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Sra. M. Teresa Basurte
Presidenta de SCIAS

Atenció de més de 150.000 casos a 
l’any en les diverses línies d’activitat. 
Es compleix amb escreix la raó de 
ser del centre, el motiu per al qual 
va ser creat: donar servei als socis 
de la cooperativa i alhora assegurats 
d’Assistència Sanitària. Tots han 
confiat en el projecte i, gràcies a 
ells, és avui una realitat de quasi 
30 anys de funcionament més que 
satisfactori.

Renovació i posada al dia de l’edifici. 
Recentment, s’han renovat dues 
plantes, la de Ginecologia i Obstetrícia 
i la d’Oncologia i Hospital de Dia. 
Aquest any 2017, s’ha aprovat el 
projecte i inversió de la nova planta 
de Pediatria i s’ha validat també el 
projecte tipus per a la remodelació 
de la resta de plantes. A la vegada, 
s’han dut a terme actuacions en 
diversos serveis i en la infraestructura 
de l’edifici per millorar-ne l’aspecte 
i funcionalitat o per mantenir-los en 
perfecte estat de funcionament. A més, 
cada any es dediquen recursos per 
mantenir els equips mèdics, substituir-
los quan arriben al final de la seva vida 
útil i incorporar noves tecnologies 
per seguir donant resposta a les 
necessitats dels malalts amb el nivell 
adequat als coneixements científics de 
cada moment.

Relleu generacional per la jubilació 
d’alguns socis de treball que van 
començar el 1989. Els agraïm el 
compromís i dedicació i haver-nos 
acompanyat en aquesta aventura al llarg 
de tots aquests anys. Alhora, s’inicia la 
incorporació d’una nova generació de 
professionals i el seu esforç d’integració 
en un model d’atenció diferent als del 
nostre entorn. 

Adaptació a les noves necessitats 
dels socis. En aquest sentit, el 2017 
s’han posat en marxa la Clínica 
d’Infecció Osteoarticular i la Consulta 
d’Ostomies, que se sumen a reformes 
d’anys anteriors, com la creació del 
Servei de Cardiologia, l’Hospital de 
Dia i l’Oncologia, el programa NADÓ 
per a les visites a domicili de les mares, 
l’abordatge de la cronicitat amb el 
programa PAPPA o l’ambulatorització 
de l’assistència.

Lloc de trobada i punt de referència 
per a jornades científiques o 
reunions de treball. El doble objectiu 
d’aquestes iniciatives és facilitar 
als professionals el mantenir els 
coneixements mitjançant la formació 
continuada i, d’altra banda, donar 
a conèixer a l’exterior el rigor de la 
forma de fer i treballar de l’Hospital 
de Barcelona.

Implicació de tots els socis de 
treball. Totes aquestes iniciatives 
no serien possibles sense les 
persones que integren els equips 
del nostre centre, que dia a dia 
treballen per atendre els pacients i 
cobreixen 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 al més 
còmoda possible.

Compromís dels metges 
d’Assistència Sanitària i dels 
socis de consum. Tant uns com 
els altres han dipositat la seva 
confiança en la nostra cooperativa 
i, dia rere dia, fan possible aquesta 
realitat única.

L’Hospital de Barcelona, 
un referent després de  
28 anys de funcionament



4 5

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 (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 fora del centre

Servei d'Urgències Domiciliàries (SUD)

Programa d'Atenció al Pacient  
Pluripatològic (PAPPA)

Programa NADÓ

L'Hospital  
en xifres 

Intervencions quirúrgiques i parts 16.133

Intervencions quirúrgiques ambulatòries 9.388

Taxa de substitució 68,8%

Mitjana de llits ocupats per dia 205,3

Estada mitjana 5,6

  

Sessions a l'Hospital de Dia 6.844

Visites ambulatòries 8.208

Pacients incorporats al PAPPA 258

Visites a domicili programa NADÓ 577

Total altes   30.570

Altes d'hospitalització 13.522

Altes ambulatòries 10.048

Visites al Servei d'Urgències  50.047

Capacitat de l'Hospital Activitat assistencial 2017

SUD Barcelona 72.328

TOTAL DE CASOS ATESOS 152.945
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A l’Hospital de Barcelona, 
els professionals assistencials 
desenvolupen la seva activitat 
centrada en els pacients, 
considerant que les seves 
necessitats mereixen una resposta 
immediata. Aquest objectiu 
s’assoleix posant en valor la 
puntualitat i la coordinació entre 
els diferents serveis, amb una 
atenció integrada i de qualitat 
basada en l'evidència científica. 

La professionalitat de la infermeria 
centrada en el pacient

Distribució de nivells d'Infermeria

Nivell I 3

Nivell II 30

Nivell III 155

Nivell IV 47

Documents creats/revisats 2017

Procediments d'Infermeria 24

Circuits 23

Protocols 17

Vies clíniques 4

Control d'utillatge 8

Medicaments (normes d'ús) 12

Guia de Farmacoteràpia Oncològica 245

Infermera

Administrativa

Portalliteres

PAC I E N T

Metge

Auxiliar  
d'Infermeria

Circuits

278

Guies d’ús i control  
de materials i utillatge 119

295

Guia de  
Farmacoteràpia  

Oncològica  

Vies clíniques

12

Procediments  
d'Infermeria

68

Medicaments  
(normes d'ús)

Protocols

112

Actes de 
formació interna 
d'Infermeria

10

38

La carrera professional d’Infermeria 
ha esdevingut un estímul per 
mantenir un elevat nivell en l’àmbit 
de les cures assistencials i adquirir 
els coneixements i capacitats per a 
la major implicació en els processos 
d’atenció als pacients. També 
en l’especialització de les cures 
d’infermeria fruit de la formació 
d’expert, postgrau o màster i de la 
formació continuada, tant externa 
com interna. 

Tenir sempre en compte la dignitat 
com a persones és el valor fonamental 
per a les cures d’Infermeria i l’atenció 
als malalts. Per aquesta raó, les 
infermeres, auxiliars i portalliteres 
de l’Hospital de Barcelona actuen 
amb la màxima responsabilitat, 
professionalitat, serietat i respecte. Els 
resultats d’aquest tracte es reflecteixen 
en l’alt grau de satisfacció de les 
enquestes i en les felicitacions rebudes 
per part dels pacients.
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El sobrepès i l'obesitat són per a la salut 
una amenaça que creix ràpidament 
en el nostre país. S’estima que en la 
actualitat, a Catalunya, més d’un 39% 
de la població actualment té sobrepès i 
un altre 15%, obesitat. De fet, l’obesitat 
com a malaltia global i el sobrepès 
són patologies fortament associades a 
un increment del risc cardiovascular i 
ara són tan comuns que substitueixen 
problemes més tradicionals com la 
desnutrició i les infeccioses com a 
causes més importants de malaltia. Les 
comorbiditats de l'obesitat inclouen 
la diabetis mellitus, la hipertensió i els 
accidents cerebrovasculars, determinats 
tipus de càncer, dislipèmia, artrosi i 
malalties pulmonars, inclosa l'apnea 

La nova epidèmia del 
segle XXI: l’obesitat i  
el seu tractament

del son. A més, els obesos pateixen 
prejudicis socials, un malestar psicològic 
i molt sovint problemes conductuals. 

Per tots aquests motius, el tractament 
de l’obesitat ha de buscar tractar 
totes les vessants relacionades 
amb la malaltia crònica. Els hàbits 
alimentaris, la nutrició, el benestar 
psicològic i l’exercici físic són el pilars 
fonamentals de tot tractament. Són 
el primer pas cap a la pèrdua de pes 
per reduir significativament el risc 
de desenvolupar problemes mèdics 
relacionats amb l'obesitat. Tanmateix, 
a llarg termini, aquestes estratègies 
per si soles no sempre són exitoses 
per a la pèrdua de pes. Cal integrar un 

El sobrepès i 
l'obesitat són 
per a la salut una 
amenaça que 
creix ràpidament 
en el nostre país.

Dr. Ramon Vilallonga  
Metge cirurgià d’Assistència Sanitària

tractament farmacològic per pal•liar 
alguns efectes de l’obesitat i, aleshores, 
l’endocrinòleg podrà tractar malalties 
associades com la diabetis. A partir 
de graus superiors a l’obesitat classe II 
(índex de massa corporal superior a 35 
kg/m2), el tractament quirúrgic és la 
modalitat més efectiva de tractament. 

El tractament quirúrgic de l'obesitat 
també es coneix com a cirurgia de 
l’obesitat o cirurgia metabòlica; 
aquest és, avui,  el tractament més 
eficaç i segur per a l'obesitat mòrbida, 
ja que proporciona una pèrdua de 
pes duradora i sostenible que va 
acompanyada de millores en la salut. 
Malalties com la diabetis, per exemple, 

poden quedar resoltes en més del 70% 
dels casos. Es realitza amb tècniques 
de cirurgia mínimament invasiva 
(laparoscòpia), que permeten una 
ràpida recuperació del pacient i la 
tornada a la seva activitat habitual en 
un breu espai de temps. Les tècniques 
més freqüents en la actualitat son el 
bypass gàstric i la gastrectomia vertical. 

Tots els tractaments requereixen d’un 
consell previ i estudi de cada cas i, 
sobretot, d’un seguiment de per vida 
per part de l’equip multidisciplinari 
(quirúrgic, endocrinològic, psicològic i 
nutricional).
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L’atenció urgent dels pacients ha 
estat sempre una de les nostres 
preocupacions més importants. 
El concepte d’urgència ha anat 
evolucionant en la nostra societat. 
Inicialment, s’associava a gravetat i 
necessitat d’atenció immediata per 
millorar el pronòstic d’aquella situació 
aguda que posa en risc la vida del 
pacient. Actualment, la urgència és 
viscuda pels pacients com la voluntat 
de ser visitat en la major brevetat 
possible, ja que pateix algun tipus 
d’afectació que l’incomoda. Entenent 
que la nostra raó de ser és ajustar-
nos a les necessitats assistencials dels 
pacients, treballem amb diferents 
nivells d’atenció al pacient urgent. Per 
això vam crear un sistema amb dues 
branques per adequar-nos millor a les 
peticions dels nostres assegurats.

Urgència: un concepte 
en evolució contínua

Disposem d’una atenció domiciliària 
urgent que és un servei mèdic 
a domicili on es desplaça un 
metge per avaluar l’estat clínic del 
pacient i resoldre el problema, si 
només cal una visita mèdica. Si el 
problema de salut precisa del suport 
d’exploracions, es remet a l’hospital, 
convenientment orientat.  
 
El Servei d’Urgències Domiciliàries 
(SUD) ha estat molt reconegut i molt 
ben valorat pels assegurats d’Assistència 
Sanitària des dels seus inicis. La seva 
gran activitat és conseqüència de la 
seva accessibilitat, la rapidesa en oferir 
el servei i la professionalitat dels seus 
metges, reforçada per ser l’únic servei 
d’urgència domiciliària que atén  
amb pediatres als pacients per sota  
dels 18 anys. 

Per una altra banda, comptem amb 
el Servei d’Urgències de l’Hospital 
de Barcelona, on arriben els pacients 
més complexos. Està excel·lentment 
equipat i disposa de metges de 
medicina de família, internistes, 
pediatres, traumatòlegs i cirurgians 
les 24 hores del dia, tots els dies de 
l’any, i està íntimament vinculat amb 
els altres serveis centrals de l’hospital, 
com radiologia, laboratori, medicina 
intensiva, anestèsia, cardiologia… 

Existeix una estreta col·laboració 
entre el SUD i el Servei d’Urgències. 
El SUD funciona com un triatge 
especialitzat que és capaç de resoldre 
problemàtiques de salut al domicili i 
filtrar amb gran eficàcia els pacients 
que tenen altres necessitats. Un cop 
arriben al Servei d’Urgències de 

l’hospital, són atesos amb criteri de 
gravetat clínica, aplicant un model de 
selecció que discrimina entre aquells en 
què l’espera els condiciona el pronòstic 
i aquells que poden esperar sense posar 
en risc la seva salut. Es visiten, resolent 
la seva patologia en la majoria dels 
casos, i tenen continuïtat assistencial 
en les diferents consultes dels  metges 
externs. Una petita part necessiten 
ingrés hospitalari per completar el seu 
diagnòstic i el tractament.

Disposem d’una atenció 
domiciliària urgent que és un 
servei mèdic a domicili on es 
desplaça un metge per avaluar 
l’estat clínic del pacient.
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Des del seu inici, l’equip 
multidisciplinari de la Unitat de 
Cures Intensives (UCI) de l’Hospital 
de Barcelona va adoptar una sèrie de 
pràctiques que la van fer pionera en el 
tracte humanitzat al pacient crític, que 
tant d’interès desperta avui dia. 

S’ha demostrat que tant l’entorn com 
el règim de visites i la implicació de 
la família en les cures del pacient 
influeixen molt positivament en 
l’evolució dels malalts i redueixen 
l’ansietat i les complicacions habituals, 
com el deliri. 

Llevat d’una franja horària reduïda 
durant la qual es realitzen les higienes 
dels malalts i de les instal•lacions i les 
proves diagnòstiques que calguin, a 
l’Hospital de Barcelona durant tot el 
dia és permesa la presència de dues o 
tres persones per cada malalt ingressat. 

L’entorn del malalt es té molt en 
compte com a element terapèutic; la 
disponibilitat de televisor, música i 
internet contribueixen a mantenir 
la connexió dels malalts amb la vida 
diària i redueixen la desorientació que 
pot provocar un ingrés prolongat. La 
UCI de l’Hospital de Barcelona compta 

Una UCI pionera al capdavant 
de la humanització en l’atenció 
hospitalària

amb finestres que donen a l’exterior i 
amb força llum natural, la qual cosa 
també contribueix a mantenir el vincle 
del malalt amb el món exterior. També 
la contaminació acústica és un aspecte 
que influeix molt en el benestar del 
pacient: el volum les converses, de les 
alarmes dels aparells de monitoratge 
i dels sorolls propis del funcionament 
de la unitat es mantenen sota control 
continu per tal d’evitar molèsties als 
pacients. 

Els membres de l’equip d’Infermeria 
de la unitat, principals interlocutors 
dels pacients i les seves famílies, 
reben formació de suport continuada 
en aspectes com la comunicació, 
l’empatia i l’autonomia del pacient. 
Amb aquestes mesures, l’Hospital de 
Barcelona es consolida com a referent 
en el tracte humanitzat al pacient que 
requereix unes cures intensives.

Cura dels 
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Presència i

participació de la famíliaprofessionals de la salut 
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Disseny de les cures:  

L’H-Evolució de les UCIs
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Les millors eines per 
a tractar l’infart de 
miocardi i l’angina de pit

Durant l’any 2017, l’Hospital de 
Barcelona ha fet un esforç important 
per dotar la sala d’Hemodinàmica 
dels darrers avenços tecnològics per 
tractar els pacients amb infart agut de 
miocardi o angina de pit. Així, a més 
de renovar el polígraf, substituint-
lo per un d’última generació, s’han 
incorporat dues eines diagnòstiques 
imprescindibles per dur a terme 
una cardiologia intervencionista de 
primer nivell. 

L’ecografia intracoronària o IVUS 
(intravascular ultrasound) és una 
eina diagnòstica amb la qual els 
nostres metges poden introduir un 
transductor d’ultrasons incorporat 
a la punta d’un catèter dins les 
artèries coronàries del pacient, 
permetent l’anàlisi detallada de la 
paret arterial. D’aquesta manera, 
el cardiòleg intervencionista pot 
mesurar amb precisió el diàmetre 
dels vasos, la longitud de les lesions, 
la càrrega ateromatosa de l’artèria 
coronària i les característiques de la 
placa d’ateroma (fibrosa, lipídica, 
presència de trombe, etc.). També 

pot estudiar quina és la causa de 
la reestenosi en aquells casos poc 
freqüents en què es torna a obstruir 
un stent. I, a més, serveix de suport 
en aquelles intervencions complexes, 
com l’angioplàstia del tronc comú 
de la coronària esquerra, en què 
és especialment imprescindible 
assegurar una adequada aposició de 
l’stent a la paret arterial. 

L’altra nova eina diagnòstica que 
s’ha incorporat és la guia de pressió, 
que permet calcular la reserva 
de flux coronari. En aquest cas, 
el cardiòleg intervencionista pot 
passar una guia inframil•limètrica 
dotada d’un transductor de pressió 
a través de les lesions a les artèries 
coronàries. D’aquesta manera, en 
situació de màxim flux coronari, 
pot escatir quines d’aquestes 
lesions són significatives i precisen 
tractament amb stent i quines no. 
Així, s’augmenta la precisió de la 
intervenció i es tracten només les 
lesions significatives, estalviant la 
implantació d’un stent en aquelles 
que no ho necessiten.

I, en el vessant terapèutic, s’ha 
incorporat el dispositiu d’aterectomia 
rotacional. L’aterectomia rotacional 
permet tractar aquelles lesions 
especialment dures, sovint greument 
calcificades, típiques dels pacients 
d’edat avançada, que l’angioplàstia 
convencional amb baló no era 
capaç de dilatar. Això ha permès 
ja intervenir pacients que, d’altra 
manera, no s’haguessin pogut tractar 
i haurien quedat amb una angina 
refractària i mala qualitat de vida, o bé 
haurien d’haver estat sotmesos a una 
cirurgia coronària de molt alt risc. 

Els cardiòlegs intervencionistes que treballen a 
l’Hospital de Barcelona disposen ara de  
les millors eines per a poder dur a terme la seva 
feina en unes condicions òptimes.
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Una publicació 
científica que avala  
el nivell de recerca
El Servei de Medicina Interna de 
l’Hospital de Barcelona s’ocupa, entre 
d’altres, de la patologia infecciosa. 
Fruit d’aquesta dedicació i de l’estudi 
dels casos tractats, es va descriure 
per primera vegada una nova 
forma de transmissió de la infecció 
disseminada pel bacil de Calmette-
Guérin (BCG).

El treball va ser publicat a la 
prestigiosa Clinical Infectious 
Diseases, revista oficial de la Societat 
Americana de Malalties Infeccioses 
(IDSA), i l’editor en cap de la 
publicació el va seleccionar com al 
més destacat d’aquella quinzena. 

Gràcies a les relacions nacionals 
i internacionals del Servei, i a la 
difusió obtinguda per l’article, aquest 
descobriment beneficiarà ja no només 
els pacients d’Assistència Sanitària 
sinó tots els pacients que pateixin 
aquest tipus d’infecció. 

S’inclou, a continuació, un breu 
resum de l’article publicat.

Equip de Medicina Interna

Infecció per Mycobacterium bovis - Bacille 
Calmette-Guérin (BCG) associat a l’atenció 
sanitària en pacients amb càncer sense instil•lació 
prèvia de BCG

L’any 1910, els doctors Calmette i 
Guérin desenvolupen a l’Institut 
Pasteur la primera vacuna del segle 
XX: la vacuna Bacille Calmette-Guérin 
(BCG) o vacuna de la tuberculosi (TB). 
Aquesta vacuna s’utilitza actualment 
per controlar la TB en països endèmics 
i per al tractament intravesical del 
càncer superficial de bufeta. 

Per aquesta raó, la infecció 
disseminada per BCG ha sorgit en 
dues situacions clíniques, com a casos 
aïllats després de la vacunació en 
nens immunosuprimits o després de 
l’administració intravesical de BCG en 
alguns pacients. 

Un treball realitzat des del Servei 
de Medicina Interna de l’Hospital 
de Barcelona ha documentat, per 
primera vegada, casos d’infecció 
disseminada per BCG en pacients que 
no havien rebut BCG.

L’estudi es va iniciar arran de dos 
pacients diagnosticats d’infecció 
disseminada per BCG, que no havien 
rebut ni vacuna, ni instil•lacions 
vesicals de BCG. El dubte clínic 
que van suscitar aquests casos va 
portar a un estudi epidemiològic 

amb l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona. Es van identificar 9 
pacients en total que havien ingressat 
en diversos hospitals de Barcelona al 
llarg de 10 anys. 

Tots els pacients havien necessitat 
tractament quimioteràpic, tenien 
implantat un reservori subcutani 
(RSC) i realitzaven el manteniment 
de l’RSC en diferents clíniques 
oncològiques de Barcelona, on 
s’utilitzava BCG per tractar altres 
pacients amb càncer de bufeta.
L’estudi va mostrar la possibilitat 
de colonització dels RSC per BCG 
i posterior infecció sistèmica del 
pacient. Aquest mecanisme de 
transmissió de BCG no havia estat 
descrit fins a la data. 

L’estudi ha implicat canvis en la correcta 
manipulació de la BCG, evitant-ne 
l’aerosolització en càmera de flux 
laminar, o mitjançant catèter especial 
tipus T amb circuit tancat, que és el que 
s’utilitza a l’Hospital de Barcelona.
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Healthcare-Associated Mycobacterium bovis–Bacille 
Calmette-Guérin (BCG) Infection in Cancer Patients 
Without Prior BCG Instillation
Yolanda Meije,1,2,a Joaquín Martínez-Montauti,1,2,a Joan A. Caylà,3 Jose Loureiro,1 Lucía Ortega,1 Mercedes Clemente,1,2 Xavier Sanz,1  
Montserrat Ricart,3 María J. Santomà,3 Pere Coll,4,5,6,7 Montserrat Sierra,2,8 Marta Calsina,2 Montserrat Vaqué,2 Isabel Ruiz-Camps,9  
Cristina López-Sánchez,9 Mar Montes,10 Ana Ayestarán,2,10 Jordi Carratalà,7,11,12 and Àngels Orcau3
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Background. Bacille Calmette-Guérin (BCG), an attenuated strain of Mycobacterium bovis, is widely used as adjunctive therapy 
for superficial bladder cancer. Intravesical administration of BCG has been associated with systemic infection. Disseminated infec-
tion due to M. bovis is otherwise uncommon.

Methods. After identification of 3 patients with healthcare-associated BCG infection who had never received intravesical BCG 
administration, an epidemiologic study was performed. All patients with healthcare-associated BCG infection in the Barcelona 
tuberculosis (TB) program were reviewed from 1 January 2005 to 31 December 2015, searching for infections caused by M. bovis–
BCG. Patients with healthcare-associated BCG infection who had not received intravesical BCG instillation were selected and the 
source of infection was investigated.

Results. Nine oncology patients with infection caused by M. bovis–BCG were studied. All had permanent central venous cath-
eters. Catheter maintenance was performed at 4 different outpatient clinics in the same room in which other patients underwent 
BCG instillations for bladder cancer without required biological precautions. All patients developed pulmonary TB, either alone or 
with extrapulmonary disease. Catheter-related infection was considered the mechanism of acquisition based on the epidemiologic 
association and positive catheter cultures for BCG in patients in whom mycobacterial cultures were performed.

Conclusions. Physicians should be alerted to the possibility of TB due to nosocomially acquired, catheter-related infections with 
M. bovis–BCG in patients with indwelling catheters. This problem may be more common than expected in centers providing BCG 
therapy for bladder cancer without adequate precautions.

Keywords. Mycobacterium bovis–BCG; nosocomial infection; healthcare infection; catheter-related infection; outbreak.
 

Bacille Calmette-Guérin (BCG), an attenuated strain, was derived 
from multiple passages of a wild-type Mycobacterium bovis isolate 
from cattle almost a century ago [1]. Since then, the BCG vaccine 
has been used for the control of tuberculosis (TB) spread worldwide, 
notably in neonates in high prevalence countries [2]. Intravesical 
administration of BCG has become a cornerstone of adjunctive 
therapy for superficial bladder cancer [3]. Immunostimulation by 
BCG effectively eradicates existing carcinoma in situ and decreases 
the probability of tumor recurrence or progression [4].

Disseminated infection due to M.  bovis–BCG has emerged 
in 2 clinical scenarios. A  few cases of disseminated BCG dis-
ease resulting from vaccination have been described in immu-
nocompromised infants or in older children coinfected with 
human immunodeficiency virus [5, 6]. Intravesical administra-
tion of BCG has been related with systemic infectious compli-
cations in immunocompetent and immunocompromised hosts 
[7, 8]. In most cases tissue invasion and hematogenous spread 
of BCG appear to underlie this complication, rather than an 
immune-mediated hypersensitivity reaction [7]. Outside these 
2 settings, the occurrence of iatrogenic infection by BCG has 
been described in a few case reports of patients with hematologic 
malignancies [9–12]. These authors suggested that the route of 
infection was the accidental inoculation of M. bovis BCG during 
the preparation and administration of cancer chemotherapy.

In the present study, we report 9 cases of healthcare-as-
sociated BCG infection (HCBCGI) in patients who had not 
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 Dr. Joaquim Martínez Montauti

El treball va ser publicat 
a la prestigiosa Clinical 
Infectious Diseases  i l’editor 
en cap de la publicació el 
va seleccionar com al més 
destacat d’aquella quinzena. 
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Fa prop de 10 anys, la Unitat  
de Neonatologia de l’Hospital 
de Barcelona va iniciar un 
estudi del grup de nadons 
prematurs tardans.

Prematurs tardans, 
població de risc 
de retard del 
neurodesenvolupament

Fa prop de 10 anys, la Unitat de 
Neonatologia de l’Hospital de 
Barcelona va iniciar un estudi del 
grup de nadons prematurs que neixen 
entre les setmanes 34 a 36, anomenats 
prematurs tardans. Fins aquell moment 
eren un grup de nadons amb un risc 
infravalorat en tot el que té relació amb 
l’evolució a curt i llarg termini. 

En una primera publicació l’any 2009 
[An Pediatr (Barc). 2009;71:291-298], 
neonatòlegs del centre, encapçalats pel 
Dr. Xavier Demestre, van demostrar 
que el grup de prematurs tardans 
tenia una morbiditat i mortalitat 
superior als nadons a terme (nascuts 
≥  37 setmanes). Posteriorment, l’any 
2016, una nova publicació d’un estudi 
retrospectiu de 90 prematurs tardans 
[An Pediatr (Barc). 2016;84:39-45], 
aquest cop amb la col•laboració de 
la Dra. Luisa Schonhaut, de la Clínica 
Alemana i la Facultat de Medicina 
de Santiago de Chile, va determinar, 
mitjançant un instrument d’avaluació 
del desenvolupament psicomotor 
(qüestionari validat ASQ-3 que 
responen els pares), que aquest grup 
de nadons té una major prevalença 
de risc del neurodesenvolupament 
quan s’avalua als 4 anys d’edat, en 
comparació amb els nadons a terme.

Recentment, s’ha publicat un nou 
estudi, aquesta vegada a la prestigiosa 
revista mèdica Early Human 
Development, amb factor d’impacte 
2,168 (Early Hum. Dev. 2018; 116:40-46) 
i amb la Dra. Sílvia Martínez Nadal, 
neonatòloga de l’Hospital de Barcelona, 
com a primera autora del treball. En 
el treball s’analitza l’impacte de la 
morbiditat en el període neonatal dels 
prematurs tardans en el risc de retard 
del neurodesenvolupament. L’estudi 
conclou que els nadons que van 
presentar algun tipus de morbiditat, 
especialment patologia respiratòria, 
tenen un major risc de retard del 
desenvolupament, majoritàriament 
en l’àrea de la comunicació, i que el 
naixement per cesària és un factor de 
risc per al neurodesenvolupament,  
en el domini de la motricitat grossa.

Tots aquests estudis posen de relleu la 
importància de les cures neonatals i del 
seguiment del neurodesenvolupament 
d’aquest grup de nadons prematurs. 
També destaquen la necessitat de 
més estudis per confirmar que 
els prematurs tardans tenen una 
major prevalença de retard del 
desenvolupament neurològic. En 
aquest sentit, els professionals de la 
Unitat de Neonatologia de l’Hospital 
de Barcelona mantenen aquesta línia 
d’investigació i, properament, es posarà 
en marxa un estudi per determinar els 
possibles trastorns d’aprenentatge que 
puguin tenir aquest conjunt de nadons 
quan arriben a l’etapa escolar.
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La Qualitat i la 
Seguretat, elements 
imprescindibles per a la 
bona pràctica clínica

A l’Hospital de Barcelona hi ha al 
voltant de 40 comissions, grups 
de treball i grups de millora 
assistencial en què col•laboren més 
de 200 persones. De la mateixa 
manera, els serveis no assistencials 
del centre estan certificats segons 
la norma ISO 9001 i existeix també 
un programa específic sobre la 
seguretat física, estructural i de 
l’entorn del pacient amb un pla 
contra incendis i diferents plans 
d’emergència, entre d’altres.  

Igualment, s’han mantingut i reforçat 
les diferents àrees, programes i línies 
de treball ja establerts en els darrers 
anys. Aquest conjunt d’accions 
garanteix la consecució d’objectius 
i alhora permet valorar canvis de 
tendències i/o de resultats per a 
l’anàlisi detallat i la millora continua. 
A continuació es descriuen algunes 
de les propostes que han estat 
rellevants en el darrer any:

En aquest any 2017, a l’Hospital 
de Barcelona s’han iniciat nous 
projectes centrats en millorar la 
Qualitat i Seguretat en l’atenció 
als pacients. 

Sistema electrònic  
de registre i notificació  
de tots els incidents

Es recullen totes les incidències que es generen durant l’estada hospitalària,  
tant del pacient com del personal sanitari o terceres persones, en format electrònic,  
de manera que permeti l’anàlisi, gestió i l’aplicació de mesures de millora.

Atenció centrada en  
la persona (pacient)

És la col•laboració entre els professionals i els pacients que respon a les necessitats, 
preferències i valors de la persona. S’ha començat a treballar en diferents 
metodologies d’abordatge.

Atenció a la disfàgia 
orofaríngea

La disfàgia (dificultat en la deglució) és una simptomatologia molt prevalent  
en el pacient hospitalitzat, i que comporta moltes complicacions associades.  
S’està treballant en diversos aspectes per a la detecció i tractament adients.

Grups relacionats del diagnòstic (GRD)

Els GRD constitueixen un sistema de classificació de pacients que permet relacionar els paci-
ents tractats al centre amb el cost que representa la seva assistència. S’han revisat el 60% dels 
casos ingressats i el 72% dels ambulatoris sense detectar-se desviacions importants respecte 
als darrers anys.

Adeqüació dels ingressos i estades hospitalàries
Els resultats del 2017 indiquen que els criteris que s’utilitzen per ingressar els pacients, així 
com per mantenir l’estada hospitalària, són correctes amb índexs d’inadequació per sota 
dels estàndards prefixats.

Cirurgia segura Es van realitzar 13.683 cirurgies durant el 2017. Es va complimentar el llistat de verificació 
quirúrgica (check list), màxim criteri de qualitat i seguretat en el 99,5%.

Formació i docència

El centre vetlla per la formació continuada dels seus treballadors amb programes de forma-
ció anual, assistència a actes formatius externs, programació de sessions internes, desenvolu-
pament d’activitat científica centrada en l’assistència al pacient i la participació en múltiples 
línies de treball amb altres centres.

Grup de millora de les caigudes Disminució de les caigudes respecte a anys previs (2,03 per 100 altes) en relació a les eines 
de detecció dels pacients de risc i mesures preventives realitzades.

Àrea de pediatria i nounats
Diferents eines que garanteixen la Qualitat i Seguretat amb taxes de rentat de mans del 
personal superior al 95%, formació específica de mesures no farmacològiques per al control 
del dolor, participació en la Comissió de Seguretat Radiològica...

Grup de treball d’úlceres per pressió Prevalences inferiors a les estimades per la complexitat dels pacients. La totalitat dels paci-
ents amb úlceres han estat tractats segons el procediment.

Errors de medicació S’analitzen tots els errors comunicats (al voltant de 900) i es manté una taxa d’errors per 
observació al voltant del 2,5%

Profilaxi de la malaltia tromboembòlica a cirurgia L’any 2012 es va iniciar un programa de detecció electrònica dels pacients amb risc trombò-
tic, que ha permès assolir actualment taxes de profilaxi superiors al 99,5%.

Control de la infecció nosocomial

És una de les bases de la Seguretat Clínica en qualsevol centre hospitalari. L’Hospital de Bar-
celona participa en múltiples programes multicèntrics i es mantenen els estàndards adients 
en cada apartat. Discret empitjorament en la taxa de rentat de mans, que ha donat lloc a 
mesures correctores d’implementació recent.

Valors crítics de laboratori Són els resultats de laboratori que fan necessari l’avís, ja que suggereixen una intervenció 
mèdica immediata. S’han generat 2.845 avisos que s’han resolt en el 98,3%.

Serveis no assistencials ISO 9000

El 2017 es tenen certificats els següents serveis: 
Servei d’alimentació: Cuina i Cafeteria 
Atenció al Client: Recepció, SCA, Botiga, Caixa, Admissions, Departament Social,  
Admissions d’Urgències 
Bugaderia 
Servei de Prevenció 
Servei de Neteja
Magatzem 
Servei d’Esterilització 
Servei de Manteniment

Els projectes iniciats el 2017 són:
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El 2017 també s’ha 
començat a treballar 
en nous projectes 
a referenciar en els 
propers anys, sempre 
amb el propòsit i la idea 
d’oferir als pacients les 
més altes garanties de 
Qualitat Assistencial i 
Seguretat Clínica. 

Seguretat física i estructural

Graus de qualitat dels centres

Seguretat física  
(accessos, intrusió, furts...)

Tres sistemes
de CCTV en zones  
amb incidències

Adaptaciò barreres d'infrarojos  
a la terrassa de cafeteria

Càmeres de seguretat a planta 6a  

i ascensors

0. No saben que tenen problemes

1. Saben que tenen problemes però no saben per què

2. Saben que tenen problemes però no saben resoldre'ls

3. Corregeixen els problemes quan es presenten

4. Saben organitzar les solucions als problemes

5. Saben resoldre problemes abans que es presentin

6. Saben per què no tenen problemes

Controls de l'aigua  
de consum humà

Retimbratges de  
recipients a pressió

Actuacions per a la prevenció  
de la Legionel•la

Nova central  
de detecció d'incendis

Actualització extintors  
y retimbratge 

Increment del calendari de 
simulacres d'alarma (nou PAU)

Seguretat estructural  
(entorn de pacient, 

instal•lacions)
Seguretat contra incendis
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Hospital sostenible

DONACIONS
Anualment, SCIAS destina una 
part dels seus beneficis a donacions 
i col•laboracions amb diferents 
entitats. Durant l’any 2017, el total 
d’aquesta partida ha estat de 
161.367€. En el gràfic consten les més 
importants. També s’han realitzat 
donacions en espècies a Càritas, la 
Fundació Prodein i la Fundació Juan 
Ciudad dels Germans de Sant Joan 
de Déu, en forma d’utillatge sanitari, 
mobiliari i altres.

CONCILIACIÓ DE LA VIDA 
LABORAL I FAMILIAR
Accions més destacades
• Possibilitat de realitzar canvis 

en calendaris i disminucions de 
dedicació temporals per necessitats 
personals i familiars.

• Reincorporacions progressives 
després de llargs períodes de baixa.

• Possibilitat de canvis interpersonals 
de torns, dies de descans, etc.

• Possibilitat de fraccionar les 
vacances dins de l’any natural.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Les mesures d’estalvi energètic 
instaurades a l’Hospital de Barcelona 
durant els últims anys han fet possible 
una reducció del consum total en kW  
superior al 42%.

Fundació per
l'Esclerosi Mùltiple (Mulla't)

Fundació  
Gandhi

Fundació  
Espriu

Fundació Avedis
Donabedian 161.367€

10.000.000

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20.000.000
21.911.010

12.602.209

kW tèrmics

kW elèctrics

30.000.000

GESTIÓ DE RESIDUS
Els residus valoritzables es lliuren a 
gestors específics que s’encarreguen 
de donar-los el tractament 
adequat per minimitzar l’impacte 
mediambiental que puguin causar i, 
quan és possible, donar-los una nova 
vida mitjançant el reciclatge. 

L’any 2017 es va incrementar 
notablement el cànon que penalitza 
l’excés de fracció de rebuig (grups I i 
II). En el cas de l’Hospital de Barcelona, 
el volum d’aquests residus ha anat 
disminuint en els últims anys, gràcies a 
una segregació cada cop més acurada 
de la fracció orgànica. 

Altres partides amb una tendència 
clara a la baixa són la del paper, degut 
a la digitalització de la majoria de 
documents, i la dels olis de cuina, 
gràcies a l’optimització del seu ús.

C E N T R E S  E S P E C I A L S  D E  T R E B A L L  C O L • L A B O R A D O R S

Tipus de residu Kg generats 2017

FRACCIÓ VALORITZABLE I ESPECIALS 

Químics 203

Envasos de pintura 92

Cartró 48.790

Envasos 12.480

Equips electrònics 940

Fluorescents 63

Lluminàries 224

Olis de cuina 1.730

Paper 18.494

Piles / acumuladors 694

Radiografies 346

Tòner 59

Fracció orgànica 74.499

REBUIG GI+GII (banal + clínic) 399.960

A L T R E S  A C C I O N S  A D R E Ç A D E S  A L S  S O C I S  D E  T R E B A L L

Senyalització  
d’escales.

Organització 
de caminades

Xerrades sobre 
legislació alimentària

Anglès a la feina.
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Durant el quart trimestre de l’any 
2017, es va llançar la campanya 
publicitària conjunta d’Assistència 
Sanitària i l’Hospital de Barcelona. 
Sota el lema “L’Hospital de 
Barcelona, preparat per a tot”, la 
campanya destacava les àrees de 
Cirurgia, Obstetrícia, Pediatria i 
Neonatologia i Oncologia, a més 
de les Urgències i les especialitats 
mèdiques disponibles les 24 hores.

Campanya Hospital de Barcelona

Renovació d’equips i espais a l’Hospital de Barcelona
Br

eu
s

El 2017, s’han celebrat tres jornades científiques a l’Hospital de Barcelona, obertes als metges d’Assistència Sanitària i a altres professionals de la 
salut propers a la nostra organització.
Es va iniciar l’any amb la 1a Jornada de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, dedicada a les inestabilitats carpianes, el seu diagnòstic i el seu 
tractament. Posteriorment, al maig, la 6a Jornada de Ginecologia i Obstetrícia va variar el seu format habitual per oferir als ginecòlegs assistents 
un taller sobre cirurgia i reparació del sòl pelvià, que va ser molt ben valorat pels assistents. Per últim, la 2a Jornada de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia, dedicada a les fractures d’espatlla, va tancar l’any.

Jornades cientifiques

Per mantenir-se al capdavant de la 
sanitat privada catalana, SCIAS és 
conscient que cal una renovació 
contínua dels seus recursos. Durant 
aquest any 2017, s’han realitzat 
diferents actuacions en aquest 
sentit, entre les quals destaquen la 
renovació de quatre quiròfans  
–que tancava l’actualització 
iniciada el 2015 de tota l’Àrea 
Quirúrgica–, la remodelació 
del Servei d’Exploracions 
Complementàries –que ha permès 
racionalitzar els espais i guanyar 
lloc als boxs– i l’actualització de 
l’àrea de la Sala d’Hemodinàmica.
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En estreta col•laboració amb l’Hospital de Dia, l’Hospital de 
Barcelona ha creat la consulta de l’estomaterapeuta (infermera 
especialitzada en la cura de pacients ostomitzats). L’alt grau de 
satisfacció dels pacients reflecteix la importància que té per a ells 
l’atenció personalitzada que reben, que els ajuda a minimitzar els 
problemes a l’hora de reprendre la seva vida diària i a aclarir els 
dubtes que els puguin sorgir respecte a cures, material necessari i 
possibles complicacions.

La Clínica d'Infecció Osteoarticular (CLIO) és un servei de suport als 
metges d'Assistència Sanitària per tractar els malalts amb infecció, 
atès pels membres del servei de Medicina Interna. Conjuntament amb 
el metge responsable del malalt, decidiran el tractament més adient 
en cada cas.

Serveis Complementaris a l’Assistència (SCA)

Consulta de 
l’Estomaterapeuta

Clinica d’Infecció 
Osteoarticular

L’SCA, amb oficina al vestíbul de l’Hospital de Barcelona, proporciona als socis ingressats la informació que 
necessiten sobre professionals i serveis que poden minimitzar les conseqüències de l’ingrés i de la recuperació 
posterior, tant per al pacient com per a la seva família. Durant l’any 2017, l’SCA ha atès 5.624 consultes, el 38% de les 
quals provenien de socis que ja n’havien utilitzat els serveis anteriorment. Més del 40% dels ingressos de l’any ha 
generat alguna consulta a aquest servei.

S C A

Reportatges fotogràfics  
gratuïts a nadons  

 Consultes sobre 
 gestió de centres 

Consultes sobre serveis  
de suport a domicili 

Regal de crosses 
a socis 

Consultes  
sobre material  

823 413 839493 165
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www.asc.cat 
www.scias.cat


