartera de serveis l’atenció als 
pacients en edat pediàtrica han de 
poder oferir una atenció tant diversa 
com la descrita. Aquesta atenció 
requereix un alt grau d’especialització 
per atendre tots els tipus de trastorns 
i patologies que presenten els infants i 
adolescents al llarg dels primers anys 
de la vida. L’Hospital de Barcelona i 
Assistència Sanitària, amb les diverses 
àrees d’atenció al pacient pediàtric 
–ambulatòria, d’urgències o amb 
l’hospitalització–, mantenen l’esforç 
necessari per seguir donant un servei de 
la màxima qualitat i contribuir a un alt 
nivell de benestar en la salut dels seus 
pacients.
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L'ús de tècniques mínimament 
invasives i de microcirurgia disminueix 
els riscos de la intervenció, redueix 
l'estada al centre i permet una millor 
recuperació. Entre aquestes tècniques 
destaquen els procediments realitzats 
per artroscòpia, especialment en 
el tractament de lesions de genoll 
(cirurgia meniscal i lligaments 
encreuats), lesions d’espatlla (cirurgia 
del manegot rotatori o luxació 
glenohumeral recidivant) o lesions 
tendinoses (tendó d’Aquil·les), entre 

d’altres. L’Hospital disposa, a més, de 
tecnologia d'última generació que 
permet, al quiròfan, localitzar amb 
exactitud la lesió que s’ha de tractar 
amb alta precisió i uns resultats clínics 
òptims. Per últim, destaquen les 
gairebé 20.000 urgències que els serveis 
d’urgències traumatològiques, tant a 
l’Hospital de Barcelona com al Centre 
Mèdic FC Barcelona – Assistència 
Sanitària, van atendre durant el 2018.

Recopilar patologies 
similars en un 
mateix equip 
proporciona un alt 
nivell d'expertesa, 
necessari per obtenir 
un resultat molt 
satisfactori.

L’especialització per zones 
anatòmiques dins de la traumatologia 
ha contribuït a millorar de manera 
significativa els resultats dels 
tractaments quirúrgics i ha minimitzat 
de forma substancial els riscos i les 
potencials complicacions per al pacient.

Aquesta hiperespecialització és 
especialment útil en patologies menys 
conegudes, o més complexes, en què 
el grau d’experiència del cirurgià 
influeix clarament en el resultat. Per 
tant, recopilar patologies similars en 
un mateix equip proporciona un alt 
nivell d'expertesa, necessari per obtenir 
un resultat molt satisfactori. Aquest 
fet permet poder recuperar la funció 
de la zona lesionada amb la màxima 
rapidesa possible.

Superespecialització en 
traumatologia i cirurgia 
ortopèdica

L’Hospital de Barcelona disposa 
d’un equip de referència de 180 
especialistes en cirurgia ortopèdica 
i traumatologia que el 2018 van 
realitzar 3.103 intervencions; 55 
d’aquests professionals van fer la 
major part de les cirurgies. Els equips 
estan superespecialitzats per zones 
anatòmiques i són referents a nivell 
nacional i, en molts casos, també 
internacional. Aquest fet permet 
assolir uns resultats excel·lents en la 
recuperació del pacient del seu estil de 
vida anterior a la lesió o activitat física 
que, molt sovint, inclou l’esportista 
d’elit.

La hiperespecialització 
és útil en patologies 

en què el grau 
d’experiència del 
cirurgià influeix 

clarament en el resultat. 

Els especialistes de l’Hospital de Barcelona s’agrupen en diferents 
àrees anatòmiques:

• Maluc
• Genoll
• Peu i turmell
• Espatlla i colze
• Patologia traumàtica
• Mà i canell
• Raquis

• Cirurgia del plexe braquial i   
microcirurgia de nervis perifèrics

• Medicina esportiva
• Ortopèdia infantil
• Infecció osteoarticular
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Una àrea quirúrgica 
punta de llança en 
oftalmologia

De l’ampli ventall de totes les que s’hi 
fan, l'oftalmologia és la cirurgia més 
freqüent a l'Hospital de Barcelona. 
Per dur-la a terme, el centre disposa 
d'una zona específica dins de l'àrea 
quirúrgica amb dos quiròfans propis 
per a l'especialitat i una zona de 
preanestèsia. El 2018, 165 oftalmòlegs 
del quadre facultatiu d'Assistència 
Sanitària hi han realitzat 3.548 
intervencions quirúrgiques d'aquesta 
especialitat. Llevat de comptades 
excepcions, els casos es resolen 
mitjançant cirurgia ambulatòria, de 
manera que el pacient pot tornar al 
seu domicili a les poques hores de la 
intervenció.

L'àrea quirúrgica de l’Hospital de 
Barcelona disposa de tecnologia 
de primer nivell i en constant 
actualització. Aquest any 2018 s’han 
renovat dos equips facoemulsificadors 
Stelaris Elite, la versió més avançada 
en la seva categoria, equipats tant 
per a la cirurgia de cambra anterior 
com per a la de retina. Disposa de 
dos microscopis quirúrgics Zeiss 
equipats per cobrir tot el ventall de 
la cirurgia oftalmològica, amb una 
qualitat d'imatge insuperable. S'han 
incorporat avenços en la cirurgia 
de pol anterior amb el nou sistema 
Adaptative Fluidics TM i en la cirurgia 
retinal amb els packs Bi-Blade, que 

permeten una velocitat de 15.000 talls 
per minut.

Els quiròfans estan preparats per a 
la cirurgia de còrnia, inclosos tot 
tipus de trasplantaments de còrnia: 
penetrants, DSAEK, DMEK, lamel·lars, 
etc. També per a l’oculoplàstia i la 
cirurgia del glaucoma, fins i tot la 
ciclofotocoagulació amb làser.

Més enllà de la tasca quirúrgica 
pròpiament dita, la farmàcia de 
l'Hospital disposa de preparacions 
personalitzades per a la cirurgia 
oftalmològica, des de dissolucions 
de mitomicina fins a antibiòtics 

L'àrea quirúrgica de 
l’Hospital de Barcelona 
disposa de tecnologia de 
primer nivell i en constant 
actualització.

reforçats intravitris, tincions, 
Ozurdex®, entre d’altres. I, com no 
podia ser d’altra forma, un equip 
d'infermeria especialitzat dona suport 
a les necessitats quirúrgiques dels 
oftalmòlegs i vetlla per la cura de tot 
l'equipament, de manera que sempre 
estigui en perfecte estat.
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Creixement i consolidació 
de la radiologia 
intervencionista

La radiologia intervencionista és 
una subespecialitat de la radiologia 
en què s'utilitzen tècniques 
d'imatge per executar procediments 
mínimament invasius, amb l'objectiu 
de diagnosticar o tractar patologies 
que, fa només uns anys, requerien 
procediments molt més agressius i 
costosos per ser executats.

Les tècniques d'imatge que 
guien aquests procediments són 
la fluoroscòpia, la tomografia 
computada (TC), l'ecografia i la 
ressonància magnètica. Les dues 
primeres utilitzen radiacions 
ionitzants, però són molt precises 
des del punt de vista anatòmic i de 

localització espacial. L'ecografia és 
menys precisa quan hi ha lesions 
envoltades d'aire o en pacients obesos, 
però és ràpida, assequible i no irradia.

El 1964, Charles Dotter, considerat 
el fundador de la radiologia 
intervencionista, va començar a 
realitzar angioplàsties percutànies. 
Des d’aleshores, la radiologia 
intervencionista ha experimentat 
un creixement sense precedents, 
fins al punt que en aquest espai 
seria impossible enumerar tots 
els procediments diagnòstics 
i terapèutics que avui dia es 
realitzen. No obstant això, els 
més habituals són l'angiografia, 

l'angioplàstia i col·locació d'un stent, 
la quimioembolització de lesions 
canceroses, l'embolització de lesions 
vasculars (com ara els aneurismes), 
la lisi de trombes en les obstruccions 
arterials agudes, les biòpsies, el 
drenatge d'abscessos, la termoablació 
de tumors o la col·locació de filtres 
de vena cava, entre els més freqüents. 
La llista de procediments no para 
de créixer a causa de l'estreta relació 
d'aquesta àrea de coneixement amb 
l'enginyeria i la innovació tecnològica.

L'any 2018, a l'Hospital de Barcelona 
es van realitzar 1.212 procediments 
intervencionistes distribuïts com 
s'indica a la taula següent:

Contínuament es van incorporant 
noves tècniques, com l'implant 
valvular aòrtic transcatèter (TAVI), 
indicat en pacients amb estenosi 
aòrtica severa, la termoablació 
percutània, mitjançant microones 
o crioteràpia, de lesions tumorals 
localitzades o la litotrícia 
intracoronària, que permet la 
correcta col·locació de l'stent coronari 
quan l'artèria està calcificada. Tot 
això manté el servei actualitzat, 
posant a disposició dels pacients 
els procediments amb evidència 
contrastada que en milloren el 
diagnòstic o tractament.

La radiologia intervencionista 
permet executar procediments 
mínimament invasius en 
patologies que abans requerien 
procediments molt més 
agressius i costosos.

Hemodinàmia (patologia cardíaca) 405

Diagnòstiques 298

Terapèutiques 107

Intervencionisme neurovascular 34

Diagnòstiques 31

Terapèutiques 3

Intervencionisme en TAC 178

Biòpsies 148

Altres 26

Intervencionisme en ECO 324

Biòpsies 156

Drenatges i nefrostomies 24

Altres 144

Intervencionisme vascular corporal (sagnat, isquèmia, aneurismes, filtres, etc.) 195

Intervencionisme sobre via biliar, urinària o digestiva 78
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Millora l’eficàcia 
del tractament de la 
insuficiència cardíaca

Una de cada cinc persones 
patirà insuficiència cardíaca, 
que és la fase final de moltes 
afeccions cardiovasculars.

L'Hospital de Barcelona promou 
el desenvolupament d'àrees 
d'especialització dirigides a millorar 
l'atenció i pronòstic de les malalties 
més freqüents en el seu entorn. 
Com a part d'aquest programa 
d'optimització de cures, s'hi han 
desenvolupat una sèrie d'estratègies 
que han permès millorar les cures en 
pacients amb insuficiència cardíaca, 
que és la fase final de moltes afeccions 
cardiovasculars i s’ha convertit en 
una de les malalties cròniques amb 
major prevalença en el nostre medi: 
una de cada cinc persones la patiran al 
llarg de la seva vida. Presenta, a més, 
una elevada mortalitat i és una de les 
principals causes d'ingrés en pacients 
d'edat avançada a Catalunya.

La creació d'un equip format per 
diferents especialistes amb específic 
interès en insuficiència cardíaca, 
així com el suport d'infermeria 
amb formació en aquesta malaltia, 
han permès el desenvolupament de 
protocols d'atenció específics per al 
seu diagnòstic, tractament, educació i 
cures. L'aplicació d'aquests protocols 
facilita l'excel·lència en l’atenció als 
pacients d'Assistència Sanitària que 
pateixen aquesta afecció.

La validació de protocols actualitzats 
en el diagnòstic i tractament de la 
insuficiència cardíaca ha permès 
facilitar l'aplicació dels últims 
avenços terapèutics, inclosa la 
gestió de casos amb necessitat 
de dispositius intracardíacs o 
l'administració intermitent de fàrmacs 
de suport vasoactiu. L'enfocament 
multidisciplinari especialitzat ha 
permès realitzar una anàlisi integral del 
pacient i les seves patologies, millorant 
l'eficàcia dels tractaments aplicats 
durant l'ingrés. S'ha realitzat, a més, un 
especial esforç en facilitar l'educació 
del pacient i el seu entorn sobre la 
malaltia i les seves cures, la qual cosa ha 
comportat una millora en el nivell de 
l'autocura en el maneig de la malaltia 

i, en conseqüència, una clara millora 
en la seva qualitat de vida. Alhora, s'ha 
promogut la continuïtat assistencial 
facilitant la comunicació amb els 
especialistes habituals del pacient.

La millora continuada en l'atenció 
dels pacients s'ha reflectit en un canvi 
positiu en l'evolució dels que pateixen 
insuficiència cardíaca i han estat 
atesos en els últims anys a l'Hospital 
de Barcelona. Així, dins del projecte 
d'excel·lència en cures del pacient 
cardiològic, els bons resultats d'aquesta 
estratègia han promogut la seva 
extensió a altres camps nous, com ara la 
creació de la unitat de cardiooncologia, 
que permetrà un maneig òptim de 
pacients amb insuficiència cardíaca o 
qualsevol altra patologia cardíaca en 
pacients amb càncer.
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Els professionals de 
l’Hospital de Barcelona, 
preparats per a tot

La generació de coneixement ha 
crescut de forma exponencial durant 
tota la història de la humanitat. Fins 
fa quatre segles, calien milers d’anys 
per doblar la informació existent. A 
les darreries del segle XIX, només 
amb els cent anys del segle, ja havíem 
doblat la quantitat de coneixement 
acumulat del temps anterior. A finals 
del segle XX, necessitàvem 36 mesos, 
i avui necessitem només 6 mesos per 
duplicar la quantitat d’informació 
circulant. En biomedicina la generació 
d’informació no ha anat pas de forma 
diferent, especialment des de la 
irrupció de les biblioteques digitals, 
on conviuen més de 30.000 revistes 
científiques, que publiquen cada 
any més de dos milions d’articles. 
D’aquests sabem que només una 
minoria aporta valor real a l’avenç de 
la ciència.

L’educació del metge avui dia ocupa 
tres fases. La primera és la formació 
pregraduada (Llicenciatura en 
Medicina), la segona és la formació 
postgraduada o especialitzada 
(com pot ser el títol d’especialista) 
i la tercera, i probablement la més 
important, és la formació continuada. 
Aquesta darrera etapa ocupa tota la 
vida de qualsevol professional sanitari 

i és el que en el món anglosaxó es 
denomina lifelong learning.

La formació continuada permet al 
metge no solament actualitzar-se 
en les innovacions i habilitats de 
la seva especialitat, sinó també en 
l’aprenentatge de coneixements més 
transversals, com poden ser habilitats 
comunicatives, ètica, qualitat 
assistencial o noves tecnologies. 
Diversos estudis han posat de manifest 
que els professionals i organitzacions 
que tenen la formació continuada 
entre les seves prioritats fan una 
medicina més segura, més ajustada 
a l’evidència científica i obtenen una 
millor valoració per part dels pacients 
en les escales de satisfacció.

Aquesta actualització contínua, 
que és un dret i és un deure del 
personal sanitari, es du a terme, 
en part, mitjançant l’assistència a 
cursos o congressos, que cada vegada 
són més en format no presencial 
(on-line). Tenir un pla de formació 
continuada hospitalari robust, i 
lliure d’influències comercials, és 
també un element estratègic per 
al centre. El  Programa Docent de 
l’Hospital de Barcelona inclou des de 
sessions clíniques multidisciplinàries 

La formació continuada 
permet al metge actualitzar-

se en l’aprenentatge 
de coneixements més 

transversals, com poden ser 
habilitats comunicatives, 

ètica, qualitat assistencial o 
noves tecnologies.

obertes al debat (cardiologia, PAPPA, 
pediatria, medicina interna, etc.) 
fins a jornades amb els especialistes 
d’Assistència Sanitària; invitacions 
als experts més destacats de la sanitat 
i revisions bibliogràfiques o de casos 
clínics. Aquestes activitats permeten 
forjar un pensament crític davant 
l’allau d’informació disponible, tenir 
en tot moment el pacient com a punt 
central de l’activitat i també, cal dir-
ho, ajuda a fer equip.

L’aposta de l’Hospital de Barcelona per 
acompanyar i potenciar la formació 
integral dels professionals busca 
l’excel·lència mèdica, però també 
potenciar el bon tracte del pacient 
com a part del seu ADN. Aquesta 
cultura fomenta la implicació dels 
professionals en un ambient acadèmic 
i ajuda a poder dir que l’Hospital de 
Barcelona és, sens dubte, un hospital 
preparat per a tot.
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La importància del sistema de 
notificació i registre d’incidents a 
l’Hospital de Barcelona

La seguretat del pacient un cop 
ingressa al centre és una de les 
prioritats màximes de l’Hospital de 
Barcelona. Segons diversos estudis, les 
conseqüències no desitjades derivades 
de l’actuació assistencial poden 
constituir un problema important si 
no es tenen presents. Segons el tipus 
d’efecte que hagin tingut sobre el 
pacient, els incidents es classifiquen en 
nou categories:

Incident potencial

Catergoria A Circumstàncies que poden provocar dany

Incident sense dany

Categoria B No arriba al pacient

Categoria C No causa dany

Categoria D No causa dany, però precisa vigilància

Incident amb dany

Categoria E Causa dany temporal

Categoria F Causa dany temporal i allarga l’estada hospitalària

Categoria G Causa dany permanent

Categoria H Compromet la vida del pacient

Categoria I Causa la mort del pacient

La incidència d’esdeveniments adversos 
(EA) greus en diferents estudis 
realitzats a l’estat espanyol revelen una 
incidència de prop del 10%. Per altra 
banda, els models de Heinrich mostren 
que, per a cada EA, s’ha produït una 
gran quantitat d’incidents que han 
passat desapercebuts perquè eren lleus.

Al llarg del temps s’han anat 
desenvolupant diferents estratègies, 
tant a nivell individual com 
organitzatiu, per disminuir-los. Els 
sistemes de registre d’incidents, 
que permeten recollir els incidents i 
EA produïts en l’àmbit sanitari i en 
faciliten l’anàlisi a partir d’unes dades 
fonamentals, s’han demostrat molt 
efectius en la millora de la seguretat 
dels pacients.

Dades fonamentals dels 
sistemes de notificació

Data de la notificació

Data de l’incident

Resum de l’incident

Afectació al pacient

Causa de l’incident

Factors associats a 
l’incident

Atenció que ha 
necessitat el pacient

Mesures per evitar/
disminuir l’incident

Conclusions

300 
incidents

30 
esdeveniments 
adversos lleus

1 
esdeveniment 

advers greu
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Nivell severitat incidents

300

600

150

282

553
506

158
165

18 3

A B C D E F G / H / I

450

0

Usuaris que notifiquen

500 1000250

infermeres

supervisores

farmàcia

metges

admissions

tècnic laboratori

auxiliars

Altres

7500

0,82 0,18

Evitabilitat dels incidents

InevitableEvitable

El simple registre no millorarà la 
seguretat. El que marca l’efectivitat 
del sistema és la resposta tant dels 
individus com de l’organització als 
incidents comunicats.

Tradicionalment, l’Hospital de 
Barcelona ha comptat amb diferents 
sistemes de recollida d’incidents, 
posats en funcionament pels diferents 
grups de treball: errors de medicació, 
úlceres per pressió, caigudes, infecció 
hospitalària, etc. El 2018 s’ha posat en 
marxa un sistema únic que aglutina 
tots els anteriors i permet registrar 
altres tipus d’incidents que fins ara no 
es notificaven. Adaptat al centre i al 
sistema informàtic propi, és vàlid per 
notificar qualsevol tipus d’incident que 
afecti el pacient, personal sanitari o 

El simple registre no 
millora la seguretat, el 
que marca l’efectivitat 

del sistema és la resposta 
tant dels individus com 

de l’organització als 
incidents comunicats.

terceres persones, incorporant les àrees 
no assistencials i serveis específics.

Des de la posada en marxa, l’índex de 
notificació ha estat força alt, ja que en 
els primers 4 mesos de funcionament 
ha permès el registre de 1.700 incidents, 
la majoria dels quals no han causat 
dany al pacient. Gràcies a l’existència 
dels grups de treball i comissions que 
analitzen, gestionen i duen a terme 
actuacions de millora, la seguretat 
dels pacients millora dia a dia i permet 
apropar-se a la màxima aspiració de 
poder dir que l’Hospital sap per què no 
té problemes.
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Una dècada de 
responsabilitat social: 
nous horitzons

Fa més de 10 anys, SCIAS va crear 
el seu primer grup de treball de 
responsabilitat social corporativa 
(RSC). Com a organització de 
l’anomenada Economia Social que 
ofereix serveis assistencials als seus 
socis i és propietària de l’Hospital de 
Barcelona, la vocació de la cooperativa 
ha estat sempre ser socialment 
responsable.

Amb una composició 
multidisciplinària, aquest grup va 
iniciar la seva activitat amb un recull 
de bones pràctiques realitzades 
a l’entitat en aquesta matèria. Els 
bons resultats obtinguts van animar 
la cooperativa a emprendre noves 
iniciatives en els tres àmbits de l’RSC: 
economia, medi ambient i societat, 
de les quals s’ha parlat en memòries 
d’exercicis anteriors.

En l’àmbit social, durant l’any 2018 un 
representant de l’Àrea de Participació 
de SCIAS es va incorporar al grup 
de treball, recollint tota l’activitat 
organitzada i dirigida als socis de 
consum. L’Àrea de Participació, que 
es troba físicament fora de l’edifici 
de l’Hospital de Barcelona, és el 

centre de la relació de l’entitat amb 
els socis de consum ja que, a través 
d’activitats culturals, lúdiques i 
formatives, fomenta el coneixement 
de la cooperativa per part dels socis 
i els anima a formar part dels seus 
diferents òrgans consultius i de 
govern.

Anualment, més de 1.200 persones 
sòcies de SCIAS participen en els 
cursos, reunions, sortides i xerrades 
que s’hi organitzen. A través de l’Àrea 
de Participació, els socis de consum 
fa anys que duen a terme activitats 
pròpies de la responsabilitat social, 
com col·laboracions amb La Marató 
de TV3, el Gran Recapte d’Aliments o 
la recollida de joguines de Nadal de la 
Creu Roja.

El grup d’RSC s’ha vist ampliat 
amb altres incorporacions que 
l’han enriquit i li han proporcionat 
noves perspectives. En el curt 
termini, s’estan treballant diferents 
propostes i projectes de relacions 
laborals (conciliació, igualtat, 
hàbits saludables), governança 
empresarial (ètica, transparència, 
recursos econòmics), medi ambient 

(canvi climàtic, eficiència energètica, 
sostenibilitat) i acció social (impacte 
en socis, pacients, voluntariat, ONGs, 
societat en general), que s’espera que 
donin fruits durant el 2019 i els anys 
següents.

Les noves accions se sumen al conjunt 
de la feina desenvolupada durant 
aquesta dècada de vida del grup de 
treball. Per tal de donar a conèixer 
tota l’activitat en responsabilitat social 
corporativa i les dades més rellevants 
en aquest aspecte, els informes de 
sostenibilitat anuals recullen, des de 
2014, tota la informació en matèria 
d’RSC de la cooperativa i es troben 
disponibles al web.

Com a organització 
de l’Economia Social, 
la vocació de la 
cooperativa SCIAS 
ha estat sempre ser 
socialment responsable.
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Els equips del Servei d’Esterilització de l’Hospital de Barcelona han estat 
substituïts per altres de nova generació, amb més prestacions, gràcies 
a la signatura d’una declaració de compromís tecnològic amb el Grup 
Matachana, fabricant líder en el sector.

També s’han aprofitat aquestes obres per redistribuir espais i millorar la 
funcionalitat del servei.

Noves instal·lacions del 
servei d’esterilització

Renovació de la sala d’hemodinàmica
Dins de les obres d’actualització 
del servei d’exploracions 
complementàries que s'han dut 
a terme, destaca la reforma de la 
sala d’hemodinàmica. Aquesta sala 
s'ha actualitzat dotant-la de noves 
mesures de seguretat per evitar 
riscos en les exploracions.

S’ha finalitzat la renovació dels quiròfans de l’Hospital de Barcelona, 
iniciada fa uns anys. Tots els quiròfans tenen la tecnologia necessària per 
donar als pacients una assistència segura i d’alta qualitat.

L’Àrea de Participació de SCIAS és el centre de la relació de l’entitat amb els 
socis de consum. És un espai creat perquè els seus socis es puguin trobar 
al marge dels serveis que reben com a assegurats d’Assistència Sanitària 
o pacients de l’Hospital de Barcelona. Anualment, més de 1.200 persones 
sòcies de SCIAS participen en les activitats culturals, lúdiques i formatives 
que s’hi organitzen. A través d’aquestes accions, l’Àrea de Participació 
fomenta el coneixement de la cooperativa per part dels socis i els anima a 
formar part dels seus òrgans consultius i de govern

Durant l’any 2018, l’Hospital de Barcelona 
ha continuat organitzant jornades 
formatives d’àmbits diversos. Al febrer va 
tenir lloc la 7a Jornada de Ginecologia i 
Pediatria, que va tractar la vacunació del 
virus del papil·loma humà i la prevenció 
del càncer de cèrvix, i, al juny, la 8a Jornada 
sobre Patologia de l’Embaràs, que va tractar 
els temes de la microbiota i de l’hemorràgia 
postpart. Al novembre es va celebrar 
la 4a Jornada de Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatologia, sobre el maneig de la 
infecció periprotètica. El mateix mes, 
l’Hospital de Barcelona va acollir la 3a 
edició del Curs de Neurodesenvolupament 
organitzat per la Fundació NeNe, durant el 
qual especialistes de procedència diversa 
van debatre sobre el desenvolupament en 
nadons d’alt risc neurològic.

Acaba la reforma de 
l’àrea quirúrgica

Una activa Àrea de 
Participació

Activitat docent 
sense pausa
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