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Reconeixement,
grans projectes
i assegurar el futur
Director General

Josep M. Campistol
El 2021 ha estat un any difícil, però també esperançador. Les noves onades de la
Covid-19 han exigit el millor de cadascú. El
compromís dels professionals ha estat increïble. Veníem d’un 2020 molt difícil i aquest
any també ha estat molt complicat. Hem atès
els pacients, amb covid i sense covid, i hem
aconseguit tirar endavant projectes que l’any
passat s’havien aturat. I així i tot, ens queda
molt per fer.
Per això, les primeres paraules són de reconeixement a totes les persones que formen
el Clínic i que han continuat donant-ho tot
en aquest entorn. Quan treballem de manera
coordinada i amb visió col·lectiva som capaços de superar tots els reptes. Tot el que
s’ha fet durant el 2021 n’és un exemple clar.
La vacunació ha estat un dels punts centrals dels nostres esforços en la gestió de la
COVID-19. Des de l’arribada de les primeres
dosis s’ha vacunat a pacients i professionals
i s’han posat en marxa diversos centres. Tot
s’ha fet de manera ràpida i eficaç. Hem arribat al màxim nombre de persones en l’espai
de tems més curt possible.
L’any ha estat difícil també per la manca de
professionals, especialment a la infermeria.
És un mal endèmic de tot el sector i que ens
pot condicionar els propers anys. És important treballar per fidelitzar aquest col·lectiu i
hem fet accions per atraure’l i retenir-lo. I hi
continuarem els propers anys.
El 2021 ha estat també un exercici amb grans
projectes. La integració del Clínic i l’Hospital
Plató ha estat un repte superat amb nota.
Es tractava d’una acció sense precedents al
sector públic que ha permès oferir millors

serveis a pacients de la nostra àrea d’influència. I això ha estat possible gràcies a la
generositat de moltes persones que ens ha
ajudat a consolidar noves estructures.
En aquest 2021 hem començat a posar les
bases de la continuïtat del nostres Pla Estratègic amb l’impuls de NUCLI2025. Amb els
mateixos tres pilars de pacients, professionals i recursos, amb la participació com a bandera i en base als nostres valors, volem Expandir l’Univers Clínic amb més projectes per
a fer l’hospital proper, intel·ligent, sostenible i
pioner que volem.
Si parlem de futur, hem de continuar potenciant la docència, amb llaços encara
més estrets amb la Universitat de Barcelona i continuant essent líders en la recerca
translacional, treballant de manera conjunta
amb l’IDIBAPS, com a centre de recerca del
campus, però també amb altres institucions
amb qui tenim relacions molt estretes i aposten per la recerca de més alt nivell.
Finalment, no puc acabar sense parlar del
Nou Clínic. Si el Clínic vol créixer i vol ser un
campus d’excel·lència d’àmbit internacional,
necessita més espai. Ja fa molts anys que els
edificis que ocupem se’ns han quedat petits i
cada cop hi ha més consens que el Clínic ha
de ser un campus en una nova ubicació que
agrupi l’assistència, la docència i la recerca.
Els propers anys ens ho juguem tot amb el
canvi d’espai. Si volem tenir un centre de
primer nivell és necessari un Nou Clínic. És
una qüestió de supervivència i sobretot és un
projecte de país. Durant tot el 2021 hi hem
estat treballant amb les institucions implicades i seguirem fent-ho.

Memòria Hospital Clínic de Barcelona

2021

Memòria Hospital Clínic de Barcelona

2021

Recursos

Memòria Hospital Clínic de Barcelona

2021

Recursos

Recursos
Estructurals
Llits
Incubadores
Bressols per a nadons
Quiròfans
Sales de parts
Sales de radiologia convencional
Sales de consulta externa
Sales d’angiohemodinàmica i electrofisiologia
Places d’hospital de dia sociosanitari

Plantilla
Mitjana
763
31
32
31
7
9
240
5
36

Infermeria
Facultatius
Administració i gestió
Oficis i serveis

2.201
956
726
222

Plantilla Totalitzada

8.449

*Professionals que han treballat durant el 2021

Recursos Econòmics
Pressupost d’ingressos

Pressupost de despeses

Resultats

Resultat pressupostari

Pressupost
definitiu

Ingressos
liquidats

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes

Pressupost

Real

1. Operacions corrents

713.426

721.643

684.822

679.777

28.604

41.865

2. Operacions de capital

3.935

2.894

35.428

33.910

-31.493

-31.016

-2.889

10.849

17.200

12.195

14.311

23.045

-14.311

-14.593

0

8.452

Resultat operacions no financeres
3. Operacions amb actius financers

47.652

42.637

30.452

30.441

Resultat pressupostari
4. Operacions amb passius financers
Saldo pressupostari

0

-

14.311

14.593

Obres més rellevants
Afèresi, hospital de dia i diàlisi (10/12-5).

Noves habitacions (12-2) i sala
d’intervencionisme a Urologia (10-1).
Grups Electrògens a la seu Maternitat.

Edifici d’oficines del carrer Casanova,
150.
Sala d’Hemodinàmica Cardíaca.
Instal·lació d’un nou TAC a la seu
Plató.

Instal.lació de 3 TAC i un Telecomandament seu Villarroel.
WetLab d’Oftalmologia a la seu
Maternitat.
Hospital de Dia de Psiquiatria
Perinatal seu Maternitat.
Adequació Magatzem de Sant Just
Desvern.
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Recursos

Activitat
Assistencial

Recerca

Total altes

47.638

Altes convencionals			

37.526

CMA					

10.142

Pes Relatiu Mitjà (PRM)

1,11

Estada mitjana (sense CMA)

6,86

% índex d’ocupació

89,00%

% Pressió d’urgències

38,82%

ACTIVITAT QUIRÚRGICA
Total intervencions

28.417

Intervencions programades

19.842

Intervencions urgents

8.575

Parts

2.957

PROGRAMES INTERVENCIONISTES
DE MAJOR VOLUM I/O COMPLEXITAT
810

Cirurgia de l’obesitat mòrbida

223

Cirurgia del Parkinson i de l’epilèpsia

109
45
4.699

Neuroradiologia intervencionista
d’alta complexitat

416

Pròtesis de genoll

539

Trasplantaments

444

182.775
584.029
3,2
137.267
99.191
13.010

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Visites presencials
Visites telefòniques

PRÀCTIQUES CLÍNIQUES

Persones visitades

Estudiants de CICLES FORMATIUS de Grau
Superior (Escola Eixample Clínic)

69

Estudiants de CICLES FORMATIUS de Grau
Superior i Mitjà d’altres centres 102 + 147

249

Estudiants de GRAU de la Facultat de Medicina
i Ciències de la Salut de la UB: Medicina (423)
Infermeria (518) Enginyeria Biomèdica (157)

1.098

Estudiants de GRAU d’altres Facultats de la UB:
Farmacia (6) Psicologia (5)

11

Estudiants de GRAU d’altres Facultats

156

Estudiants de MÀSTER Universitari Oficial
de la UB

88

Estudiants de MÀSTER I Postgraus propis
de la UB

342
28

FORMACIÓ DE RESIDENTS
Residents de l’Hospital Clínic

379

Residents d’altres institucions
en Rotació Externa

332

ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES
ESTADES FORMATIVES per a Professionals
Espanyols

ACTIVITAT AMBULATÒRIA
Primeres visites			
Visites successives		
Ratio Succ./Primeres
Urgències
Hospital de dia
Cirurgia menor ambulatòria

Docència

Estudiantes de MÀSTER d’altres
Universitats/Centres

Cirurgia cardiaca major

Hemodinàmica (cardiaca i hepàtlica)

Direcció
Per a les Persones

https://www.clinicbarcelona.org/ca/idibaps/sobrenosaltres/memories-cientifiques

HOSPITALITZACIÓ

Cirurgia fetal d’alta complexitat
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CURSOS de formació avaluats per la Comissió
d’Avaluació d’Activitats Docents (CAAD) 40+32

11
72

PREMIS
Contractes de Recerca / Premis Clínic-MSD /
Premi Clínic-Fundació Mutual Mèdica
16 + 4 + 1

21

18.644
més de 125.000
7.533

ACTIVITAT DE FORMACIÓ
Participants
Hores

8.338
166.569
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Any Covid-19

Any Covid-19

Any Covid-19
Gestió de la COVID-19
DADES
Urgéncies Totals
Estada mitjana d’hospitalització

Memòria Hospital Clínic de Barcelona

109.041
14,42

% Urg x COVID ingressades

37

Mediana edat

64

Pacients ingressats per COVID-19
en llits crítics

774

Pacients ingressats per COVID-19
en llits convencionals

2.575

Pacients ingressats per COVID-19
en llits hosp. domicili

247

PCRs realitzades a professionals

48.956

Currículums avaluats

29.600
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Notícies de l’any

INSTITUCIONALS
30 DE DESEMBRE DE 2021

Resum del 2021 al Clínic
Repassem les fites més destacades de l’any a
l’hospital amb clau d’humor.
23 DE DESEMBRE DE 2021

El Clínic agraeix el
compromís de la familia
baselga en la recerca de la
malaltia de CreutzfeldtJakob
El Dr. Josep Baselga, oncòleg mèdic de reconegut
prestigi internacional va morir el passat 21 de març a
causa d’aquesta malaltia degenerativa.
22 DE DESEMBRE DE 2021

El Clínic i Boehringer
Ingelheim signen un
conveni de col·laboració
per a potenciar una atenció
centrada en els pacients
L’acord marca l’inici de la col·laboració per a
promoure el desenvolupament del coneixement i la
intel·ligència en salut i els projectes de...
21 DE DESEMBRE DE 2021

Els professionals del Clínic
demanen prudència davant la
6a onada de la COVID-19
L’Hospital Clínic de Barcelona posa, de nou, en marxa
la campanya ‘Ajuda’ns a cuidar-te. Fem equip contra
el virus’ per conscienciar a la ciutadania que...

20 DE DESEMBRE DE 2021

Agraïment a la Fundació
Bosch Aymerich pel
seu impuls a la Unitat
d’Immunoteràpia del Clínic
Representants de l’Hospital Clínic i de la Fundació
Bosch Aymerich han descobert una placa
commemorativa en agraïment pel suport de...

13 DE DESEMBRE DE 2021

Arrenca la Setmana del
Trasplantament Renal al
Clínic
La jornada programa conferències, sessions i tallers
amb la finalitat d’entendre i aprendre com es pot
viure millor amb un trasplantament de ronyó.
10 DE DESEMBRE DE 2021

17 DE DESEMBRE DE 2021

Primer taller sobre
alimentació saludable per a
pacients amb insuficiència
cardíaca i trasplantament de
cor
L’objectiu del taller va ser mostrar, d’una manera
pràctica, que és possible fer una dieta saludable,
saborosa, ben cuinada i variada i que a la vegada...
15 DE DESEMBRE DE 2021

Els I Premis Innovació
Campus Clínic recullen més
d’un centenar de projectes
De les més de 100 propostes presentades, set d’elles
han estat premiades gràcies al suport de la Fundació
Vila Casas i les empreses Leitat i iVascular.

L’experiència de pacient al
Clínic compleix 7 anys
Fa set anys, el dia 11 de desembre de 2014 es va
celebrar la primera jornada sobre “Aproximació a
l’Avaluació de l’experiència del pacient”...
2 DE DESEMBRE DE 2021

El Clínic, guanyador de tres
premis TOP20 2021 als
millors hospitals
El programa d’avaluació hospitalària TOP20 ha
escollit l’agrupació formada pels hospitals Clínic de
Barcelona i Sant Joan de Déu Millor Hospital Gran...
30 DE NOVEMBRE DE 2021

El Clínic i l’Associació
d’Escoles Vincula impulsen
un projecte de difusió i
educació en salut mental
L’Hospital Clínic i l’Associació d’Escoles Vincula
han signat un conveni de col·laboració del Projecte
Generació Alfa.

25 DE NOVEMBRE DE 2021

El Dr. Ramon Estruch rep el
premi Institut Danone pels
seus estudis sobre la Dieta
Mediterrània
El metge i investigador del Clínic – Idibaps és un dels
majors experts mundials en aquest camp.
25 DE NOVEMBRE DE 2021

El Clínic diu NO a la violència
masclista
Aquest dijous se celebra el Dia Internacional per a
l’eliminació de la Violència vers les Dones. L’Hospital
Clínic de Barcelona fa públic un manifest conjunt...
25 DE NOVEMBRE DE 2021

El Clínic celebra el 25è
aniversari del seu projecte de
cooperació sanitària
L’Hospital Clínic de Barcelona celebra aquest any
el 25è aniversari del Fons d’Ajuda Humanitària i
Desenvolupament (FAHID), un projecte de...
22 DE NOVEMBRE DE 2021

El Clínic celebra la setmana
de la solidaritat i la
cooperació
L’agraïment als professionals sanitaris per part
del Festival de Peralada i el reconeixement a les
persones voluntàries jubilades i d’Amics del Clínic...
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INSTITUCIONALS
22 DE NOVEMBRE DE 2021

El Clínic realitza revisions
oftalmològiques de forma
voluntària a més de 170
infants de llars vulnerables
La jornada va comptar amb un equip de l’Hospital
Clínic, encapçalat pel Dr. Bernardo Sánchez-Dalmau,
format per sis oftalmòlegs, tres optometristes i...

17 DE NOVEMBRE DE 2021

El Clínic rep el premi ‘Best
in Class’ a la millor Unitat de
Teràpies CAR-T
La Unitat de Teràpies CAR-T de l’Hospital Clínic ha
estat guardonada amb el premi Best in Class que
concedeix la revista Gaceta Médica. Aquests...
28 DE OCTUBRE DE 2021

Informe dels Comissionats i
de la Comissió paritària per
al desenvolupament del nou
Hospital Clínic

Set especialitats del Clínic
entre les millors del món,
segons el Newsweek World’s
Best Specialized Hospitals
2022

Avui els membres de la Comissió paritària de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i
la Diputació de Barcelona, establerta amb l’objectiu...

Cardiologia, cirurgia cardíaca, cirurgia ortopèdica i
traumatologia, gastroenterologia, endocrinologia i
nutrició, neurologia i oncologia mèdica són...

18 DE NOVEMBRE DE 2021

18 DE NOVEMBRE DE 2021

Prop de 250 alumnes
participen en els tallers
científics de l’IDIBAPS per la
Setmana de la Ciència
El dimarts 16 i el dimecres 17 de novembre, els
alumnes de batxillerat i cicle superior han participat
en els tallers científics a l’aire lliure sobre COVID-19.

25 DE OCTUBRE DE 2021

El Clínic inicia la vacunació
contra la grip als seus
professionals
La campanya posa l’èmfasi aquest any en la suma de
protecció que la vacuna de la grip afegeix a la rebuda
contra la COVID-19.
22 DE OCTUBRE DE 2021

“Sumar pel ciutadà” centra
la V Jornada d’Innovació de
l’Aliança Estratègica C-17
S’han presentat els avenços del treball col·laboratiu
en xarxa i els beneficis que aporten als pacients.

21 DE OCTUBRE DE 2021

L’Hospital Clínic i Leitat
inauguren CATI Incubator,
la seva incubadora per a
projectes de Digital Health
Els projectes seleccionats es focalitzaran en el
desenvolupament de les noves tecnologies per
solucionar necessitats no cobertes en...
19 DE OCTUBRE DE 2021

La Fundació BBVA i l’Hospital
Clínic de Barcelona
convoquen els Contractes
d’Investigació Avançada
creats en homenatge a Joan
Rodés i Josep Baselga
Aquest nou programa permetrà als investigadors
en oncologia i malalties neurodegeneratives
desenvolupar projectes de naturalesa clínica...
18 DE OCTUBRE DE 2021

El Clínic i la Xunta inicien un
assaig de teràpia cel·lular
avançada amb medicaments
CAR-T a Galícia
L’assaig es començarà a provar a l’Hospital Clínico de
Santiago de Compostel·la.

14 DE OCTUBRE DE 2021

La ministra Darias i el
conseller Argimon visiten
el Clínic per conèixer els
detalls del primer CAR-T
desenvolupat a Europa
El CAR-T ARI-0001 s’ulilitzarà en pacients majors de
25 anys amb Leucèmia Limfoblàstica resistent als
tractaments convencionals.
20 DE SETEMBRE DE 2021

Michela Bertero, nova
directora d’Estratègia de
l’IDIBAPS
La direcció de l’IDIBAPS ha aprovat el nomenament
de la doctora Michela Bertero com a nova directora
d’Estratègia de l’IDIBAPS. La tria s’ha fet després...
21 DE JULIOL DE 2021

‘Behind the mask’ cobreix
les façanes dels hospitals de
Barcelona per homenatjar el
personal sanitari i recordar
que la pandèmia no ha acabat
Behind the Mask arriba avui als principals hospitals
de Barcelona amb la instal·lació d’enormes
fotografies de personal sanitari amb mascareta...
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15 DE JULIOL DE 2021

El Clínic acull la presentació
de la Plataforma ‘Mujer y
dolor’
La Sala d’Actes Farreras Valentí de l’Hospital Clínic
de Barcelona ha acollit aquest dijous la presentació
de la Plataforma ‘Mujer y dolor’. La Plataforma...
13 DE JULIOL DE 2021

El Clínic assessora al Festival
de Peralada en els protocols
de seguretat COVID-19
L’Hospital Clínic de Barcelona ha assessorat en
l’aplicació de les mesures COVID-19 pel Festival de
Peralada que comença aquest divendres per...
12 DE JULIOL DE 2021

2 DE JULIOL DE 2021

El Clínic incorpora mesures
de conciliació de la vida
laboral, familiar i personal
en el sistema de promoció
professional dels facultatius
L’Hospital Clínic de Barcelona inclou, a partir d’ara,
en el Sistema de Promoció Professionals dels
professionals mèdics, la incorporació d’un...

29 DE JUNY DE 2021

El Clínic i Fundació Alicia
s’uneixen per potenciar
l’alimentació saludable entre
els professionals sanitaris

El Clínic rep el segell
d’Organització
Emocionalment Ecològica
La Fundació Ecologia Emocional i la Càtedra Ethos
de la Universitat Ramon Llull atorguen la distinció a
l’hospital pel compromís i els resultats...

17 DE JUNY DE 2021

La Universitat de Barcelona i
el laboratori ISDIN creen una
càtedra dedicada a la recerca
en salut i envelliment de la
pell
La Universitat de Barcelona i ISDIN, laboratori
internacional especialitzat en dermatologia i
fotoprotecció, han creat la Càtedra...

31 DE MAIG DE 2021

Per quart any consecutiu, l’Hospital Clínic de
Barcelona i la Fundació Vila Casas impulsen la IVa
edició de la Clínic Barcelona Summer School...

L’IDIBAPS ha instal·lat una nova exposició de
fotografia científica al vestíbul del Centre Esther
Koplowitz (C/ Rosselló, 149-153 Barcelona)...

El Clínic i la Fundació Vila
Casas impulsen la IV edició
de la Clínic Barcelona
Summer School

11 DE JUNY DE 2021

Aquest conveni vol donar a conèixer el concepte de
“medicina culinària” entre els professionals sanitaris
i ajudar les persones a prendre millors decisions...

7 DE JULIOL DE 2021

17 DE JUNY DE 2021

Salvador Illa visita el Clínic
per conèixer el circuit
assistencial d’agressions
sexuals ateses a Urgències
El president del grup parlamentari socialista,
Salvador Illa ha visitat aquest divendres l’Hospital
Clínic de Barcelona per conèixer de primera mà...

1 DE JUNY DE 2021

El Clínic agraeix totes les
mostres de solidaritat
rebudes durant la pandemia
L’Hospital Clínic de Barcelona ha celebrat aquest
dimecres un acte per agrair totes les mostres de
solidaritat rebudes des de l’inici de la pandèmia...

El voluntariat, clau en el
suport de la gestió de la
COVID-19 al Clínic
Des de l’inici de la primera desescalada, a finals de
maig de l’any passat, l’Hospital Clínic de Barcelona
ha pogut gestionar diversos grups de persones...

Les imatges finalistes
del concurs de fotografia
científica 2021 s’exposen a
l’IDIBAPS

28 DE MAIG DE 2021

El Clínic se suma al Dia
Mundial sense Tabac
Aquest dilluns se celebra el Dia Mundial sense Tabac.
Coincidint amb aquesta data, la Xarxa d’Hospitals
sense Fum posa en marxa la campanya...
26 DE MAIG DE 2021

La Paz i el Clínic són els dos
hospitals públics amb millor
reputació d’Espanya per setè
any consecutiu
L’Hospital Clínic de Barcelona és el segon hospital
públic amb millor reputació d’Espanya, segons la
setena edició Monitor de Reputació Sanitària...
19 DE MAIG DE 2021

El Clínic, responsable de la
coordinació assistencial del
punt de vacunació del Camp
Nou
El Departament de Salut ha anunciat aquest
dimecres que el proper dijous dia 27 de maig està
previst que obri el nou punt de vacunació...
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18 DE MAIG DE 2021

Elías Campo recull el Premi
Nacional de Investigación
Gregorio Marañón
El lliurament es va fer dilluns 17 de maig de 2021 al
Palau Reial del Pardo, a Madrid, en un acte presidit
pels reis d’Espanya i el ministre de...
12 DE MAIG DE 2021

El Clínic celebra el Dia
Internacional de la Infermera
Com cada 12 de maig, l’Hospital Clínic celebra el Dia
Internacional de la Infermera, un dia per reconèixer la
tasca, el compromís i l’esforç d’infermeres...
11 DE MAIG DE 2021

‘Versió CLÍNIC’, menció
d’honor als Premis Ràdio
Associació
Els Premis Ràdio Associació han reconegut amb una
menció d’honor el Versió RAC1 de Toni Clapés pel
programa especial Versió Clínic, que es va fer el ...
5 DE MAIG DE 2021

Dia Mundial de la Higiene
de Mans: Segons que salven
vides
El Clínic se suma al Dia Mundial de la Higiene de
Mans, impulsat per la Organització Mundial de la
Salut (OMS), i que se celebra cada any el 5 de maig.

29 DE ABRIL DE 2021

Presentació de la Càtedra
UB-Gilead de VIH-Hepatitis
Virals
La càtedra, dirigida pel Dr. Josep Mallolas, cap de la
Unitat de VIH-Sida del Clínic i del grup Sida i infecció
per VIH i professor del Departament de Medicina...
23 DE ABRIL DE 2021

El Clínic reparteix més de
7.000 roses entre els pacients
ingressats i els professionals
durant la Diada de Sant Jordi
L’Hospital Clínic de Barcelona ha celebrat aquest
divendres una Diada de Sant Jordi especial. És la
segona edició de la Diada que se celebra en un...
22 DE ABRIL DE 2021

Ja tenim els guanyadors de
la IV edició del concurs de
fotografia de l’IDIBAPS!
Les imatges ‘Celestial Colonnade’, de Saül PascualDiaz; ‘Shot carxof’, d’Àngels Calvet i José Pariente, i
‘Semàfor cel·lular’, de Marta Duran són les...
16 DE ABRIL DE 2021

El Clínic posa el seu
coneixement en la COVID-19
al servei del Barcelona Open
Banc Sabadell 68è Trofeu
Conde de Godó 2021
L’Hospital Clínic de Barcelona està assessorant en
tots els aspectes relatius a la COVID-19 al Reial Club
de Tennis Barcelona (RCTB) i l’ATP.

26 DE MARÇ DE 2021

Els fons per a la recerca
contra la Creutzfeldt-Jakob
de la família Baselga superen
els 180.000€
La família de l’oncòleg Josep Baselga, mort el passat
diumenge a causa de la malaltia de CreutzfeldtJakob, ha posat en marxa un gofund.me per...
11 DE MARÇ DE 2021

IDIBAPS i CIBERSAM
publiquen una guia
d’alimentació saludable per a
psiquiatres i pacients
La guia recorda la importància de la dieta per a la
salut, també mental, revisa l’evidència científica
existent relacionada amb l’alimentació...
11 DE MARÇ DE 2021

Publicat el llibre “Els
pacients i els dies” de la Dra.
Carme Hernández
La Dra. Carme Hernández, responsable del Dispositiu
transversal d’hospitalització a domicili (HDOM), ha
publicat el llibre “Els pacients i els dies”, una...
10 DE MARÇ DE 2021

9 DE MARÇ DE 2021

El Clínic, millor hospital
d’Espanya segons Newsweek
L’Hospital Clínic de Barcelona és el 38è millor
hospital del món i el número 1 d’Espanya, segons un
rànquing elaborat per la revista Newsweek en...
8 DE MARÇ DE 2021

El Clínic celebra el Dia
Internacional de la Dona
reconeixent el seu lideratge
en la gestió de la COVID-19
A través de la campanya #VullSerComElla, l’Hospital
Clínic de Barcelona commemora el Dia Internacional
de la Dona amb la finalitat de donar visibilitat...
1 DE MARÇ DE 2021

Es crea la Càtedra UB
d’Innovació en Oncologia de
Precisió
El Dr. Aleix Prat, cap del Servei d’Oncologia Mèdica
del Clínic, del grup Genòmica translacional i teràpies
dirigides en tumors sòlids de l’IDIBAPS i professor...
24 DE FEBRER DE 2021

Aragonès i Vergés visiten
L’Hospital Clínic de Barcelona el Clínic amb motiu del
i Leitat impulsen CATI,
primer any de la COVID-19 a
un centre de referencia
Catalunya
en innovació tecnològica
El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès i la
sanitària
consellera de Salut, Alba Vergés han visitat aquest
L’Hospital Clínic de Barcelona i Leitat s’uneixen per
crear un centre dedicat a la innovació en tecnologia
en Salut. L’objectiu és ser referent nacional i...

dimecres l’Hospital Clínic de Barcelona amb motiu...

Memòria Hospital Clínic de Barcelona

2021

Notícies de l’any

INSTITUCIONALS
La Generalitat, l’Ajuntament
de Barcelona i la Diputació
acorden impulsar un nou
espai per al Clínic
L’Hospital Clínic es felicita per la iniciativa i reitera la
necessitat urgent de comptar amb una nova ubicació
al centre de la ciutat de Barcelona per mantenir...
12 DE FEBRER DE 2021

L’Hospital Clínic participa en
un projecte del Departament
de Salut per dotar Catalunya
del primer accelerador de
protons públic
El projecte donarà una major accessibilitat a tots els
malalts que necessitin aquesta tecnologia, tant a
Catalunya com a altres comunitats autònomes.
11 DE FEBRER DE 2021

ASSISTÈNCIA
9 DE FEBRER DE 2021

El Clínic, el centre tecnològic
Leitat i el FAD impulsen la
creació d’un prototip de
màscara segura, confortable,
inclusiva i sostenible
L’Hospital Clínic de Barcelona, a través de l’Espai
d’Intercanvi d’Experiències s’uneix al projecte de cocreació d’una màscara segura, confortable i...
13 DE GENER DE 2021

Dos professionals del Clínic
guardonats en els IX Premis
Pedrera Talents
Gerard Mayà, neuròleg de la Unitat del Son del Servei
de Neurologia del Clínic-IDIBAPS, i Mireia Graell,
infermera especialitzada en Salut mental del Clínic...
12 DE GENER DE 2021

El Govern aprova la
La UB, l’Hospital Clínic i
transmissió de l’activitat
AstraZeneca creen una
sanitària de l’Hospital Plató a
càtedra de transferència de
l’Hospital Clínic
coneixement sobre càncer de
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la
pulmó
transmissió de la branca d’activitat sanitària de
La Universitat de Barcelona, l’Hospital Clínic i la
farmacèutica AstraZeneca han creat la Càtedra UB Transferència de Coneixement en Càncer de Pulmó...
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16 DE FEBRER DE 2021

Memòria Hospital Clínic de Barcelona

l’Hospital Plató Fundació Privada (HP) a l’Hospital...

27 DE DESEMBRE DE 2021

Vulnerables cuidant de
vulnerables
Cuidadors i cuidadores de la borsa de treball APROP
de Formació i Treball atenen a domicili a persones en
la fase precoç d’un trasplantament de medul·la òssia.
2 DE DESEMBRE DE 2021

Hepatòlegs europeus avisen
sobre la importància de
frenar l’augment significatiu
de les malalties del fetge
El Clínic-IDIBAPS participa en una comissió europea
per promoure el coneixement sobre les malalties
hepàtiques.
26 DE NOVEMBRE DE 2021

17 DE NOVEMBRE DE 2021

El Clínic aplica estratègies
per tenir cura dels nounats
prematurs amb la màxima
participació de les famílies
La prematuritat afecta una proporció molt
important de la població i la inversió de recursos
en la seva prevenció, tractament i seguiment està
sotsrepresentada.
11 DE NOVEMBRE DE 2021

El Clínic posa en marxa
un programa d’infusió
d’immunoteràpia a domicili
El Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Clínic,
dirigit pel Dr. Aleix Prat, ha posat en marxa un
programa d’infusió domiciliària per a pacients...

Les agressions sexuals ateses
a Urgències del Clínic tornen 8 DE NOVEMBRE DE 2021
als nivells pre pandemia
Una app millora
l’acompanyament i seguiment
Una vegada més, es reafirma el compromís
institucional del Clínic amb la recuperació de la salut
dels pacients amb estenosi
de les dones víctimes de violència sexual.
aòrtica
23 DE NOVEMBRE DE 2021

La Unitat de Suport i Cures
Pal·liatives rep l’acreditació
d’atenció al pacient amb
dolor oncològic
La norma ACDON és fruit del consens entre
professionals de diferents disciplines amb la
col·laboració de la farmacèutica Ferrer.

El Programa per al Maneig Integral Transversal
Multidisciplinar de l’Estenosi Valvular Aòrtica
(MITMEVA) (MITMEVA) ja ha aconseguit que 15...
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4 DE NOVEMBRE DE 2021

L’hospitalització a domicili
del Clínic passa de 48 a 60
llits i es converteix en el
servei més gran de Catalunya
El Dispositiu Transversal d’Hospitalització a Domicili
(HDOM) ha ampliat recentment el seu número de
llits passant de 48 a 60, la qual cosa suposa...
20 DE OCTUBRE DE 2021

Les simulacions de flux
sanguini poden millorar el
seguiment de la fibril·lació
auricular
Un equip de metges i investigadors de la UPF, i dels
hospitals de la Santa Creu i Sant Pau i el Clínic de
Barcelona, demostren que l’ús d’aquesta tècnica...
19 DE OCTUBRE DE 2021

Nou sistema de làser per a
cirurgia refractiva
El nou equip permet fer dos procediments quirúrgics
alhora i corregeix tant la miopia com l’hipermetropia
o l’astigmatisme.
5 DE OCTUBRE DE 2021

Les Unitats de Cures
Intermèdies Respiratòries
(UCIRs) són un valuós recurs
hospitalari per a l’ingrés de
pacients COVID
L’Hospital Clínic ha demostrat el paper clau de les
Unitats de Cures Intermèdies Respiratòries (UCIRs)
per a la recuperació i reducció de la mortalitat dels...

27 DE SETEMBRE DE 2021

El Clínic, pioner al món en
les cirurgies transanals per
a tractar el càncer de còlon i
recte
L’Hospital Clínic de Barcelona ha realitzat ja més
de 500 cirurgies amb la tècnica TaTME o escissió
mesorectal total transanal considerada una de les...
18 DE AGOST DE 2021

El Clínic utilitza
duodenoscopis d’un sol ús
per prevenir infeccions
És una eina més segura que es llença una vegada s’ha
acabat la prova i com que no és reprocessada, no li
cal passar pel procés de neteja i esterilització.
4 DE AGOST DE 2021

L’Hospital Clínic aplica
l’experiència del pacient
com a repte estratègic en
el trasplantament renopancreàtic
L’Institut Clínic de Nefrologia i Urologia (ICNU) treballa
per a implantar un nou model d’atenció sanitària
centrat en el pacient: l’experiència del pacient (XPA).

15 DE JULIOL DE 2021

21 DE MAIG DE 2021

El Clínic impulsa FAMBA, una El Clínic, pioner a Catalunya
app de telemedicina per a
en les cirurgies de canvi
viatgers
de veu per a les persones
transsexuals
L’app permet consultar informació sanitària sobre
tots els països del món i la possibilitat de xatejar
amb un professional del Clínic.
14 DE JULIOL DE 2021

Neixen trigèmins al Clínic en
un cas de placenta única

L’Hospital Clínic de Barcelona és l’únic hospital de
Catalunya que té actiu un programa en glotoplàsties,
el procés quirúrgic a través del qual les dones...
18 DE MAIG DE 2021

‘Mil trasplantaments, mil
Es tracta d’un fet molt extraordinari que només es
històries’, la campanya
dona en 1 de cada 100.000 embarassos.
de l’Hospital Clínic per
conscienciar sobre la donació
28 DE JUNY DE 2021
El Clínic implanta per primera de ronyó de donant viu
vegada a Espanya un nou
L’Hospital Clínic és el primer hospital d’Espanya a
aconseguir els mil trasplantaments renals de donant
stent cobert per tractar la
viu, i ho celebra a través d’una campanya...
malaltia arterial periférica
Aquest innovador dispositiu vascular representa una
millora substancial en el tractament de la malaltia
obstructiva i aneurismes arterials.
3 DE JUNY DE 2021

40 anys de SIDA, la pandèmia
de la segona meitat de segle
XX
El 5 de juny de 2021 farà 40 anys de la primera
descripció clínica de casos del que posteriorment es
va denominar síndrome d’immunodeficiència...

17 DE MAIG DE 2021

El Clínic incorpora la primera
gammacàmera digital
d’Espanya
L’Hospital Clínic de Barcelona ha incorporat una nova
gammacàmera (SPECT/TC digital) de diagnòstic per
la imatge amb radionúclids. A dia d’avui no hi ha
cap...
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13 DE MAIG DE 2021

El Clínic, primer hospital
d’Espanya en realitzar 1.000
trasplantaments de ronyó de
donant viu
L’Hospital Clínic de Barcelona s’ha convertit en el
primer hospital d’Espanya en realitzar més de 1.000
trasplantaments de ronyó de donant viu.
10 DE MAIG DE 2021

El model integral a les
víctimes de violència sexual
del Clínic reconegut pel
Departament de Salut
El Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya ha reconegut el model integral a les
víctimes de violència sexual de l’Hospital Clínic...
20 DE ABRIL DE 2021

El Clínic participa a l’assaig
CombiVacS per avaluar una
segona dosi de la vacuna de
Pfizer a persones que ja han
rebut una dosi d’Astrazeneca
L’estudi clínic, promogut per l’Institut de Salut Carlos
III, té com a objectiu aportar evidència científica que
ajudi a la presa de decisions en relació amb...

6 DE ABRIL DE 2021

Nou programa per a joves
d’alt risc psicopatològic i
amb greus dificultats per
vincular-se amb els serveis
assistencials
L’Equip Clínic d’Intervenció a Domicili (ECID)
Eixample és un projecte pilot a Barcelona ciutat,
impulsat pel Servei de Psiquiatria Infantil i Juvenil de
l’Hospital Clínic...
31 DE MARÇ DE 2021

El Clínic realitza un programa
de vigilància activa de la
seguretat de les vacunes per
a la COVID-19
El Comitè Tècnic de Farmacovigilància de l’Hospital
Clínic coordina un programa de seguiment i
monitoratge activa de la seguretat de la vacunació...

17 DE MARÇ DE 2021

L’Hospital Sant Joan de
Déu i l’Hospital Clínic fan
el primer trasplantament
pediàtric creuat de ronyó de
grup sanguini incompatible a
Espanya
Un equip de nefròlegs i cirurgians de l’Hospital Sant
Joan de Déu (SJD) i l’Hospital Clínic (HC) han dut a
terme el primer trasplantament creuat de ronyó de...

‘Recuperem vides, evitem
l’exclusió social’, un programa
d’innovació social per
millorar la qualitat de vida
dels pacients trasplantats de
medul·la òssia i que permet la
inserció laboral de col·lectius
en situació vulnerable

16 DE MARÇ DE 2021

L’Hospital Clínic de Barcelona, en col·laboració amb
la Fundació Formació i Treball (promoguda per
Càritas Diocesana de Barcelona) han liderat el...

El Clínic commemora el Dia
Mundial del Treball Social
Aquest dimarts se celebra el Dia Mundial del Treball
Social i l’Hospital Clínic ha volgut posar en valor la
tasca dels i les professionals d’aquesta disciplina...
15 DE MARÇ DE 2021

El Clínic consolida la seva
aposta per la cirurgia
robòtica

El Clínic desenvolupa una App
per acompanyar els familiars
de pacients ingressats a
Urgències

L’Hospital Clínic de Barcelona consolida la seva
aposta per la cirurgia robòtica i amplia l’ús
d’aquestes cirurgies en múltiples especialitats.

L’aplicatiu ‘Sala Virtual d’Urgències’ del Clínic permet
el seguiment de l’estat de la persona ingressada des
del triatge a l’alta des del mòbil del familiar en...

18 DE MARÇ DE 2021

12 DE MARÇ DE 2021

11 DE MARÇ DE 2021

El Clínic celebra el dia
mundial del ronyó fent una
aposta en la participació dels
pacients
L’Hospital Clínic de Barcelona celebra aquest dijous
el Dia Mundial del ronyó fent una clara aposta amb
diverses accions en les quals el pacient és el...
3 DE MARÇ DE 2021

El Clínic, primer hospital
de Catalunya en realitzar
cirurgies robòtiques de
pròtesi de genoll
L’Hospital Clínic de Barcelona és el primer hospital
de Catalunya en realitzar cirurgies robòtiques de
pròtesi de genoll. Des de principi de desembre...
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25 DE FEBRER DE 2021

Un any de COVID-19 al Clínic
Avui, 25 de febrer, fa un any que es va diagnosticar
el primer cas de COVID-19 de Catalunya, i de la
Península Ibèrica, a l’Hospital Clínic de Barcelona.
24 DE FEBRER DE 2021

El tractament precoç
amb corticoides millora el
pronòstic de pacients amb
COVID-19 greu

28 DE GENER DE 2021

El Clínic implanta un nou
test molecular per detectar
alteracions genètiques en
tumors sòlids
L’Hospital Clínic de Barcelona fa un pas endavant en
el diagnòstic molecular dels pacients amb càncer
avançat amb la implementació d’una nova prova...

Un estudi multicèntric, en el qual han participat 36
hospitals d’Espanya i Andorra, demostra que l’ús
precoç de corticoesteroides en pacients crítics...
12 DE FEBRER DE 2021

El Clínic realitza les dues primeres intervencions
amb aquesta tecnologia mínimament invasiva.
L’epilèpsia és una de les malalties neurològiques...

Per tercer any consecutiu el Carnaval arriba al Servei
de Neonatologia gràcies a la tasca de les voluntàries.
10 DE FEBRER DE 2021

L’AEMPS autoritza al CAR-T
ARI-0001 de l’Hospital Clínic
per a pacients amb leucèmia
limfoblàstica aguda
L’Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios (AEMPS) ha aprovat l’ús com a
medicament de teràpia avançada de fabricació...

Demostren la utilitat de
la ressonància magnètica
cardíaca en un subgrup
de pacients amb infart de
miocardi
Investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS han
participat en un estudi que demostra la utilitat de la
ressonància magnètica cardíaca en un subgrup de...

27 DE GENER DE 2021

El Clínic incorpora el làser
per tractar l’epilèpsia
farmacorresistent

Els nounats de la Maternitat
sorprenen les seves famílies
disfressats

14 DE GENER DE 2021

15 DE GENER DE 2021

El Clínic ha atès 297 víctimes
d’agressions sexuals durant el
2020
L’Hospital Clínic de Barcelona ha atès 297 casos
d’agressions sexuals a Urgències durant el 2020.
Aquestes xifres suposen un 41% menys que...

12 DE GENER DE 2021

El Clínic fa 242
trasplantaments el 2020 i és
el centre que més n’ha fet en
adults
Tot i l’evident impacte de la COVID-19 al sistema
de trasplantaments, gràcies a la generositat dels
donants i de les seves famílies i a la implicació i...
7 DE GENER DE 2021

Comença la vacunació de
la COVID-19 a professionals
sanitaris al Clínic
Avui s’ha iniciat la campanya de vacunació enfront
la COVID-19 a l’Hospital Clínic, després que el
Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública...
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23 DE DESEMBRE DE 2021

Descriuen el paper de
les cèl•lules del fetge en
l’eliminació del virus de
l’hepatitis C després d’un
trasplantament
L’estudi mostra com la vida mitjana del virus
es redueix de forma dràstica, tant en pacients
trasplantats com en cultius cel·lulars.

17 DE DESEMBRE DE 2021

El Clínic-IDIBAPS
desenvolupa un CAR-T per
a mieloma múltiple que
demostra una eficàcia de
més del 70% després d’un
any de seguiment
L’Hospital Clínic-IDIBAPS ha desenvolupat el primer
CAR-T a Europa, l’ARI-0002h, per al tractament del
mieloma múltiple, el segon càncer més comú...

22 DE DESEMBRE DE 2021

Investigadors de l’IDIBAPS
descobreixen una proteïna
que afavoreix l’obesitat
induïda per la dieta

13 DE DESEMBRE DE 2021

La inhibició d’aquesta molècula a més de reduir
la predisposició a desenvolupar la malaltia, també
alleuja l’alteració de la microbiota associada a l’obesitat.

Investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS i del
CIBERehd publiquen un estudi a la revista Journal of
Hepatology en el que s’han avaluat els factors de...

21 DE DESEMBRE DE 2021

L’IDIBAPS estrena exposició
de fotografia científica
L’exposició, instal·lada al vestíbul del Centre Esther
Koplowitz (C/ Rosselló, 149-153 Barcelona), recull una
selecció de 15 fotografies que han participat en el...

Avaluen els factors de risc
de la trombosi portal en
persones amb cirrosi

7 DE DESEMBRE DE 2021

La dieta mediterrània o
el mindfulness durant
l’embaràs redueixen fins a un
terç el risc de tenir un nadó
amb baix pes
Intervencions basades en la dieta mediterrània o en
el mindfulness per reduir l’estrès durant l’embaràs
disminueixen la freqüència de baix pes en néixer...

26 DE NOVEMBRE DE 2021

Revisen els darrers avenços
en cirrosi hepàtica
Investigadors del Clínic-IDIBAPS participen en un nou
article de revisió sobre la cirrosi hepàtica publicat a
la revista The Lancet.
22 DE NOVEMBRE DE 2021

Investigadors del ClínicIDIBAPS actualitzen les
guies internacionals per al
tractament del càncer de
fetge
La revista Journal of Hepatology ha publicat
l’actualització del model BCLC (Barcelona Clínic Liver
Cancer), dissenyat per investigadors del Clínic...
16 DE NOVEMBRE DE 2021

La Fundación FERO impulsa
dos projectes de recerca en
càncer del Clínic-IDIBAPS
Ahir es van lliurar les beques que concedeix la
Fundación FERO. Els Drs. Aleix Prat i Manel Juan
lideren dos dels projectes guanyadors.
16 DE NOVEMBRE DE 2021

Vuit investigadors del ClínicIDIBAPS i la Universitat de
Barcelona al rànquing dels
millors del món
La llista, publicada per Clarivate Analytics, identifica
als experts més influents, que es troben entre l’1%
més citat de la seva especialitat en diverses...

15 DE NOVEMBRE DE 2021

L’AEMPS autoritza l’assaig
clínic fase IIb de la vacuna
d’HIPRA contra la Covid-19
La farmacèutica biotecnològica HIPRA ha rebut
l’autorització per part de l’Agència Espanyola de
Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS)...
15 DE NOVEMBRE DE 2021

Més de 50 investigadors del
Clínic-IDIBAPS a la llista
dels científics més influents
segons la Universitat
d’Stanford
Investigadors de la Universitat de Stanford
(Califòrnia, Estats Units) van publicar el passat 19
d’octubre el “Ranking of the World Scientists: World...
11 DE NOVEMBRE DE 2021

L’AECC concedeix 2,1 milions
d’euros al Clínic-IDIBAPS per
a la recerca contra el càncer
Aquest dijous, 11 de novembre, l’Associación Española
contra el Cáncer (AECC) ha entregat els Ajuts a la
Recerca en Càncer AECC 2021, en un acte celebrat a...
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2 DE NOVEMBRE DE 2021

Estudien els mecanismes
fisiopatològics que
intervenen en el
desenvolupament de la
hipertensió pulmonar
tromboembòlica crónica
El treball, publicat per la revista Scientific
Reports, presenta el desenvolupament d’un model
innovador de patologia endotelial de l’HPTEC...
27 DE OCTUBRE DE 2021

La inhibició de DHX15,
possible diana terapèutica
contra la metàstasi
L’estudi, liderat per investigadors de l’IDIBAPS,
mostra també el paper de la molècula en la funció
vascular.

25 DE OCTUBRE DE 2021

Identifiquen un nou
mecanisme que promou
l’angiogènesi en la malaltia
hepàtica crónica
Investigadors de l’IDIBAPS descriuen, per primera
vegada, el paper de la reacció ductular en la
formació de nous vasos sanguinis.
21 DE OCTUBRE DE 2021

La inhibició de BACE2
empitjora els efectes
metabòlics d’una dieta rica
en greixos en ratolins
Investigadors de l’IDIBAPS han liderat l’estudi,
publicat a la revista Molecular Metabolism.
Investigadores de l’IIBB-CSIC-IDIBAPS participen...
11 DE OCTUBRE DE 2021

La simplificació del
tractament antiretroviral
El consum de nous diari
redueix el colesterol “dolent” millorarà la qualitat de vida
dels pacients amb VIH
i millora la qualitat de les
lipoproteïnes LDL
Un estudi portat a terme íntegrament a Catalunya
26 DE OCTUBRE DE 2021

El Clínic-IDIBAPS duu a terme un assaig que explora
els efectes d’una dieta enriquida amb nous durant
dos anys sobre l’envelliment saludable en persones...

ha comprovat que la teràpia amb dolutegravir més
lamivudina té una eficàcia similar...

11 DE OCTUBRE DE 2021

Nivells baixos d’anticossos
contra la proteïna S del
SARS-CoV-2 s’associen amb
un major risc de mort en
pacients COVID-19 crítics

6 DE OCTUBRE DE 2021

Demostren que la COVID-19
pot danyar la placenta de
dones embarassades
Investigadors del CLÍNIC-IDIBAPS, de l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron i del Parc Taulí de Sabadell
han demostrat el dany causat per la infecció del...

L’estudi, liderat pel CIBERES, ha comptat amb la
participació de l’IDIBAPS i s’ha publicat a la revista
Journal of Internal Medicine.

28 DE SETEMBRE DE 2021

L’acord de transparència sobre l’ús d’animals en
experimentació científica a Espanya és un document
promogut per la Confederació de Societats...

El treball, elaborat per investigadors del grup de
recerca de l’IDIBAPS Recerca transversal en atenció
primària, s’ha publicat a la revista...

7 DE OCTUBRE DE 2021

17 DE SETEMBRE DE 2021

Un nou estudi confirma que
la pandèmia de COVID-19
10 DE OCTUBRE DE 2021
L’IDIBAPS s’adhereix a l’acord va fer que el diagnòstic
a l’atenció primària de
de transparència sobre l’ús
d’animals en experimentació patologies freqüents caigués
fins a un 50%
científica a Espanya

El confinament va eliminar
les variants de coronavirus
circulants durant la primera
onada
Un any i mig després de la irrupció de la pandèmia
de COVID-19 s’ha publicat l’estudi científic més
complet sobre les variants del coronavirus que...

Una metaanàlisi d’assaigs
fase III demostra que la
immunoteràpia és més eficaç
en càncer de fetge d’origen
viral que no viral
Investigadors de l’IDIBAPS han liderat un estudi,
publicat a la revista Gastroenterology, en el qual
s’analitzen els assaigs clínics publicats en els...
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15 DE SETEMBRE DE 2021

Un estudi de l’IDIBAPS
desxifra en ratolins
alteracions en les neurones
que afavoreixen l’obesitat
El treball, liderat per investigadors del grup
de recerca de l’IDIBAPS Control neuronal del
metabolisme identifica el mecanisme pel qual...

10 DE AGOST DE 2021

El Clínic inicia un projecte
pioner de cribratge i
microeliminació de les
hepatitis virals en pacients
amb patologia mental greu
La Dra. Mariño ha estat premiada amb una beca
en la Convocatòria Gilead dedicada a projectes de
Microeliminació en Hepatitis C.

22 DE JULIOL DE 2021

Haver nascut amb baix pes
provoca canvis en el cor que
es mantenen en l’edat adulta
i que limiten la capacitat de
fer exercici
Un estudi coordinat per investigadors de BCNatalIDIBAPS, i que publica la revista JAMA Cardiology,
mostra que les persones que van néixer amb...

6 DE SETEMBRE DE 2021

L’edat augmenta la
freqüència de tenir una
resposta immune alterada
que impedeix fer front a la
COVID-19
Un estudi amb participació de l’IIBB-CSIC-IDIBAPS
revela que el 20% de pacients majors de 80 anys
amb COVID-19 greu posseeixen autoanticossos...
12 DE AGOST DE 2021

L’Agència Espanyola de
Medicaments i Productes
Sanitaris autoritza l’assaig
clínic fase I/IIa de la vacuna
HIPRA Covid-19
L’objectiu principal és avaluar la seguretat i la
tolerabilitat de la vacuna.

14 DE JULIOL DE 2021

L’estira-i-arronsa cel·lular,
clau en la resposta de
l’organisme en processos
com el càncer
Un estudi de l’IDIBAPS, IBEC, CIBERES i UB explica
com la dinàmica de forces afecta cèl·lules i teixits
vius. Els resultats ajuden a entendre els processos...
5 DE JULIOL DE 2021

6 DE AGOST DE 2021

Els anticossos enfront del
SARS-CoV-2 es mantenen
estables, o fins i tot
augmenten, set mesos
després de la infecció

21 DE JULIOL DE 2021

Un projecte sobre
immunoteràpia de
l’IDIBAPS, seleccionat en la
convocatòria CaixaResearch
d’Investigació en Salut 2021

L’estudi SEROCOV també proporciona evidència de
protecció per anticossos preexistents contra els
coronavirus del refredat comú.

Liderat per la investigadora Sònia Guedan, el projecte
es basa en el desenvolupament de la immunoteràpia
per atacar els tumors sòlids.

26 DE JULIOL DE 2021

20 DE JULIOL DE 2021

28/07 Dia Mundial contra
l’Hepatitis Vírica: La
generalització dels antivirals
orals farà que els ingressos
per complicacions associades
a l’hepatitis C siguin
anecdòtics en pocs anys
Un estudi elaborat per investigadors de l’Hospital
Clínic -IDIBAPS i del CIBEREHD que ha publicat
Journal of Hepatology demostra que l’administració...

Investigadors de l’IIBB-CSICIDIBAPS lideren una revisió
de consens internacional
sobre l’hepatotoxicitat per
medicaments
L’equip, liderat per José C. Fernandez-Checa, cap del
grup ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida., ha
realitzat una revisió de consens internacional...

Arranca el projecte europeu
Hippocrates, per millorar
el coneixement de l’artritis
psoriàsica
Té un pressupost de 21 milions d’euros i una durada
de cinc anys.
2 DE JULIOL DE 2021

Descobreixen un nou
mecanisme de regulació
de STARD1 en la malaltia
Niemann-Pick tipus C (NPC)
Investigadors del grup Regulació mitocondrial de la
mort cel·lular i l’esteatohepatitis han revelat un nou
paper de la ceramidasa àcida (ACDasa, per...
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30 DE JUNY DE 2021

Un estudi explica com
funciona la quimioteràpia en
dones joves amb càncer de
mama hormonosensible de
baix risc
Investigadors de l’IDIBAPS i del CIBERONC han
coordinat l’estudi integrat del genoma i epigenoma
complerts del limfoma de cèl·lules del mantell que
identifica...
10 DE JULIOL DE 2020

Demostren la utilitat
del DNA fetal per trobar les
causes dels avortaments de
primer trimestre
Investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS han
demostrat per primera vegada que el benefici de la
quimioteràpia en pacients pre-menopàusiques amb...
29 DE JUNY DE 2021

La Fundación Mutua
Madrileña concedeix una
ajuda al Clínic-IDIBAPS per a
la recerca en trasplantament
renal
El projecte està liderat per Ignacio Revuelta, cap
del grup de l’IDIBAPS “Recerca translacional en
neoplàsia posttrasplantament”.

21 DE JUNY DE 2021

14 DE JUNY DE 2021

El treball, publicat a la revista Molecular Psychiatry,
del grup Nature, és una meta-anàlisi amb dades de
192 estudis epidemiològics que inclouen 708.561...

Es posa en marxa l’assaig clínic ACROPOLI, un estudi
pioner i d’abast nacional amb l’objectiu d’avaluar
l’eficàcia de la immunoteràpia en 29 tipus de...

17 DE JUNY DE 2021

12 DE JUNY DE 2021

Un estudi amb més de
700.000 pacients permet
establir l’edat d’inici dels
diferents trastorns mentals

Aconsegueixen controlar les
oscil·lacions cerebrals amb
llum
Un estudi liderat per investigadors de l’IBEC i de
l’IDIBAPS aconsegueix, per primera vegada, controlar
les transicions d’estats cerebrals utilitzant una...
16 DE JUNY DE 2021

Revelen el mapa molecular
del carcinoma hepatocel·lular
causat pel fetge gras
Investigadors de l’IDIBAPS han elaborat el mapa
molecular del tipus més freqüent de càncer de fetge,
el carcinoma hepatocel·lular, quan l’origen és el...
15 DE JUNY DE 2021

Investigadors del ClínicIDIBAPS identifiquen una
nova encefalitis autoimmune
S’ha vist per primera vegada que alguns pacients
amb encefalitis autoimmunes de causa desconeguda
tenen anticossos contra una subunitat d’un...

Arrenca un assaig clínic
pioner per validar l’eficàcia
de la immunoteràpia en 29
tipus de tumors

Cinc projectes amb
participació d’investigadors
del Clínic-IDIBAPS reben
finançament de la Marató de
TV3 contra la COVID-19
Divendres 11 de juny la Fundació La Marató de TV3
va anunciar els projectes de recerca que serien
finançats amb els fons recaptats a l’edició de la...
9 DE JUNY DE 2021

Investigadors del ClínicIDIBAPS prediuen amb un
96% l’evolució de pacients
trasplantats de ronyó
ingressats per la COVID-19
Investigadors del CLÍNIC-IDIBAPS han coordinat un
estudi que ha permès detectar amb una precisió
del 96% si un pacient trasplantat de ronyó...

7 DE JUNY DE 2021

Investigadors del ClínicIDIBAPS demostren que
les gestants amb factors
angiogènics patològics es
beneficien de finalitzar
l’embaràs a partir de la
setmana 34
Investigadors del CLÍNIC-IDIBAPS han liderat un
estudi (estudi MAP) multicèntric a tot l’Estat que
demostra els beneficis de finalitzar l´embaràs en...
31 DE MAIG DE 2021

2 de cada 3 pacients
trasplantats de ronyó està
immunitzat davant de la
COVID-19 després de la
vacunació
Un estudi publicat a la revista American Journal of
Trasplantation i liderat per investigadors del ClínicIDIBAPS sosté que el 65% de les persones que...
25 DE MAIG DE 2021

L’IDIBAPS incorpora el
grup de recerca ‘Genòmica
translacional del càncer
colorectal’
La Junta de govern de l’IDIBAPS ha aprovat la creació
d’un nou grup de recerca. La decisió respon al
resultat de l’avaluació científica per part de...
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20 DE MAIG DE 2021

El Clínic-IDIBAPS participa a
les guies internacionals per
al maneig de l’ascites, les
infeccions i les complicacions
renals de la cirrosi hepàtica
Professionals de l’Hospital Clínic-IDIBAPS i del
CIBEREHD han participat en l’elaboració de les guies
internacionals de l’AASLD (American Association for...

6 DE MAIG DE 2021

El consum regular de
sardines té un efecte
preventiu davant la diabetis
tipus 2

S’han recollit 43.000 mostres d’uns 2.800 donants.
Les mostres inclouen derivats hemàtics, DNA,
cèl·lules mononuclears de sang perifèrica, saliva...

5 DE MAIG DE 2021

21 DE ABRIL DE 2021

Descoberts nous potencials
marcadors de diagnòstic i
Identifiquen 33 noves
pronòstic del càncer de cap i
variants genètiques
associades al trastorn bipolar coll

12 DE MAIG DE 2021

Descriuen el protocol per
obtenir cèl·lules estrellades
hepàtiques a partir de
cèl·lules mare
Investigadors de l’IDIBAPS publiquen a Nature
protocols el procés de diferenciació específic de
cèl·lules mare pluripotents induïdes humanes ...

L’IDIBAPS-Hospital Clínic
recull en un any més de
40.000 mostres de pacients
de COVID-19 per a la recerca

Nutrients presents en la sardina en altes quantitats,
com la taurina, l’omega 3, el calci i la vitamina D,
tenen un rol protector davant d’aquesta malaltia...

18 DE MAIG DE 2021

Investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS han
participat en el major estudi sobre l’heretabilitat del
trastorn bipolar realitzat fins a la data. Ha permès...

22 DE ABRIL DE 2021

Investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS i de l’IISPVHJ23-URV-CIBERDEM introdueixen el metabolisme
tumoral per la identificació nous biomarcadors...
27 DE ABRIL DE 2021

Investigadors del ClínicIDIBAPS participen en les
noves guies de la AASLD
sobre malalties vasculars
hepàtiques
Investigadors del Clínic-IDIBAPS i del CIBEREHD han
participat en les noves recomanacions de l’Associació
Americana per a l’Estudi del Fetge (AASLD) en...

20 DE ABRIL DE 2021

Experts revisen el
coneixement sobre la
pneumònia
Un article de revisió publicat a la revista Nature
Reviews Disease Primers ha descrit l’epidemiologia,
etiologia microbiana, factors de risc, maneig...
19 DE ABRIL DE 2021

Un estudi del Vall d’Hebron,
el Clínic i SOLTI demostra la
Es publica la primera guia
internacional sobre el maneig importància de la localització
i la funcionalitat de les
i diagnòstic de COVID-19
cèl·lules immunes en el
persistent en Atenció
tractament del càncer de
Primària
mama HER2+
Un estudi coordinat per investigadors de la Societat
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
(CAMFiC), de l’IDIBAPS i del Consorci d’Atenció...
21 DE ABRIL DE 2021

La caracterització del microambient immunològic ha
mostrat la importància de la biologia del tumor en
l’activació del sistema immune i com la localització...

Un nou consorci internacional 19 DE ABRIL DE 2021
impulsarà la teràpia basada
La interacció del limfoma
en cèl·lules mare per tractar fol·licular amb el seu entorn
la malaltia de Huntington
revela una nova estratègia
terapèutica
The Stem Cells for Huntington’s Disease (SC4HD)
és un nou consorci internacional creat per impulsar
medicaments de teràpia avançada (ATMP)...

Investigadors de l’IDIBAPS i del CIBERONC han
analitzat la interacció del limfoma fol·licular amb el
seu microambient tumoral i proposen un nou...
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13 DE ABRIL DE 2021

30 DE MARÇ DE 2021

24 DE MARÇ DE 2021

Investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS han
desenvolupat una calculadora per predir la
probabilitat que els pacients amb COVID-19 amb...

Un estudi de l’IDIBAPS-IIBB-CSIC ha identificat
un mecanisme que afavoreix l’acumulació de
mitocondris defectuosos que s’observa en malalties...

Un article que publica la revista Nature suggereix
que la immunoteràpia és eficaç en pacients amb
hepatocarcioma d’origen víric però, en canvi, no...

12 DE ABRIL DE 2021

29 DE MARÇ DE 2021

22 DE MARÇ DE 2021

Desenvolupen una aplicació
per calcular la probabilitat
que un pacient greu amb
COVID-19 requereixi
intubació a l’UCI

Identifiquen canvis
moleculars postnatals
associats a la resposta
inflamatòria fetal en grans
prematurs

Nivells elevats de colesterol
intracel·lular promouen
l’acumulació de mitocondris
defectuosos que s’observa en
malalties com l’Alzheimer

Una classificació molecular
prediu pronòstic i benefici
a un inhibidor del cicle
cel·lular en càncer de mama
metastàtic

Un nou estudi coordinat per investigadors del
Clínic-IDIBAPS i de la Universitat Pompeu Fabra
proporciona el catàleg més ampli desenvolupat fins...

En un estudi publicat a la revista Journal of Clinical
Oncology, investigadors del Clínic-IDIBAPS-UB i SOLTI
demostren la capacitat predictiva dels 4 subtipus...

8 DE ABRIL DE 2021

25 DE MARÇ DE 2021

Estableixen els factors
de millora en pacients
amb cirrosi hepàtica per
alcohol en llista d’espera de
trasplantament
Un estudi liderat per investigadors del ClínicIDIBAPS i del CIBEREHD i publicat a la revista
Journal of Hepatology mostra que fins un 9%...

Una punció lumbar permet
determinar el risc de tenir
malaltia de Parkinson i
demència amb cossos de
Lewy de forma precoç
Aquesta metodologia permet conèixer el risc
de desenvolupar aquestes malalties abans que
apareguin els símptomes en persones amb...

Un estudi a Nature liderat
per l’IDIBAPS conclou que
la immunoteràpia és menys
eficaç en el càncer de fetge
d’origen no víric

Avaluen l’impacte de la
pandèmia per COVID-19 en el
maneig del càncer hepàtic

9 DE MARÇ DE 2021

El tractament amb
Tocilizumab demostra
ser eficaç en pacients
amb artritis reumatoide i
deficiència de cèl·lules B en
teixit sinovial
Un estudi amb la participació de l’Hospital ClínicIDIBAPS ha confirmat que el tractament amb un
fàrmac biològic per a l’artritis, el tocilizumab...
3 DE MARÇ DE 2021

Investigadors del Clínic-IDIBAPS i del CIBEREHD
han liderat, junt amb el Departament de
Gastroenterologia i Hepatologia de la Fondazione...

Dos articles revisen el
coneixement actual per
al maneig integral del
carcinoma hepatocel·lular

15 DE MARÇ DE 2021

Investigadors del Clínic-IDIBAPS han coordinat dos
articles de revisió sobre carcinoma hepatocel·lular
(HCC), el tipus més freqüent de càncer de fetge...

El Clínic avalua un nou test
molecular per detectar
rebuig en pacients amb
trasplantament renal
Professionals de la Unitat de Trasplantament Renal,
del Servei d’Immunologia, del laboratori CORE de
Biologia Molecular de l’Hospital Clínic i de l’IDIBAPS...

23 DE FEBRER DE 2021

Descriuen els efectes
beneficiosos i mecanismes
d’acció d’un nou tractament
per a la hipertensió portal i la
fibrosi hepàtica
Un estudi publicat a la revista Journal of Hepatology
demostra per primera vegada l’eficàcia del fàrmac
lanifibranor sobre la hipertensió portal i la fibrosi...
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19 DE FEBRER DE 2021

Un projecte europeu amb
participació de l’IDIBAPS
vol desenvolupar microxips
neuronals a partir de cèl·lules
mare
Aquest mes de febrer s’han donat a conèixer els
projectes concedits en la darrera convocatòria del
programa de l’Horitzó 2020 FET Open d’accions de...
18 DE FEBRER DE 2021

Investigadors de Barcelona
tracen el mapa 3D del
genoma dels limfòcits sans i
tumorals
Investigadors de l’IDIBAPS-Hospital Clínic i del
CNAG-CRG de Barcelona han liderat un estudi per
traçar els primers mapes 3D del genoma dels...
15 DE FEBRER DE 2021

Un nou mètode
computacional ajuda a
identificar millor la relació
entre els gens i els bacteris
de la mucosa intestinal
La revista Plos One ha publicat un estudi en què
es descriu un nou mètode computacional que
permet identificar millor la relació que existeix...

11 DE FEBRER DE 2021

2 DE FEBRER DE 2021

Un estudi coordinat per investigadors del ClínicIDIBAPS, i que publica la revista Scientific Reports,
mostra que les persones d’entre 18 i 70 anys que...

En un estudi amb la participació de l’Hospital
Clínic-IDIBAPS, de l’ICEMEQ i la Secció de Cirurgia
Maxil·lofacial, es va demostrar per primera vegada...

9 DE FEBRER DE 2021

31 DE GENER DE 2021

Haver nascut amb baix pes
multiplica per tres el risc
de tenir COVID-19 greu en
menors de 70 anys

Identificat un nou mecanisme
molecular relacionat amb la
gravetat de l’anafilaxi
L’anafilaxi és una reacció al·lèrgica sistèmica que pot
afectar la pell, el tracte gastrointestinal, el sistema
respiratori i el sistema cardiovascular.
8 DE FEBRER DE 2021

Descriuen els factors
associats a la retirada
satisfactòria del tractament
antiviral en hepatitis B
crónica
Investigadors del grup Hepatopaties víriques,
tòxiques i metabòliques de l’IDIBAPS-Hospital
Clínic i del CIBEREHD han publicat un estudi a la...

Demostren per primera
vegada que la mutació
del gen FAT1 promou les
metástasis

La proteïna STARD1
té un paper clau en el
desenvolupament del
carcinoma hepatocel·lular
El carcinoma hepatocel·lular (CHC) és el càncer
de fetge més comú i la fase final de les malalties
hepàtiques cròniques de diverses etiologies, com...

22 DE GENER DE 2021

La qualitat de les
colonoscòpies ajuda a reduir
el risc de càncer colorectal
en pacients amb Síndrome de
Lynch
La qualitat de la colonoscòpia, la preparació
intestinal abans de fer la prova, l’ús endoscopis d’alta
definició i la cromoendoscòpia (un tipus...
19 DE GENER DE 2021

Un estudi demostra la
seguretat de les microesferes
de carboni per via oral per al
tractament de la cirrosi
Investigadors del Clínic-IDIBAPS han participat en
un estudi de fase 2 amb Carbalive ™, un producte
candidat per al tractament de pacients amb cirrosi...

29 DE GENER DE 2021

Es posa en marxa un assaig
clínic de fase II amb cèl·lules
dendrítiques per tractar
l’Esclerosi Múltiple
La Unitat de Neuroimmunologia-Esclerosi Múltiple de
l’Hospital Clínic-IDIBAPS començarà un assaig clínic
que combinarà el tractament immunomodulador...

18 DE GENER DE 2021

La nostra recerca en COVID:
Estudi dels pacients amb
insuficiència respiratòria greu
i dels que mantenen seqüeles
respiratòries a llarg termini
Oriol Sibila lidera un projecte per conèixer, d’una
banda, els factors de risc que fan que alguns malalts
de COVID-19 presentin una insuficiència respiratòria
greu...
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17 DE JUNY DE 2021

15 DE DESEMBRE DE 2021

El Clínic i la Fundació Vila
Casas impulsen la IV edició
de la Clínic Barcelona
Summer School
Per quart any consecutiu, l’Hospital Clínic de
Barcelona i la Fundació Vila Casas impulsen la IVa
edició de la Clínic Barcelona Summer School que...

Els I Premis Innovació
Campus Clínic recullen més
d’un centenar de projectes
De les més de 100 propostes presentades, set d’elles
han estat premiades gràcies al suport de la Fundació
Vila Casas i les empreses Leitat i iVascular.
26 DE NOVEMBRE DE 2021

19 DE JULIOL DE 2021

El Clínic dona la benvinguda a
121 nous residents
L’Hospital Clínic de Barcelona ha donat la benvinguda
aquest dilluns en un acte virtual als 121 nous
residents que a properament iniciaran la seva...
13 DE SETEMBRE DE 2021

S’inaugura el Clinic Eye
Training Center, un centre
de formació en oftalmologia
innovador i pioner a Europa
L’Hospital Clínic de Barcelona ha impulsat la creació
del Clinic Eye Training Center (CETC), una àrea
puntera de formació en cirurgia que forma part de...
13 DE DESEMBRE DE 2021

SIMCLÍNIC, cap a
l’excel·lència en simulació
clínica
La qualitat de les activitats formatives té un impacte
directe a la pràctica assistencial, per la qual cosa la
capacitació i l’experiència del formador...

Jordi Ribera rep el premi a
millor article de l’any a la
Revista de Senología
El Sr. Jordi Ribera, infermer de Medicina Nuclear del
CDI, ha guanyat el premi al millor article de l’any
2020 a la Revista de Senología amb el títol...
19 DE NOVEMBRE DE 2021

XIV Jornada Anual
Professionals Direcció
Infermera
El passat dijous 18 de novembre va tenir lloc la “XIV
Jornada Anual Professionals Direcció Infermera”.
18 DE NOVEMBRE DE 2021

Montse Nuevo rep el 1r premi
al millor pòster en el World
Hospital Congress
La Sra. Montse Nuevo, fisioterapeuta del Servei de
Rehabilitació de l’ICEMEQ, va rebre el 1r premi al
millor pòster en el International Hospital Federation...

8 DE NOVEMBRE DE 2021

I Jornades Nacionals en línia
de TCAI
El passat 21 i 22 d’octubre es van celebrar les “I
Jornadas Nacionales online de TCE” a l’Hospital
Clínic, sota el lema “Abriendo camino”.
25 DE OCTUBRE DE 2021

Visita d’una representació del
govern de Moscou
La setmana passada, aprofitant la visita de les
infermeres de Moscou al nostre centre, ens van
visitar: la Sra. Elena Efremova, Sots-directora.
7 DE OCTUBRE DE 2021

Gran participació a la XI
Jornada d’infermeria dels
5 hospitals de la xarxa
interhospitalària
El passat dilluns 4 d’octubre va tenir lloc la ‘XI
Jornada d’infermeria dels 5 hospitals de la xarxa
interhospitalària’. Aquest any, degut a la pandèmia de
la Covid-19...
18 DE JUNY DE 2021

El Clínic acull les XX
Jornades de personal zelador
Els passats dies 16 i 17 de juny, s’ha celebrat en el
nostre Hospital, les “XX Jornadas Nacionales de
Personal Celador”. Per primera vegada s’han fet en
format online i...
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INFERMERIA
21 DE MAIG DE 2021

Dos anys del Programa de
Teràpia Intravenosa
El Programa de Teràpia Intravenosa celebra els seus
dos anys implantant el seu catèter número 3.000.
L’Equip de Teràpia Intravenosa augmenta el número...
12 DE MAIG DE 2021

El Clínic celebra el Dia
Internacional de la Infermera
Com cada 12 de maig, l’Hospital Clínic celebra el Dia
Internacional de la Infermera, un dia per reconèixer
la tasca, el compromís i l’esforç d’infermeres i infermers.
format online i...
9 DE MARÇ DE 2021

El CDInf amb l’equip directiu
de l’Hospital Clínic seu Plató
El passat dilluns dia 8 de març la junta directiva del
Comitè de Delegades i Delegats d’Infermeria (CDInf) i
la Sra. Gemma Martínez, Directora Infermera...
9 DE FEBRER DE 2021

Professionals del Clínic
participen en un llibre centrat
en l’ètica en la cura
La Sra. Gemma Martínez, Directora Infermera,
i la Sra. Teresa Gabarró, infermera de l’ICNU,
vicepresidenta i vocal del CEA respectivament, han...
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Els instituts i Centres
ICR

ICCV

Institut Clínic respiratori

Institut Clínic Cardiovascular

D
GI
GE

Joan Ramon Badia
Asun Roel
Joan Sagarra

D
GI
GE

Marta Sitges
Montserrat Venturas
Anna Rosell

ALTES (INCLOU CMA): 1.458
PRIMERES VISITES: 8.591
DESPESA DIRECTA: 11.164.253

ALTES (INCLOU CMA): 4.824
PRIMERES VISITES: 9.303
DESPESA DIRECTA: 40.691.738 €

ICMDM

ICNU

Institut Clínic de Malalties Digestives
i Metabòliques

Institut Clínic de Nefrologia i Urologia

D
GI
GE

Josep Vidal
Imma Perez
Joan Faner

ALTES (INCLOU CMA): 6.169
PRIMERES VISITES: 16.439
DESPESA DIRECTA: 37.881.352 €

D
GI
GE

Beatriu Bayés
Marta Quintela
Olga Raventós

ALTES (INCLOU CMA): 3.799
PRIMERES VISITES: 9.235
DESPESA DIRECTA: 20.246.236 €

ICGON

CDB

Institut Clínic de Ginecologia,
Obstetrícia i Neonatologia

Centre de Diagnòstic Biomèdic

D
GI
GE

Eduard Gratacós
Angela Arranz
Estrella Fernandez

D
GI
GE

Àurea Mira
Dolores Jaen
Gemma Lorente

ALTES (INCLOU CMA): 6.482
PRIMERES VISITES: 9.802
DESPESA DIRECTA: 22.478.932 €

DETERMINACIONS DE LAB: 8.221.394
ESTUDIS ANATOMIA PATOLÒGICA: 369.985
TRANSFUSIONS: 24.222
PACIENTS EN PROGRAMA DE CRIBRATGE: 68.036
DESPESA DIRECTA: 45.615.236 €

ICOF

ICMID

Institut Clínic d’Oftalmologia

Institut Clínic de Medicina
i Dermatologia

D
GI
GE

Alfredo Adán
Esther Armans
Maria José Merino

ALTES (INCLOU CMA): 4.643
PRIMERES VISITES: 13.681
DESPESA DIRECTA: 10.494.778 €

D
GI
GE

Josep Maria Nicolás
Montse Canalias
Maria José Merino

ALTES (INCLOU CMA): 5.356
PRIMERES VISITES: 30.561
DESPESA DIRECTA: 57.995.616 €
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Hospital Clínic de Barcelona

ICEMEQ

ICMHO

Institut Clínic d’Especialitats
Mèdiques i Quirúrgiques

Institut Clínic de Malalties
Hematooncològiques

D
GI
GE

Josep Maria Segur
Ana Alicarte
Roser Monforte

D
GI
GE

ALTES (INCLOU CMA): 6.218
PRIMERES VISITES: 41.826
DESPESA DIRECTA: 25.851.893 €

Alvaro Urbano
Montserrat Valverde
Joan Sánchez

ALTES (INCLOU CMA): 2.578
PRIMERES VISITES: 7.020
DESPESA DIRECTA: 22.861.936 €

ICN

CDI

Institut Clínic de Neurociències

Centre de Diagnòstic per la Imatge

D
GI
GE

Josefina Castro
Laura Cardete
Estanislau Alcover

D
GI
GE

ALTES (INCLOU CMA): 2.946
PRIMERES VISITES: 13.858
DESPESA DIRECTA: 28.219.122 €

Lluís Donoso
David Buján
Joan Segarra

NOMBRE D’EXPLORACIONS: 377.399
DESPESA DIRECTA: 25.613.392 €

DIRECCIÓ MÈDICA
Àrea Quirúrgica
G
GI
GE

Àrea Urgències

Noemí Pou
Teresa Peix
Susagna Trias

D
GI
GE

Miquel Sánchez
Yvonne Arce
Maria Asenjo

ALTES (INCLOU CMA): 4.228
PRIMERES VISITES: 20.444
INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES: 28.417
D
G

DIRECTOR/A
GERENT

GI
GE

Àrea del Medicament
G
GI
GE

Concepción Camacho
José Luis Pérez
Lorena Toro

URGÈNCIES: 137.267
DESPESA DIRECTA: 77.806.225 €
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