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Un any ple de reptes 
i assoliments
Director General

Josep M. Campistol

És un plaer per a mi presentar la 
Memòria 2018 de l’hospital Clínic 
de Barcelona. En aquest document 
trobareu un balanç de la nostra 
activitat, dels reptes assolits, dels 
serveis que hem donat als nostres 
pacients i les seves famílies, i de 
com estem organitzats. Més de mig 
milió de persones visiten cada any les 
nostres consultes externes i atenem 
més de 370 pacients cada dia a les 
urgències. Formem al voltant de 5.000 
persones i gestionem un pressupost 
de prop de 500 milions d’euros. I totes 
aquestes dades, que podreu veure 
de manera detallada a la Memòria, 
no serien possibles sense l’aportació 
de cadascun dels professionals de la 
casa.

La Memòria 2018 és una oportunitat 
per agrair la feina de tots els 
professionals que treballen a la 
institució i que han destinat més 
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d’11 milions d’hores a tenir cura dels 
pacients. Aquest any hem assolit 
molts reptes gràcies al compromís i la 
dedicació de tothom. Això ens permet 
continuar essent, amb els nostres més 
de 110 anys d’història, un dels hospitals 
capdavanters de l’Estat Espanyol en 
complexitat, eficiència, docència, 
innovació i, especialment, en recerca.

Durant el 2018 hem mantingut 
l’impuls de NUCLI, el Pla Estratègic 
2016 – 2020, amb tres pilars bàsics: 
els pacients, els professionals i els 
recursos. Hem definit 43 projectes 
transversals, amb 70 coordinadors al 
capdavant i als quals hi participen més 
de 1.000 professionals de totes les 
categories i centres. També ha estat 
l’any de l’any de continuar treballant 
per a una institució sostenible i 
equilibrada, emocionalment ecològica, 
a partir de tres valors: la confiança, la 
gratitud i la generositat.

Tots som Clínic!



NUCLI: 
Pla Estratègic 2016-2020
L’Hospital té en marxa el seu pla estratègic 2016-2020. NUCLI (Nou Univers 
Clínic) és una inicativa basada en la participació, escoltant-nos els uns als altres 
per a activar les aportacions de cadascú a la humanització de l’hospital. Més 
de 1.000 persones de la institució formen part de 43 projectes, en tres àmbits: 
pacients, professionals i recursos. 

Els grups de Pla estratègic han endegat projectes en tots els àmbits. Algunes de 
les activitats més destacades de l’any 2018 són: 

43

Projectes transversals:
16 de l’àmbit de Pacients (14 en marxa)
14 de l’àmbit de Professionals (13 en marxa)
12 de Recursos (9 en marxa)

1000
Professionals multidisciplinars 
han participat en el projecte

650
Professionals formats 
en ecologia emocional

70
Coordinadors de projectes

80
Professionals participen al Nucli 
Network per recollit noves idees

4

Capítols de la docu-sèrie Connexió Clínic, 
que explica qui som, què fem i, sobretot, 
com ho fem. Veure: Capítol 1,  Capítol 2, 
Capítol 3, Capítol 4

Memòria Hospital Clínic de Barcelona 2018

https://www.youtube.com/watch?v=4tRA36v_6Y8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mAY03eX8j9A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7jPIcImkWGQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N4jHy11KSis&feature=youtu.be
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Un dels principals focus ha estat el foment de 
la participació de pacients en la millora dels 
serveis i ajudant a la presa de decisions, per 
exemple, en projectes d’obres i en la generació de 
continguts útils. Al febrer es va posar en marxa 
PortalCLÍNIC, una plataforma digital per aportar 
informació mèdica i fiable de qualitat, signada 
pels professionals. A més s’ha continuat impulsant 
la comissió de pacients i han estat els propis 
usuaris els qui han proposat canvis en el sistema 
d’identificació dels professionals.

Més de 1000 persones es connecten cada dia al 
nou wifi obert a l’hospital, s’han creat sistemes 
d’enquestes de satisfacció a Consultes Externes, 
s’ha implantat Clinic Maps, una app mòbil 
d’orientació per l’hospital, i s’està dissenyant un nou 
full electrònic de cita de visites electrònic.

S’han impulsat projectes per millorar el confort dels 
pacients i els acompanyants amb iniciatives per 
protegir el descans nocturn, cuidar el cuidador, la 
millora de l’atenció en caps de setmana, festius i 
nit, la nutrició, la gestió del final de vida i el maneig 
del dolor.

Pacients

NUCLI: Pla Estratègic 
2016-2020

378
Pacients atesos 

diàriament a urgències

Professionals

4.974
Persones que han rebut
formació al centre

Durant l’any 2018 s’han format 650 professionals en 
ecologia emocional i els participants han elaborat la 
guia “Dels valors a les bones practiques”, distribuïda 
a tot el personal i que desplega els tres valors 
principals de la institució: confiança, gratitud i 
generositat.

S’han treballat les descripcions de llocs de treball, 
l’acollida dels nous professionals, l’impuls de la 
fomació, s’ha potenciat el sistema de promoció 
professional, la formació i la mediació i resolució 
de conflictes.

Un dels reptes de NUCLi és treballar per un 
Hospital Saludable per als professionals i per això 
s’han començat a endegar iniciatives que fomentin 
l’activitat física, la bona nutrició i la millora de la 
salut mental dels treballadors. A més els projectes 
de Nucli han impulsat accions de conciliació, de 
responsabilitat social corporativa i del fons d’ajuda 
humanitària i al desenvolupament, finançat pels 
propis professionals.



Connexió Clínic
Al 2018 s’han estrenat els 3 primers capítols de 
Connexió Clínic i en cada un d’ells una parella de 
professionals del Clínic amb feines molt diferents 
passen dos dies junts per conèixer, viure i, fins i tot, 
exercir puntualment la feina de l’altre. En el primer 
capítol, el Joan Carles descobreix tota la tecnologia 
del laboratori d’anàlisis CORE, i l’Anna es posa en la 
pell de lliterera i viu les sensacions dels pacients en 
els seus trasllats per l’hospital. En el capítol 2, el Rafa 
coneix la complexitat d’urgències i l’Arturo l’agitada 
dinàmica de la cuina del Clínic. Al capítol 3 una Míriam 
s’emociona al quiròfan i una altra Míriam descobreix 
el necessari treball de tots els serveis de suport no 
assistencial de l’hospital. Desenvolupar l’empatia, 
reconèixer la feina de l’altre i ser conscients de la 
centralitat del pacient en qualsevol situació, objectius 
central de NUCLI, són presents a Connexió Clínic, que 
al 2019 presentarà 3 capítols més amb nous escenaris 
i diferents rols professionals.

NUCLI: Pla Estratègic 
2016 -2020

Recursos

10
Obres més rellevants

Una de les grans fites ha estat la implantació de 
projectes de millora de la organització i l’eficiència 
basats en la metodologia LEAN, que s’han posat 
en marxa en diverses àrees com ara Urgències, 
Farmàcia Ambulatòria, Pneumologia i l’Àrea 
Quirúrgica. En paral·lel s’ha treballat en el foment 
de les practiques clíniques de valor amb el projecte 
“Right care” formant a professionals que posaran en 
marxa projectes en cada una de les seves àrees de 
treball.

S’han continuat potenciant programes per a la 
millora de la qualitat de vida dels pacients, a l’àmbit 
de l’Area Integral de Salut Barcelona Esquerra 
(AISBE), d’acord amb la primària i altres hospitals. 
Alguns exemples són el programa d’atenció 
compartida de càncer de mama, la millora de la 
continuïtat assistencial per al pacients amb càncer 
de pulmó, el control de la diabetis, l’ampliació 
de l’hospitalització a domicili en 12 pacients i 
l’obertura de 24 llits a l’Hospital Plató per al malalt 
urgent. S’ha continuat potenciant la col·laboració 
amb l’Hospital Sant Joan de Déu i els hospitals 
comarcals del Vallès Occidental, Osona i el Ripollès 
mitjançant l’aliança C17.

Memòria Hospital Clínic de Barcelona 2018
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Recursos 
Estructurals

Recursos 
Humans

Recursos Econòmics

Recursos

Alta Direcció    1
Direcció         8
Metges     1.172
Infermeria i auxiliars secundaris  2.513
Administració    679
Serveis generals        263
Total     4.635
*No estan inclosos suplents

Llits     713
Incubadores    27
Bressols per a nadons   32
Quiròfans    31
Sales de parts     7
Sales de radiologia convencional      10
Sales de consulta externa  240
Sales d’angiohemodinàmica i electrofisiologia 5
Places d’hospital de dia sociosanitari 50

Pressupost
definitiu

Ingressos
liquidats

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes Pressupost Real

514.958

1.504

-

12.352

-

0

-

514.778

1.504

-

12.347

-

17.120

-

497.412

17.055

-

36

-

14.311

-

496.352

16.902

-

749

-

14.313

-

17.546

-15.551

1.995

12.316

14.311

-14.311

-

18.426

-15.398

3.028

11.599

14.627

2.807

17.434

Resultat pressupostari

1. Operacions corrents

2. Operacions de capital

Resultat operacions no financeres

3. Operacions amb actius financers

Resultat pressupostari

4. Operacions amb passius financers

Saldo pressupostari

Pressupost d’ingressos ResultatsPressupost de despeses



Obres més rellevants

Recursos

L’any 2018 s’ha continuat executant el Pla d’obres, segons estaba previst. Els 
objectius són millorar el benestar dels pacients i els seus acompanyants, i oferir 
als professionals espais de treball que els permetin dur a terme la seva activitat. 
Els principals projectes que s’han dut a terme són:

 Trasllat del Servei de Prevenció de   
 Riscos Laborals de la 12.4 a la planta  
 -1 de l’edifici de Consultes Externes.

 Finalitzades les obres del pavelló 
 12 planta 1.

 Acabada la reforma de la UCOI.

 Posada en servei de la Hemodinàmica  
 hepàtica.

 Acabades les obres de la UCI   
 Hepàtica pav. 7 planta 3.

 Finalitzada l’ampliació de Intherunit,  
 planta 3.2 ICMHO.

 Acabat el box 7 d’Endoscòpia.

 Noves Ressonàncies Magnetiques   
 de 3 teslas, una a la seu Maternitat   
 i l’altre a l’interpavelló 3/5 planta 0 de  
 l’Hospital.

 Remodelació de la sala de la 
 Gammacàmara a la 11.0

 Construcció de la 2º consulta a 
 Urgències d’Oftalmologia, a la seu 
 Maternitat

Memòria Hospital Clínic de Barcelona 2018
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Activitat 
Assistencial

Recursos

HOSPITALITZACIÓ

ACTIVITAT AMBULATÒRIA

ACTIVITAT QUIRÚRGICA

PROGRAMES INTERVENCIONISTES 
DE MAJOR VOLUM I/O 
COMPLEXITAT

Total altes 44.700
Altes convencionals   37.397
CMA         7.303
Pes Relatiu Mitjà (PRM) 1.11
Estada mitjana (sense CMA) 6,01
% índex d’ocupació 85,10%
% Pressió d’urgències 42,72%

Cirurgia cardiaca major 909
Cirurgia de l’obesitat mòrbida 160
Cirurgia del Parkinson i de l’epilèpsia 102
Cirurgia fetal d’alta complexitat 66
Hemodinàmica (cardiaca i hepàtlica) 4.584
Neuroradiologia intervencionista 
d’alta complexitat 625
Pròtesis de genoll 502
Trasplantaments 458

Total intervencions 23.127
Intervencions programades 17.331     
Intervencions urgents 5.796
Parts 3.077

Primeres visites   125.130
Visites successives  404.004
Ratio Succ./Primeres 3,15
Urgències 138.028
Hospital de dia 130.010
Cirurgia menor ambulatòria 8.487



Recerca

Docència 

Recursos

ACTIVITAT DOCENT

FORMACIÓ ALS PROFESSIONALS

Estudiants dels graus de la Facultat 
de Medicina i Ciències de la Salut de la UB
Medicina
Infermeria 
Enginyeria Biomèdica
Ciències Biomèdiques  

Estudiants d’altres universitats 
(grau d’Infermeria i altres graus) 

Estudiants de màsters universitaris 
oficials de la UB 

Estudiants de màsters i postgraus 
propis de la UB  

Estudiants de cicles formatius de grau 
superior i altres (Escola Eixample Clínic)
 
Estudiants de cicles formatius de grau 
superior i mitjà d’altres centres  

Especialistes en formació del centre
 
Especialistes en formació d’altres 
institucions en rotació externa 

Estades formatives per a professionals 
Estrangers 

Cursos de formació avaluats 
per la Comissió d’Avaluació d’Activitats 
Docents (CAAD) 

Premis Fi de Residència, ajuts a la recerca, 
Premis Clínic-MSD i Premi Clínic-Mutual 
Mèdica   

1784
1040
448
159
137

129

578

1457

74

180

327

281

164

107

30

Hores de formació 78.945
Participants 690
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http://www.idibaps.org/media/upload/memoria2018/
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Notícies de l’any

Notícies / Institucionals

INSTITUCIONALS
14/01/2019

El Clínic va realitzar 250 
trasplantaments l’any 2018
El Clínic va realitzar 250 trasplantaments l’any 2018 
L’Hospital Clínic de Barcelona va realitzar el 2018 
un total de 250 trasplantaments, any en què la 
generositat dels donants i les famílies va permetre 
realitzar 1.149 trasplantaments a tot Catalunya. 
Així ho reflecteixen les dades recollides per la 
Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) 
i presentades avui pel seu director, Jaume Tort, en 
una roda de premsa encapçalada per la sotsdirectora 
del Servei Català de la Salut, Marta Chandre.

28/02/2018

L’Hospital Clínic, Mobile 
World Capital Barcelona i AIS 
Channel presenten el futur de 
la cirurgia teleassistida amb 
tecnologia 5G 
L’Hospital Clínic de Barcelona i Mobile World Capital 
Barcelona han presentat aquest migdia, en el 
marc de GSMA Mobile World Congress, un projecte 
pilot d’implantació de tecnologia 5G a l’hospital 
barceloní per assistir telemàticament intervencions 
quirúrgiques a distància i en temps real. En l’acte 
de presentació han participat Josep M. Campistol, 
director general de l’Hospital Clínic, Carlos Grau, 
director general de MWCapital, i Antonio de Lacy, 
cirurgià, cap del servei de Cirurgia Gastrointestinal 
de l’Hospital Clínic de Barcelona i fundador d’AIS 
Channel. 

21/02/2018

L’Hospital Clínic i la Fundació 
BBVA presenten Portal 
CLÍNIC, un web d’informació 
de salut fiable i contrastada
El 60% dels espanyols busca informació sobre 
salut a Internet, però només un 38% confia en els 
resultats de la seva cerca, una dada que contrasta 
amb la confiança que genera la informació 
proporcionada pels professionals sanitaris, que 
arriba al 92 per cent. Per donar resposta a aquesta 
demanda d’informació fiable a la xarxa, l’Hospital 
Clínic, en col·laboració amb la Fundació BBVA, ha 
creat PortalCLÍNIC, un espai web que, a hores d’ara, 
compta amb 63 continguts de salut sobre malalties, 
proves, procediments i prevenció. Hi han participat 
més de 200 professionals mèdics i d’infermeria del 
Clínic, que han pogut fer realitat el projecte gràcies, 
també, a la col·laboració de 62 pacients que s’han 
ofert per explicar la seva experiència.

http://blog.hospitalclinic.org/2019/01/el-clinic-va-realitzar-250-trasplantaments-lany-2018/
http://blog.hospitalclinic.org/2019/01/el-clinic-va-realitzar-250-trasplantaments-lany-2018/
http://blog.hospitalclinic.org/2018/02/lhospital-clinic-mobile-world-capital-barcelona-i-ais-channel-presenten-el-primer-quirofan-tecnologic-amb-teleassistencia-en-el-marc-de-5gbarcelona/
http://blog.hospitalclinic.org/2018/02/lhospital-clinic-mobile-world-capital-barcelona-i-ais-channel-presenten-el-primer-quirofan-tecnologic-amb-teleassistencia-en-el-marc-de-5gbarcelona/
http://blog.hospitalclinic.org/2018/02/lhospital-clinic-mobile-world-capital-barcelona-i-ais-channel-presenten-el-primer-quirofan-tecnologic-amb-teleassistencia-en-el-marc-de-5gbarcelona/
http://blog.hospitalclinic.org/2018/02/lhospital-clinic-mobile-world-capital-barcelona-i-ais-channel-presenten-el-primer-quirofan-tecnologic-amb-teleassistencia-en-el-marc-de-5gbarcelona/
http://blog.hospitalclinic.org/2018/02/lhospital-clinic-mobile-world-capital-barcelona-i-ais-channel-presenten-el-primer-quirofan-tecnologic-amb-teleassistencia-en-el-marc-de-5gbarcelona/
http://blog.hospitalclinic.org/2018/02/lhospital-clinic-i-la-fundacio-bbva-presenten-portalclinic-un-web-dinformacio-de-salut-fiable-i-contrastada/
http://blog.hospitalclinic.org/2018/02/lhospital-clinic-i-la-fundacio-bbva-presenten-portalclinic-un-web-dinformacio-de-salut-fiable-i-contrastada/
http://blog.hospitalclinic.org/2018/02/lhospital-clinic-i-la-fundacio-bbva-presenten-portalclinic-un-web-dinformacio-de-salut-fiable-i-contrastada/
http://blog.hospitalclinic.org/2018/02/lhospital-clinic-i-la-fundacio-bbva-presenten-portalclinic-un-web-dinformacio-de-salut-fiable-i-contrastada/


Notícies / Institucionals

06/02/2018

El Clínic, Sant Joan de Deu 
i la UB signen un acord amb 
el Barça per promoure la 
Medicina de l’Esport
Quatre grans entitats arrelades a la ciutat de 
Barcelona fan una gran aposta per dinamitzar i 
fomentar l’especialització en medicina de l’activitat 
física i de l’esport. El FC Barcelona, a través de la 
seva plataforma Barça Innovation Hub; l’Hospital 
Clínic, l’Hospital Sant Joan de Déu i la Universitat 
de Barcelona han signat aquest dimarts un acord 
de col·laboració que permetrà impulsar iniciatives 
en matèria de docència, formació i recerca en 
aquest àmbit.

22/03/2018

L’Hospital Clínic i DiR firmen 
un acord per oferir un servei 
de rehabilitació gratuït 
a pacients amb problemes 
cardíacs
La Fundació DiR i l’Hospital Clínic de Barcelona 
han signat un conveni de col·laboració per donar 
un servei gratuït de rehabilitació a pacients amb 
malalties cardíaques  tractats a l’hospital català. 
L’acord l’han firmat Ramón Canela, Director General 
i Fundador de DiR, i el Dr. Josep M. Campistol, 
Director General de l’Hospital Clínic.

04/06/2018

L’Hospital Clínic i la Fundació 
Vila Casas impulsen la 
primera edició de la Clínic 
Summer School
Aquest dilluns s’ha presentat la primera edició de 
la Clínic Summer School que se celebrarà del 2 al 
12 de juliol sota el títol ‘Ciència i Cultura’. L’acte de 
presentació s’ha fet a la seu de la Fundació Vila 
Casas, en el marc de la signatura d’un conveni de 
col·laboració entre ambdues entitats.

02/07/2018

La I CLÍNIC Summer School 
acostarà el coneixement de 
la salut a la ciutadania
Aquest dilluns s’ha inaugurat la I edició de la CLÍNIC 
Summer School que se celebrarà fins al 12 de juliol 
sota el títol ‘Ciència i Cultura’ i que mobilitzarà a 
prop de 600 persones. La I CLÍNIC Summer School 
ha estat inaugurada pel director general de l’Hospital 
Clínic, el Dr.Josep Maria Campistol, el degà de la 
facultat de medicina i Ciències de la Salut, el Dr. 
Francesc Cardellach i el president de la Fundació 
Vila Casas, Antoni Vila Casas.
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http://blog.hospitalclinic.org/2018/02/el-clinic-sant-joan-de-deu-i-la-ub-signen-un-acord-amb-el-barca-per-promoure-la-medicina-de-lesport/
http://blog.hospitalclinic.org/2018/02/el-clinic-sant-joan-de-deu-i-la-ub-signen-un-acord-amb-el-barca-per-promoure-la-medicina-de-lesport/
http://blog.hospitalclinic.org/2018/02/el-clinic-sant-joan-de-deu-i-la-ub-signen-un-acord-amb-el-barca-per-promoure-la-medicina-de-lesport/
http://blog.hospitalclinic.org/2018/02/el-clinic-sant-joan-de-deu-i-la-ub-signen-un-acord-amb-el-barca-per-promoure-la-medicina-de-lesport/
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13/06/2018

El Clínic ret homenatge al 
Professor Ciril Rozman
Ahir va tenir lloc l’acte d’homenatge al Professor 
Ciril Rozman, un emotiu reconeixement als més de 
60 anys dedicats a l’Hospital Clínic. Durant l’acte, 
celebrat al Paranimf de la Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut, se li va fer entrega de la màxima 
distinció de l’hospital, la medalla d’or de la institució.

17/09/2018

Presentació de la Guia dels 
Valors a les Bones Pràctiques
Els dies 13 i 14 de setembre es va presentar a 
la seu de Villarroel i a la seu de la Maternitat, 
respectivament, la ‘Guia dels Valors a les Bones 
Practiques’. La Guia, que va ser presentada per la 
Direcció General de l’hospital i part de l’equip de 
treball del projecte estratègic Formació en Ecologia 
Emocional i Lideratge Ètic, va ser molt ben acollida 
pels més de 150 assistents a l’acte. També es va 
comptar amb la presencia del Dr. Francesc Toralba, 
de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, i 
assessor de la Guia.

17/09/2018

L’Agrupació Sanitària Hospital 
Clínic-Sant Joan de Déu rep 
un dels premis Hospitals TOP 
20
L’Agrupació Sanitària Hospital Clínic-Sant Joan de 
Déu ha estat reconeguda, un any més, amb els 
premis Hospitals TOP 20 en la categoria de grans 
hospitals de referència regional i nacional. Aquests 
premis els atorga anualment l’empresa de serveis 
d’informació sanitària IASIST.

08/10/2018

Es presenten els serveis en 
xarxa entre 6 hospitals de 
Barcelona, Osona, el Ripollès 
i el Vallès Oriental
L’Hospital Clínic de Barcelona i l’Hospital Plató han 
iniciat un projecte per a desplegar una unitat de 24 
llits situada en aquest darrer centre, a càrrec del 
Servei de Medicina Interna del Clínic.

13/06/2018

El Clínic i l’Hospital Plató 
despleguen 24 llits de 
medicina interna per millorar 
l’atenció urgent
Ahir va tenir lloc l’acte d’homenatge al Professor 
Ciril Rozman, un emotiu reconeixement als més de 
60 anys dedicats a l’Hospital Clínic. Durant l’acte, 
celebrat al Paranimf de la Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut, se li va fer entrega de la màxima 
distinció de l’hospital, la medalla d’or de la institució.

 28/12/2018

El Clínic, millor hospital de 
Catalunya per quart any 
consecutiu segons l’IEH 
L’Hospital Clínic de Barcelona encapçala el 
rànquing de Catalunya de l’Índex d’Excel·lència 
Hospitalària (IEH) per quart any consecutiu, i se 
situa en la tercera posició del rànquing nacional, per 
darrere de la Fundación Jiménez Díaz i l’Hospital 
Universitario La Paz. Aquest índex l’elabora l’Instituto 
Coordenadas de Gobernanza y Economia Aplicada i 
es basa en diverses enquestes realitzades a prop de 
2.000 professionals de la salut a tota Espanya.
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15/11/2018

Es presenta l’Associació 
d’extreballadors del Clínic 
Aquest dimecres s’ha presentat públicament 
l’Associació d’extreballadors del Clínic a l’Aula Magna 
de la Facultat de Medicina i Ciències Mèdiques de 
la Universitat de Barcelona. La sala s’ha omplert 
de gom a gom de persones que han treballat a 
l’Hospital.

15/11/2018

Es presenta l’Associació 
d’extreballadors del Clínic 
Aquest dimecres s’ha presentat públicament 
l’Associació d’extreballadors del Clínic a l’Aula Magna 
de la Facultat de Medicina i Ciències Mèdiques de 
la Universitat de Barcelona. La sala s’ha omplert 
de gom a gom de persones que han treballat a 
l’Hospital.

15/11/2018

PortalCLÍNIC guanya el 
Premi a la Millor Acció de 
Comunicació del Col·legi de 
Periodistes 
El Projecte PortalCLÍNIC de l’Hospital Clínic de 
Barcelona ha estat guardonat amb el Premi a la 
Millor Acció de Comunicació en la X Edició dels 
Premis Gabinets de Comunicació que es van 
lliurar ahir a la Sala Apolo. En aquesta edició s’han 
presentat un total de 15 candidatures.

25/11/2018

La xarxa d’atenció 
domiciliària en hematologia 
i la coordinació de pacients 
amb tumor cerebral, Premis 
d’Innovació Aliança C17-
Roche 
El passat 5 d’octubre es va celebrar a Granollers, 
sota el lema “Serveis assistencials en xarxa – 
sumem per el ciutadà”, la Jornada en què es van 
presentar els avenços en el desplegament del model 
col·laboratiu en xarxa que lideren professionals dels 
6 centres de l’Aliança C-17 (Hospital Clínic, Hospital 
de Granollers, Hospital de Mollet, Hospital de Sant 
Celoni, Hospital de Vic i Hospital de Campdevànol). 
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27/10/2018

La Paz i el Clínic lideren 
per cinquè any consecutiu 
la llista dels hospitals 
públics amb millor reputació 
d’Espanya 
L’Hospital Clínic de Barcelona és, per cinquè 
any consecutiu, el segon hospital públic amb 
millor reputació d’Espanya, segons el V Monitor 
de Reputación Sanitaria (MRS), elaborat per la 
companyia Merco. La llista està encapçalada per 
l’Hospital Universitari La Paz i en les primeres 
posicions també hi apareixen l’Hospital Gregorio 
Marañón, l’Hospital 12 de Octubre i l’Hospital Vall 
d’Hebron.
 

18/09/2018

Premi Fundació La Pedrera 
2018
Isabel Manzanares, infermera de pràctica avançada 
en epilèpsia al servei de Neurologia del Clínic, i Luís 
Ortega, cardiòleg de l’Hospital Clínic, han rebut 
un ajut en la VII edició del Programa Talents de la 
Fundació Catalunya-La Pedrera.
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30/01/2018

Nous resultats apunten a 
la necessitat de modificar 
l’actual estratègia per a 
l’erradicació del pian
La revista The Lancet publica un nou estudi liderat 
per Oriol Mitjà, investigador de l’Institut de Salut 
Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per 
la Fundació Bancària “la Caixa”, i metge de l’Hospital 
Clínic de Barcelona, que conclou que per erradicar 
el pian serà necessari administrar més d’una ronda 
de tractament antibiòtic massiu, tal com ara està 
establert a l’estratègia de l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS).

21/03/2018

Investigadors de l’IDIBAPS 
desxifren com funciona el 
genoma de la leucèmia 
Investigadors de l’IDIBAPS revelen per primera 
vegada l’epigenoma complet de la leucèmia 
limfàtica crònica, el tipus de leucèmia més freqüent. 
L’estudi, publicat avui a la revista Nature Medicine, 
proporciona un mapa en alta resolució de les 
funcions del genoma i suposa una nova aproximació 
a la investigació molecular del càncer. La comparació 
del mapa de la leucèmia amb el mapa de les cèl·lules 
sanes revela centenars de regions que canvien 
la seva funcionalitat en la leucèmia que ajuden a 
comprendre millor la malaltia i representen dianes 
potencials per al desenvolupament i aplicació de 
noves teràpies

18/09/2018

El tractament antiviral per 
a l’hepatitis C disminueix 
la hipertensió portal en 
pacients amb cirrosi 
Investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS publiquen 
un estudi a la revista Gastroenterology en què 
demostren que l’eliminació de l’hepatitis C gràcies 
als tractaments antivirals actuals aconsegueix 
disminuir la hipertensió portal i revertir la cirrosi 
en alguns pacients. El treball l’han coordinat la 
Dra. Sabela Lens, hepatòloga de l’Hospital Clínic 
i investigadora del grup d’Hepatitis Víriques de 
l’IDIBAPS liderat pel Dr. Xavier Forns, i la Secció 
d’Hemodinàmica Hepàtica de l’Hospital Clínic-
IDIBAPS, liderada pel Dr. Juan Carlos García –Pagán
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El Clínic i Vall d’Hebron 
participen en un estudi que 
demostra l’eficàcia d’un 
nou fàrmac per tractar  
l’amiloïdosi familiar
L’Hospital Clínic de Barcelona i el Vall d’Hebron 
Barcelona Hospital Campus han participat en un 
estudi internacional que demostra l’eficàcia d’un 
nou tractament farmacològic per a l’amiloïdosi 
transtiretina, la forma més comú d’amiloïdosi 
familiar. Josep M. Campistol, nefròleg i director 
general de l’Hospital Clínic, i investigador de 
l’IDIBAPS, i Josep Gámez, neuròleg del Vall d’Hebron 
Barcelona Hospital Campus, són co-autors de 
l’estudi publicat a la revista New England Journal of 
Medicine (NEJM).

11/01/2018

Una funció pulmonar 
baixa en adults joves pot 
augmentar el risc d’aparició 
d’altres malalties i de mort 
prematura 
En un estudi publicat a la revista Lancet Respiratory 
Medicine, investigadors del Clínic-IDIBAPS han 
demostrat que un 10% dels adults joves tenen una 
funció pulmonar baixa, el que implica que no s’ha 
desenvolupat bé el pulmó. Això ha permès identificar 
un grup de persones en el que hi ha un major risc 
d’aparició primerenca d’altres malalties cròniques, 
com la malaltia pulmonar obstructiva crònica 
(MPOC), problemes cardiovasculars o diabetis, i de 
mortalitat prematura.

 28/06/2018

Investigadors de l’IDIBAPS 
generen un model in-vitro per 
estudiar malalties del fetge a 
partir de cèl·lules mare
Investigadors de l’IDIBAPS han aconseguit, per 
primera vegada, generar en el laboratori un tipus de 
cèl·lules hepàtiques, les cèl·lules estrellades, que són 
les principals responsables de l’aparició de fibra en 
el fetge quan es desencadena la malaltia. Ho han fet 
a partir de cèl·lules mare pluripotents. Gràcies a això, 
s’ha pogut crear, també, un model de fetge in-vitro 
per realitzar estudis de toxicitat a fàrmacs. L’estudi 
el publica la revista Cell Stem Cell.

28/09/2018

Un nou biomarcador permet 
predir la resposta a la 
immunoteràpia en múltiples 
tipus de càncer
Investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS coordinen 
un  estudi que demostra la capacitat d’un 
biomarcador genòmic per predir la resposta al 
tractament amb immunoteràpia, independentment 
del tipus de càncer. Es tracta de PD1, un 
receptor present en els limfòcits, unes cèl·lules 
immunològiques claus en la resposta contra el 
càncer. L’estudi mostra que, com més PD1 hi ha en 
els limfòcits, millor és la resposta a fàrmacs dirigits 
contra aquesta proteïna. L´article, publicat a la 
revista Annals of Oncology, l’ha coordinat Aleix Prat, 
cap del Servei d’Oncologia Mèdica del Clínic i del 
grup Genòmica translacional i teràpies dirigides en 
tumors sòlids de l’IDIBAPS. Laia Paré, Tomás Pascual 
i Elia Seguí, investigadors del mateix grup, són els 
primers signants de l’article.
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29/07/2018

Un estudi revela regions 
gèniques involucrades en 
les similituds i diferències 
entre trastorn bipolar i 
esquizofrènia
Un estudi col·laboratiu internacional dut a terme pel 
Bipolar Disorder and Schizophrenia Working Group 
of the Psychiatric Genomics Consortium dissecciona 
genèticament el trastorn bipolar i l’esquizofrènia i 
identifica diverses regions gèniques involucrades en 
les similituds i diferències entre els dos trastorns. 
Eduard Vieta, cap del Servei de Psiquiatria de 
l’Hospital Clínic, de l’equip d’investigació en 
Trastorn Bipolar de l’IDIBAPS i Director Científic del 
CIBERSAM, és un dels signants de l’estudi publicat a 
la revista Cell.

30/11/2018

Validen la utilitat d’un 
sistema de visualització 
endoscòpica per a la presa 
de decisions en l’extracció de  
pòlips
del sistema de classificació per Narrow-Band 
Imaging (NBI) - un sistema de visualització 
endoscòpia-, per predir quins pòlips del còlon 
estan degenerats i, que per tant, s’han d’operar 
directament. La Dra. Maria Pellisé, especialista de la 
Secció d’Endoscòpia, Proves Funcionals i Motilitat 
del Servei de Gastroenterologia de l’Hospital Clínic, 
és la coordinadora de l’estudi publicat a la revista 
Gastroenterology. El Dr. Ignasi Puig, de l’Hospital de 
Manresa, és el primer autor de l’article.

27/11/2018

Tretze investigadors de 
l’Hospital Clínic-IDIBAPS i la 
Universitat de Barcelona al 
rànquing dels millors del món
Tretze investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS i de 
la Universitat de Barcelona (UB) figuren en la llista 
dels científics més influents del món, publicada 
per Clarivate Analytics. La llista identifica els 
experts que es troben en l’1% més citat de la seva 
especialitat en diverses àrees d’estudi.
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DOCÈNCIA
01/06/2018

El Clínic demostra una gran 
capacitat d’atracció per als 
nous Residents
El 2018 es van incorporar al Clínic 88 nous residents: 
73 metges, 8 infermers, 4 farmacèutics, 1 biòleg, 1 
psicòleg i 1 físic. Entre ells s’hi trobava el número 
1 d’Espanya de l’examen de Biologia (BIR) i el 
número 2 de Psicologia (PIR). Els resultats que han 
obtingut a l’examen MIR els nous metges residents 
són excel·lents, ja que si s’analitzen per quartils 
en relació a tots els residents de l’especialitat 
corresponent de tota Espanya, el 96% es troben 
situats entre el primer i segon quartil (un 68% en el 
primer quartil). Aquest any, el Clínic va ser el segon 
hospital de tota Espanya en exhaurir les places MIR 
ofertades.

01/06/2018

S’entreguen els Premis 
Clínic-MSD
Anualment es convoquen 3 Premis Clínic-MSD com 
a reconeixement a aquells residents de l’Hospital 
Clínic que varen finalitzar la seva formació un any 
abans i que hagin destacat més en els àmbits 
d’aprenentatge clínic i assistencial, comportament 
ètic, treball en equip i esperit científic. Aquest 
any han resultat guardonats (per ordre alfabètic): 
Francisco Aya (Oncologia Mèdica), Carla Montironi 
(Anatomia Patològica) i Sebastian Podlipnik 
(Dermatologia).  A més, es convoca 1 premi Clínic-
MSD com a reconeixement al millor resident 
d’Infermeria de l’Hospital Clínic i que hagi destacat 
més durant els 2 anys de residència en els àmbits 
d’aprenentatge clínic i assistencial, comportament 
ètic, treball en equip i esperit científic. En aquest 
àmbit va resultar guardonada: Anna Palau (Infermeria 
de Salut Mental). 

 21/06/2018

Luis Gabriel Ortega guanya 
el Premi Clínic-Fundació 
Catalunya la Pedrera 
(programa talents)
Anualment es convoca el Premi Clínic-Fundació 
Catalunya la Pedrera, que consisteix en un Ajut a la 
Recerca de tres anys de durada, que poden sol·licitar 
els residents de l’Hospital Clínic que finalitzen la 
seva formació. El premi es va atorgar al candidat que 
va obtenir la puntuació més elevada en la valoració 
dels Ajuts a la Recerca. El  guardonat va ser Luis 
Gabriel Ortega, que va finalitzar al mes de maig la 
seva formació com a resident de l’especialitat de 
Cardiologia. La Sra. Marta Lacambra, Directora de la 
Fundació Catalunya-La Pedrera va fer el lliurament 
del guardó que va tenir lloc durant l’Acte de Comiat 
de Residents.
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Primera sessió grup de 
suport a la pràctica avançada 
i especialitzada
El passat 28 de febrer es va celebrar la primera 
sessió del grup de suport a les infermeres de 
pràctica avançada i especialitzada. Les sessions 
pretenen ser un espai per compartir, col·laborar i 
intercanviar experiències de la pràctica clínica diària.

06/03/2018

La simulació en la formació 
de futurs perfusionistes
La setmana del 19 al 25 de febrer, va tenir lloc la 
formació teórico-práctica del Màster en Tècniques 
de Perfusió i Oxigenació Extracorpòrea de la UB. Va 
estar liderat per la Unitat de Perfusió de l’ICCV i els 
instructors professors de la simulació han estat els 
infermers membres de l’equip de perfusió: Sr. Alexis 
Martín, Sra. Lourdes Martín, Sr. Xavier Román, Sra. 
Eliecer Àlvarez, Sr. Francesc Gahete i Sra. M. Teresa 
Mata
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08/02/2018

Grup de suport a la pràctica 
avançada i especialitzada 
d’infermeria
Encetem l’any i comencem de nou les convocatòries 
del Grup de Suport a la Pràctica Avançada 
i Especialitzada d’Infermeria. Us recordem, 
que el grup de suport a la Pràctica Avançada i 
Especialitzada d’Infermeria de l’Hospital Clínic té 
l’objectiu de donar suport en els aspectes més 
significatius de la pràctica diària a les infermeres que 
realitzin pràctiques avançades i/o especialitzades i, 
fomentar els recursos necessaris per a desenvolupar 
el seu domini i competències professionals.

16/02/2018

Rehabilitació grupal ICCV
Comença la rehabilitació en grup del pacient 
ingressat a les sales d’hospitalització de l’ICCV per 
part de l’equip de fisioterapeutes.

24/05/2018

Història del treball social a 
l’Hospital Clínic
Amb l’objectiu de recuperar i conservar la memòria 
històrica del Treball Social en els seus diversos 
àmbits, i dins del marc del Seminari d’Història del 
Treball Social del Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya, s’ha presentat un document elaborat per 
companyes de treball social, que recull els inicis del 
treball social a l’Hospital Clínic. Felicitats a tot@s 
els que heu format i formeu part de la historia del 
Treball Social de l’Hospital Clínic. 

04/07/2018

II Jornada d’infermeria en 
Estomes
El passat 27 de juny va tenir lloc al CEK la II 
Jornada d’infermeria en Estomes organitzada per 
l’ICNU i l’ICMDM. Les ponències estaven dirigides a 
Diplomats i Graduats d’infermeria i TCAIs.

1a Jornada Summer School. 
La Tecnologia i les Cures
El passat 2 de juliol es va inaugurar la I Clinic 
Summer School de la mà d’Aula Clínic amb la 
primera jornada centrada en la Tecnologia i les 
cures. El fil conductor d’aquesta primera jornada va 
ser la innovació i com la tecnologia pot ajudar-nos 
a millorar la pràctica assistencial i poder anar més 
enllà en tot allò que fem.

29/10/2018

Reunió coordinadores, 
gestores de pacients i 
infermeres de pràctica 
avançada
El passat 9 d’octubre es va celebrar la primera 
reunió conjunta de coordinadores, gestores de 
pacients i infermeres de pràctica avançada (IPA). 
Un dels punts de l’ordre del dia de la reunió va ser 
el projecte d’implantació de la Infermera de Pràctica 
Avançada a l’Hospital Clínic.

Premi Fundació La Pedrera 
2018
El passat dimarts dia 11 de desembre es va celebrar 
a l’Auditori de la Pedrera l’acte d’entrega de la VII 
edició dels Ajuts Programa Talents de la Fundació 
Catalunya La Pedrera, en els quals l’Hospital Clínic 
hi participa amb l’atorgament d’una  beca per a un/a 
professional d’infermeria. La guanyadora va ser la 
Isabel Manzanares, infermera de pràctica avançada 
en epilèpsia al servei de Neurologia, amb el projecte 
titulat “Educación sanitaria – Empowerment del 
paciente con epilepsia”.
Aquesta beca consisteix en una alliberació de 6 
mesos per a dedicar-se al projecte. Al Clínic es van 
presentar 8 participants les quals van ser valorades 
per una comissió amb representació del Comitè de 
Delegats en base a la qualitat cientifico-tècnica de la 
proposta.
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30/11/2018

XI Jornada de Professionals 
de la Direcció Infermera
A la jornada, titulada “Transferència de Coneixement 
Científic a la Població i Ciutadania”, hi van assistir 
un total de 485 persones que van manifestar, en les 
enquestes passades, una gran satisfacció.
El passat dimecres 28 de novembre es va celebrar, al 
Paranimf de la Facultat de Medicina i Ciències de la 
Salut de la UB, la XI Jornada de Professionals de la 
Direcció Infermera: “ Transferència de Coneixement 
Científic a la Població i Ciutadania”. Al matí es va 
realitzar una taula rodona de debat d’abordatgede 
contencions per experts de diferents àrees i 8 
professionals van presentar  treballs i projectes de 
recerca duts a terme als seus instituts. A la tarda es 
va realitzar una taula rodona de debat d’abordatge 
del dolor per experts i 8 professionals van presentar 
també treballs i projectes de recerca duts a terme 
als seus instituts. Aquesta jornada és una oportunitat 
per a donar visibilitat a les innovacions liderades pels 
professionals de la Direcció Infermera.

Guia d’acompanyament en el 
dol perinatal i Guia de cures 
pal·liatives perinatals
El passat 22 de gener, la Sra. Ester Valls, Treballadora 
Social de la seu Maternitat, va presentar al 
Col·legi de Diplomats en Treball Social la “Guia 
d’acompanyament en el dol Perinatal”. La Sra. Ester 
Valls va coordinar el treball en representació de 
l’Hospital Clínic conjuntament amb una representació 
dels Hospitals públics de Barcelona. Aquestes guies 
han rebut l’aprovació del Departament de Salut.  

19/02/2018

Visita Grenoble Alpes 
University
El passat 7 i 8 de febrer ens va visitar una 
representació del Grenoble Alpes University 
(França). Dins el marc d’aquesta visita, la Sra. Claire 
Alborghetti, representant del Sr. Philippe Orliac 
(Nursing Director), va visitar personalment la Direcció 
Infermera. L’objectiu va ser compartir diferents 
models organitzatius de la Direcció Infermera 
d’ambdós centres, competències professionals i 
cercar aliances professionals.

27/04/2018

Èxit de participació en la 
“Jornada Nacional Infermera 
Dedicated Education Units in 
Europe”
El passat dimarts 17 d’abril l’Hospital Clínic de 
Barcelona i l’Escola d’Infermeria de la Universitat 
de Barcelona van organitzar la “Jornada Nacional 
Dedicated Education Units in Europe” al Paranimf 
de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Més de 250 infermers/es d’arreu de Catalunya, la 
Comunitat Valenciana,  les Illes Balears, Bèlgica i 
els Estats Units d’Amèrica, de l’àmbit assistencial 
i docent es van aplegar per impulsar l’aprenentatge 
cooperatiu entre les organitzacions i compartir 
estratègies d’optimització de la formació infermera 
en tots els àmbits. A més a més, es van presentar 
els resultats preliminars del projecte europeu 
“Implementation and evaluation of Dedicated Education 
Units in Europe liderat per Adela Zabalegui”.
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27/04/2018

Èxit en la celebració del dia 
internacional de la infermera 
2018
El passat divendres dia 11 de maig vàrem celebrar el 
dia de la infermera amb un gran èxit d’assistència i 
participació.

07/05/2018

Participació a la fira 
“Bebés y mamás”
Gran èxit de les nostres companyes de l’ICGON a la 
fira “Bebés y Mamás” que ha tingut lloc a Barcelona 
els dies 5 i 6 de maig,  y en la que han donat suport 
al projecte “Ajudam a ser mare”.

30/11/2018

Urgències a un programa de 
radio
La Sra. Montse Medina, infermera d’Urgències, el 
passat 7 d’abril va col·laborar en  el programa de 
radio 4 “Recursos Homínids” on va explicar el circuit 
d’un pacient a Urgències.

Publicació del llibre 
“Nuevas políticas del cuidar”
Us fem saber que s’ha publicat el llibre “Nuevas 
políticas del cuidar. Alianzas y redes en la ética del 
cuidado” en el que participen, amb l’elaboració d’un 
capítol “Ética del cuidado y mejora en la práctica 
enfermera”, els companys: Sr. Xavier Noguer, Sr. 
Carlos A. García, Sr. José V. Picón i Sra. Alba Muñoz.
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20/03/2018

El Clínic posa en marxa un 
Hospital de Dia per a mares 
amb trastorns mentals que 
acaben de tenir un fill 
L’Hospital Clínic de Barcelona disposa d’un 
nou Hospital de Dia Mare-Bebè per a mares 
amb trastorns mentals que acaben de tenir un 
fill. El centre, pioner a l’Estat alineat amb les 
recomanacions internacionals, ha estat impulsat 
pel Departament de Salut. Es troba al recinte de la 
Maternitat i forma part de la nova Unitat de Salut 
Mental Perinatal del Clínic, coordinada per 
la Dra. Lluïsa García-Esteve, que des de l’any 2000 
disposa d’un programa específic de psiquiatria i 
psicologia perinatal. Aquest matí, el director del 
Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, l’ha 
visitat.

05/10/2018

El Clínic commemora 
els 35 anys del primer 
trasplantament de pàncrees 
de l’Estat
L’Hospital Clínic de Barcelona commemora aquest 
dijous, 10 de maig, el 35è aniversari del primer 
trasplantament de pàncrees que es va fer a l’Estat. 
La commemoració d’aquest aniversari coincideix 
amb la VII Edició de la Reunió de Grups Espanyols de 
Trasplantament de Pàncrees que se celebra aquest 
dijous i divendres a l’Hospital Clínic.
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20/04/2018

SEAT, IrsiCaixa, Hospital 
Clínic, Universidad de 
Harvard i ITAE presenten el 
seu primer estudi científic 
sobre nutrició i vida 
saludable
El Comitè Científic SEAT Empresa Saludable 
presenta MedCARS, el seu primer estudi sobre 
nutrició i vida saludable. Per primera vegada en la 
història, quatre entitats com són SEAT, IrsiCaixa, 
l’Hospital Clínic, ITAE i científics de la Harvard 
TH CHAN School of Public Health, s’han unit per 
desenvolupar un estudi científic pioner a nivell 
mundial. La Dra. Patricia Such, el Dr. Bonaventura 
Clotet, el Dr. Ramon Estruch i la Dra. Mercedes 
Sotos-Prieto, han presentat avui a Barcelona els 
resultats d’un estudi retrospectiu de els últims 20 
anys a SEAT amb una mostra universal de 30.000 
treballadors. (EASL). Es tracta d’un document de 
consens que marca el full de ruta en el diagnòstic, 
tractament i seguiment d’aquest tipus de càncer, 
que suposa el 90% dels tumors primaris de fetge.

20/09/2018

El Clínic, únic hospital 
d’Espanya amb unitats d’alta 
complexitat específiques per 
a malalties del fetge 
L’Hospital Clínic de Barcelona va ser el primer centre 
en tenir un Servei d’Hepatologia a Espanya, que 
van fundar ara fa 50 anys el Dr. Joan Rodés, junt 
amb els Drs. Miquel Bruguera, Josep Terés i Josep 
M. Bordas. Va ser pioner en tenir la primera Unitat 
de Cures Intensives Hepàtiques i la primera Unitat 
d’Hemodinàmica Hepàtica del país, que aquest any 
han estat renovades. Ahir es va celebrar l’acte de 
commemoració d’aquest 50è aniversari.

 03/07/2018

El Clínic compta amb 
una nova plataforma 
robòtica de visualització 
per a intervencions en 
neurocirurgia
L’Hospital Clínic de Barcelona és el primer hospital 
de Catalunya que compta amb una nova plataforma 
robòtica de visualització d’última generació. Es tracta 
d’un microscopi quirúrgic que incorpora diferents 
funcionalitats que permeten una millor visió de la 
zona del cervell que s’opera i una millor navegació 
per tenir localitzades les lesions o zones on es 
practica la cirurgia. Aquestes millores tenen una 
repercussió directa en la recuperació del pacient 
després de la intervenció i en el seu pronòstic.

30/10/2018

El Clínic implanta un sistema 
de càmeres de vídeo a l’UCI 
de Neonatologia per afavorir 
el vincle entre mares i 
nadons
La Unitat de Cures Intensives (UCI) del Servei de 
Neonatologia de BCNatal-Hospital Clínic ha instal·lat 
un sistema de càmeres de vídeo que permet que els 
pares, així com els familiars, puguin veure els seus 
fills 24 hores al dia a través d’un web. És la primera 
vegada que un hospital públic a Catalunya posa en 
marxa una iniciativa d’aquestes característiques. La 
prova pilot, que es va iniciar a principis de 2018, ha 
permès reduir l’ansietat de les mares en el moment 
de la separació, millorar el vincle materno-filial i la 
producció de llet materna.
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24/10/2018

Un equip del Clínic 
aconsegueix amb èxit que 
dones amb menopausa 
avançada es puguin quedar 
embarassades
Un equip de ginecòlegs de l’Hospital Clínic de 
Barcelona liderats pel Dr. Francesc Fàbregues i 
el Dr. Francesc Carmona  ha aplicat amb èxit un 
tècnica pionera al món que ha permès que  dones 
amb símptomes evidents de menopausa avançada 
hagin pogut tornar a ovular. A més, una de les noies 
que ha participat en aquest estudi es va quedar 
embarassada i ha sigut mare a finals de d’agost.

05/10/2018

El Clínic, l’únic hospital de 
l’Estat amb un laboratori per 
identificar les toxines del 
bolets hepatotòxics
L’Hospital Clínic de Barcelona és l’únic centre 
de l’Estat que fa anàlisi de bolets tòxics i aplica 
un protocol específic per casos d’intoxicacions 
de bolets. L’Hospital Clínic de Barcelona acaba 
d’actualitzar el protocol de toxicologia del centre el 
qual dedica un capítol especial a la intoxicació per 
bolets tòxics. A Catalunya hi ha unes 50 espècies 
verinoses de bolets i 7 de les quals són mortals.

09/10/2018

L’ Àrea de Recerca Clínica 
Josep Carreras permetrà 
duplicar el nombre d’assajos 
amb nous tractaments
La Fundació Josep Carreras i l’Hospital Clínic de 
Barcelona han presentat avui l’Àrea de Recerca 
Clínica Josep Carreras. Aquesta nova Unitat d’Assaigs 
Clínics compta amb més de 370 m2, el doble 
d’espai que l’anterior, i és indispensable per donar 
cabuda al creixent nombre d’assaigs clínics amb 
noves molècules que es duen a terme a l’hospital 
en el tractament de la leucèmia i altres hemopaties 
malignes i tumors sòlids. D’aquesta manera, els 
avenços en matèria de nous fàrmacs arribaran 
d’una forma molt més ràpida a la societat. Aquesta 
ampliació ha estat possible gràcies a l’aportació d’un 
milió d’euros per part de la Fundació Josep Carreras 
contra la Leucèmia.

 03/10/2018

L’Hospital Clínic i la Fundació 
Daniel Bravo posen en marxa 
un nou Centre d’Imatge 
Cardiovascular Avançada que 
permetrà triplicar el nombre 
de proves en un any
Fruit de la col·laboració amb la Fundació Privada 
Daniel Bravo Andreu s’ha instal·lat una nova 
ressonància magnètica d’última generació a  
l’Hospital Clínic de Barcelona. Aquest equipament és 
la pedra angular del Centre d’Imatge Cardiovascular 
Avançada que neix amb el doble objectiu de fer més 
exploracions en cardiologia amb aquesta tècnica  
i,  al mateix temps, desenvolupar noves aplicacions 
en imatge diagnòstica. 
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El Clínic atén cada any més 
de 200 persones de nova 
infecció per VIH
La Unitat de VIH-SIDA de l’Hospital Clínic, dirigida 
pel Dr. Josep Mallolas, atén 200 persones de nova 
infecció pel virus del VIH cada any. Això es deu, en 
part, a noves modalitats de conducta social com el 
Chemsex, la combinació de relacions sexuals amb l’ús 
de determinades drogues per potenciar i perllongar 
la relació. És per aquest motiu que s’ha creat un 
programa pioner a Catalunya per a la detecció 
i seguiment de les persones que el practiquen. 
Aquesta pràctica d’alt risc pot derivar en malalties de 
transmissió sexual, com la sífilis o el VIH, o problemes 
psicològics i psiquiàtrics greus.

21/11/2018

El Clínic atendrà 400 casos 
d’agressions sexuals durant 
el 2018, un 33% més que fa 
un any
L’Hospital Clínic de Barcelona ha presentat aquest 
matí el balanç de les agressions sexuals ateses a 
l’Hospital des de principis d’any i fins al 31 d’octubre. 
La presentació ha anat a càrrec del Dr. Antoni 
Castells, director mèdic de l’Hospital, la Dra. Lluïsa 
Garcia Esteve, psiquiatra i presidenta de la Comissió 
de Violència Intrafamiliar i de Gènere i la DUE Teresa 
Echeverría, Coordinadora d’Urgències (torn de 
nit) de l’Hospital Clínic. L’Hospital Clínic és centre 
de referència en aquest tipus d’agressions i en la 
implementació d’un protocol específic i transversal 
per atendre-les.

08/11/2018

El Clínic, hospital de 
referència en el tractament 
de la malaltia de Chagas, 
alerta de la importància de 
fer-se la prova per evitar 
nous casos greus de la 
malaltia
L’Hospital Clínic de Barcelona ha presentat aquest 
dijous el projecte ‘Pasa la voz’, en el que ha 
col·laborat CaixaBank gràcies a l’Obra Social “la 
Caixa”,  que pretén incentivar que persones d’origen 
llatinomericà es facin la prova de la malaltia del 
Chagas per saber si pateixen la malaltia o no.

13/12/2018

El Clínic aplica amb èxit una 
tècnica pionera d’extracció 
de tumors del ronyó
L’Hospital Clínic de Barcelona ha aplicat amb èxit 
una nova tècnica d’extirpació de tumors malignes 
del ronyó, millorant la tècnica ja utilitzada de 
la nefrectomia parcial. L’objectiu és evitar la 
nefrectomia total, que en molts d’aquests casos 
portaria al pacient a la diàlisi. La presentació 
d’aquesta tècnica s’ha fet en el marc de l’Urofòrum, 
organitzat per l’Hospital Clínic, i que agrupa avui  i 
demà els millors especialistes del tot el món en 
Urologia. La nova tècnica ha estat aplicada i liderada 
per el Dr. Antonio Alcaraz, Cap del Servei d’Urologia 
de l’Hospital Clínic i el Dr. Raul Martos, del mateix 
servei.
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http://blog.hospitalclinic.org/2018/11/el-clinic-hospital-de-referencia-en-el-tractament-de-la-malaltia-de-chagas-alerta-de-la-importancia-de-fer-se-la-prova-per-evitar-nous-casos-greus-de-la-malaltia/
http://blog.hospitalclinic.org/2018/11/el-clinic-hospital-de-referencia-en-el-tractament-de-la-malaltia-de-chagas-alerta-de-la-importancia-de-fer-se-la-prova-per-evitar-nous-casos-greus-de-la-malaltia/
http://blog.hospitalclinic.org/2018/12/el-clinic-aplica-amb-exit-una-tecnica-pionera-a-europa-dextraccio-de-tumors-del-ronyo/
http://blog.hospitalclinic.org/2018/12/el-clinic-aplica-amb-exit-una-tecnica-pionera-a-europa-dextraccio-de-tumors-del-ronyo/
http://blog.hospitalclinic.org/2018/12/el-clinic-aplica-amb-exit-una-tecnica-pionera-a-europa-dextraccio-de-tumors-del-ronyo/
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Els instituts i Centres
ICR

ICNU ICN

ICCV

ICMDM

CDI

ICEMEQ

D

D D

D

D

D

D

GI

GI GI

GI

GI

GI

GI

GE

GE GE

GE

GE

GE

GE

     Àlvar Agustí
     Asun Roel
     Joan Sagarra

     Federico Oppenheimer
     Ana Alicarte
     Olga Raventós

     Josefina Castro
     Maria Lombraña
     Estanislau Alcover

     Marta Sitges
     Montserrat Venturas
     Anna Rosell

     Josep Vidal
     Imma Perez
     Joan Faner

     Lluís Donoso
     Pedro Sanz
     Joan Segarra

     Josep Maria Segur
     Maribel Baños
     Roser Monforte

ALTES (INCLOU CMA): 1.701
PRIMERES VISITES: 6.002
DESPESA DIRECTA: 9.640.981 €

ALTES (INCLOU CMA): 3.445
PRIMERES VISITES: 6.699
DESPESA DIRECTA: 17.059.473 € 

ALTES (INCLOU CMA): 2.915
PRIMERES VISITES: 11.994
DESPESA DIRECTA: 22.784.327 € 

ALTES (INCLOU CMA): 4.486
PRIMERES VISITES: 7.340
DESPESA DIRECTA: 34.813.013 €

ALTES (INCLOU CMA): 6.048
PRIMERES VISITES: 12.744
DESPESA DIRECTA: 29.888.671€ 

NOMBRE D’EXPLORACIONS: 368.153
DESPESA DIRECTA: 20.998.915 €

ALTES (INCLOU CMA): 5.397
PRIMERES VISITES: 23.838
DESPESA DIRECTA: 18.983.089 €
*Increment degut a a nova creació RAE ORL

Institut Clínic respiratori

Institut Clínic de Nefrologia i Urologia Institut Clínic de Neurociències

Institut Clínic Cardiovascular

Institut Clínic de Malalties Digestives 
i Metabòliques

Centre de Diagnòstic per la Imatge

Institut Clínic d’Especialitats 
Mèdiques i Quirúrgiques 

CDB

D

GI

GE

     Aurea Mira
     Antonia Guerrero
     Gemma Lorente

DETERMINACIONS DE LAB: 6.721.533  
ESTUDIS ANATOMIA PATOLÒGICA: 367.947  
TRANSFUSIONS: 23.922
PACIENTS EN PROGRAMA DE CRIBRATGE: 74.230  
DESPESA DIRECTA: 37.120.968 €

Centre de Diagnòstic Biomèdic
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D

G

     DIRECTOR/A
     GERENT

GI

GE

     CAP DE GESTIÓ INFERMERIA
     CAP DE GESTIÓ ECONOMICOADMINISTRATIVA

ICOF

ICGON ICMHO

ICMID

DIRECCIÓ MÈDICA

D

D D

D

G D G

GI

GI GI

GI

GI GI GI

GE

GE GE

GE

GE GE GE

     Alfredo Adán
     Esther Armans
     Santiago Salvat

     Eduard Gratacós
     Angela Arranz
     Estrella Fernandez

     Alvaro Urbano
     Montserrat Valverde
     Joan Sánchez

     Josep Maria Nicolás
     Montse Canalias
     Maria José Merino

     Noemí Pou
     Teresa Peix
     Susagna Trias

     Miquel Sánchez
     Yvonne Arce
     Maria Asenjo

     Concepción Camacho
     Gemma Marcos
     Lorena Toro

ALTES (INCLOU CMA): 3.699
PRIMERES VISITES: 8.868
DESPESA DIRECTA: 6.405.063 €

ALTES (INCLOU CMA): 6.627
PRIMERES VISITES: 11.654
DESPESA DIRECTA: 20.070.930 € 

ALTES (INCLOU CMA): 2.234
PRIMERES VISITES: 6.739
DESPESA DIRECTA: 18.025.970 €

ALTES (INCLOU CMA): 3.283
PRIMERES VISITES: 16.770
DESPESA DIRECTA: 21.384.380 €

ALTES (INCLOU CMA): 4.317
PRIMERES VISITES: 11.530
INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES: 23.127

URGÈNCIES: 138.028
DESPESA DIRECTA: 58.817.708 €

Institut Clínic d’Oftalmologia

Institut Clínic  de Ginecologia, 
Obstetrícia i Neonatologia

Institut Clínic de Malalties 
Hematooncològiques
 

Institut Clínic de Medicina 
i Dermatologia 

Àrea Quirúrgica Urgències Àrea de Medicament

* Increment degut a visites HMT i Hemostàsia que 
han passat a formar part del ICMHO
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