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Un any més, tinc la satisfacció de
presentar-vos la Memòria d’activi-
tats. Com bé sabeu, durant el 2010
hem finalitzat la implementació del
projecte ARGOS als vuit hospitals
de l’ICS. Aquest model de treball
comú per a totes les àrees d’activi-
tat ens ha permès disposar de la his-
tòria clínica electrònica única per a
cada pacient, l’estandardització dels
processos i la pràctica clínica, la
prescripció electrònica assistida, i el
diagnòstic per la imatge accessible
des de qualsevol centre d’atenció
primària o hospital.

Vull destacar el compromís i l’esforç
de tots els col·lectius professionals
implicats com a elements clau per
assolir l’èxit d’aquest projecte tan
complex, que va néixer l’any 2006
amb l’objectiu de garantir la soste-
nibilitat del sistema públic de salut
a través de la millora de l’eficiència
i la qualitat assistencial.

M’agradaria fer esment també a la
consolidació del model d’autonomia
de gestió, que ja té 87 equips d’aten-
ció primària integrats, 77 dels quals
ho han fet durant el 2010. En
aquests mesos, l’ICS també ha fet
un pas molt important per consoli-
dar-se com una organització com-
promesa amb el desenvolupament
sostenible a través de l’elaboració
del Pla estratègic de responsabilitat
social corporativa 2010-2014. 

Amb el repàs de tota l’activitat por-
tada a terme durant l’any 2010
volem retre comptes a la ciutadania
i, alhora, deixar constància de la
feina feta pels milers de professio-
nals compromesos, motivats i alta-
ment qualificats que cada dia
treballen per donar resposta a les
necessitats de salut de la ciutadania
i per garantir un sistema sanitari pú-
blic de la màxima qualitat.

Enric Argelagués Vidal
Director gerent de l’ICS 

Josep M. Bonet Bertomeu
Gerent territorial

Malgrat la situació de crisi, el 2010 hem mantingut els serveis que
prestem, fins i tot amb increments notables de l’activitat i conservant
la qualitat. Per aconseguir-ho ha calgut canviar la manera d’entendre
i gestionar l’organització. N’és un exemple la gestió per projectes, apli-
cada a la continuïtat assistencial entre l’atenció primària i l’hospitalà-
ria, a l’hospitalització de dia, al procés quirúrgic o a l’hoteleria.

A part de la productivitat i l’eficiència que això representa, hem inver-
tit per millorar nombrosos centres d’atenció primària i construir-ne
de nous; fer les obres a l’heliport, les consultes externes, la sala de part
natural i les urgències del Germans Trias.

A l’hospital, una nova auditoria externa ha puntuat amb un 91,5 sobre
100 l’assoliment dels estàndards assistencials, cosa que remarca el
compromís amb la qualitat i la millora contínua, que també hem estès
a l’atenció primària, on la centralització de la gestió dels recursos no
assistencials ha donat més autonomia als equips per a altres gestions
més específicament assistencials. 

Aquest 2010 s’ha completat la digitalització de la radiologia dels dis-
positius d’atenció primària i s’ha dut a terme un projecte de millora
del programa SAP Assistencial, utilitzat pel Germans Trias i tots els
hospitals de l’ICS. També hem potenciat diversos projectes encarats a
les xarxes socials i les tecnologies 2.0, com ara la plataforma ECOPIH,
que ha de convertir-se en un gran portal d’intercanvi de consultes
entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada. Cal destacar també
l’entrada a Facebook i Twitter del Servei d’Atenció Primària Badalona-
Sant Adrià de Besòs.

Però també la docència i la recerca han continuat sent dues potes fo-
namentals a la Metropolitana Nord. Al Germans Trias hem treballat
intensament en una nova manera d’avaluar el professorat que potenciï
les sinergies entre l’Hospital, l’Institut d’Investigació i la UAB. Alhora,
l’arribada de les primeres alumnes d’Infermeria de la UAB per fer pràc-
tiques al Germans Trias ha estat un pas decisiu amb vista a una pro-
pera escola d’Infermeria al campus. Entre l’atenció primària i
l’hospitalària tenim un estret contacte amb més de dos milers d’alum-
nes de l’àmbit de la salut.

Quant a la investigació, la Unitat de Suport a la Recerca de l’atenció
primària ha aconseguit ser la primera de l’Estat a disposar d’un grup
col·laborador del CIBERehd de l’Institut de Salut Carlos III del Ministeri
de Ciència i Innovació. Al Germans Trias l’activitat ha continuat crei-
xent i s’han pogut presentar a la societat avenços esperançadors. El
2010 hem unit esforços per aconseguir tancar el cercle que ens duu
de l’assistència a la recerca i de la recerca a l’assistència. Uns esforços
que ajudaran a consolidar encara més la Metropolitana Nord com a
referència en investigació a Catalunya.

El 2010, doncs, els professionals de la Metropolitana Nord, tant del
Germans Trias com de l’atenció primària, han fet molta, molta feina.
Ells són els màxims responsables del prestigi i l’excel·lència que, més
enllà de les circumstàncies, hem guanyat a pols any rere any.
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A les comarques del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el
Maresme i el Barcelonès Nord, els serveis assistencials d’a-
tenció primària i hospitalària de l’Institut Català de la Salut
són gestionats per la Gerència Territorial Metropolitana
Nord, amb seus administratives a Sabadell i Badalona. En
aquestes comarques l’atenció primària de la Gerència es
compon de 62 equips que donen assistència al 67 per cent
de la població. Això representa 1.402.448 habitants perta -
nyents a 71 municipis.

L’activitat hospitalària a la gerència recau en l’Hospital Uni-
versitari Germans Trias i Pujol, que és hospital de referència
per al Barcelonès Nord i el Maresme. També és centre d’alta
tecnologia de primer nivell per a determinades malalties per
a les comarques del Vallès i de Girona.

Durant l’any 2010, a la Gerència Territorial Metropolitana
Nord s’han dut a terme algunes reordenacions que han com-
portat modificacions en la composició del seu territori.
D’una banda, les àrees bàsiques de salut del Maresme Nord
(Pineda de Mar, Canet de Mar i Tordera) han passat a ser
gestionades per la Gerència de Girona, per adaptar-ne la
gestió a la distribució dels governs territorials de salut. D’al-
tra banda, s’ha incorporat al territori l’Àrea Bàsica de Salut
de Montcada i Reixac, que fins ara era gestionada per la Ge-
rència Territorial de Barcelona. Això es tradueix en les dades
d’activitat d’aquesta memòria, que indiquen una variabilitat
respecte al 2009 explicada per aquest moviment territorial.

A l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol s’han comen-
çat les obres del nou heliport, que ha de potenciar la seva
qualificació d’hospital de referència i d’alta tecnologia. Però
sobretot, cal remarcar el complex procés de reimplantació
del projecte ARGOS, que ha permès millorar i posar al dia,
amb les darreres innovacions, el sistema d’aplicacions i pro-
cessos assistencials (SAP Assistencial). A més, aquesta reim-
plantació també ha permès digitalitzar tots els serveis de
diagnòstic per la imatge de l’atenció primària del territori.
Això ha de permetre que els metges d’atenció primària i el
conjunt de professionals de l’ICS puguin visualitzar les imat-
ges radiològiques en línia en la seva estació clínica de treball
habitual, sense necessitat d’impressió de plaques radiològi-
ques. Al mateix temps, la resta de proveïdors de la XHUP
(hospitals, centres d’atenció especialitzada, etc.) també po-
dran consultar les imatges radiològiques mitjançant la his-
tòria clínica compartida de Catalunya.

Població 1.402.448

Municipis 71

Professionals 7.731

Pressupost 513.013.108,08 euros

L’ICS a l’àrea
Metropolitana Nord

■ 62 equips d’atenció primària (EAP)

■ 3 serveis de laboratori

■ 8 serveis de diagnòstic per la imatge

■ 5 unitats d’atenció continuada i urgències 
de base territorial (ACUT)

2 centres d’urgències d’atenció primària (CUAP)

22 punts d’atenció continuada (PAC)

■ 9 centres d’especialitats extrahospitalàries

■ 8 serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

■ 5 programes d’atenció domiciliària, equips de suport (PADES)

■ 3 serveis de salut mental

■ 1 servei de rehabilitació

■ Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

SAP Granollers-Mollet

SAP Sabadell-Rubí-
Sant Cugat-Terrassa SAP Mataró-Maresme

SAP Cerdanyola-Ripollet

SAP Santa Coloma
de Gramenet

SAP Badalona-
Sant Adrià de Besòs

Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol
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Superfície i població 

Comarques completes Gerència Territorial
Superfície (km2) 1.864 1.130

Població (gener de 2010) 2.087.268 1.402.448

Densitat 1.112 1.296

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IdEsCat), Instituto Nacional de Estadística (INE),
gener de 2010.

Població assignada i percentatge relatiu de població atesa

                                                       Població assignada            Atesa/assignada
0 a 14 anys                                                  233.946                              107,5%

15 a 64 anys                                                 965.766                               79,0%

65 a 74 anys                                                106.208                              105,8%

75 anys i més                                                99.639                              119,4%

Total                                                                  1.405.559                                   88,7%

Font: Registre central d’assegurats (RCA), desembre de 2010.

Centres i serveis de l’atenció primària

SAP SAP Sabadell-
SAP SAP Badalona- SAP SAP Rubí-

Mataró- Santa Coloma Sant Adrià Granollers- Cerdanyola- Sant Cugat- 
Maresme de Gramenet de Besòs Mollet Ripollet Terrassa Total

Edificis 21 7 12 37 13 22 112

Centres d’atenció primària 11 6 8 29 10 19 83

Consultoris locals 10 – 2 7 2 2 23

Altres centres – 1 2 1 1 1 6

Equips d’atenció primària 10 6 9 16 8 13 62

Atenció continuada urgent territorial* 1 1 1 1 1 5

Punts d’atenció continuada 6 1 3 8 2 2 22

Centres d’urgències d’atenció primària – – – – 1 1 2

Atenció especialitzada 2 1 2 2 1 1 9

Atenció a la salut sexual i reproductiva 1 1 1 2 1 1 7

Equips de suport a l’atenció domiciliària 1 1 1 2 – – 5

Diagnòstic per la imatge 1 1 2 2 1 1 8

Laboratori** – – 1 – – – 1

Rehabilitació 1 – – – – – 1

Unitat de Salut Mental – – – – 1 – 1

Centre d’Atenció a les Drogodependències – – – 1 1 – 2

Unitat de Salut Internacional*** – 1 – – – – 1

* L’ACUT del Barcelonès Nord dóna assistència a: Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
** El Laboratori clínic de Badalona dóna servei al Barcelonès Nord, el Maresme i el Vallès Oriental.
*** La Unitat de Salut Internacional, situada a Santa Coloma, dóna servei a tot el territori metropolità nord.

Població i recursos estructurals

L’activitat d’un dia

Atenció primària (visites)

     19.277      Medicina de família
       4.233      Pediatria
      1.064      Odontologia
     12.058      Infermeria
         242      Treball social
          230      Atenció continuada

Atenció especialitzada i serveis de suport a l’atenció primària

        1.871      visites a l’atenció especialitzada
        1.295      visites a l’atenció a la salut sexual i reproductiva
         448      sessions de rehabilitació
            59      visites de salut mental i atenció a les drogodependències
            98      visites del PADES
       1.297      proves diagnòstiques
       1.847      sol·licituds de laboratori

Hospital

            76      altes
          105      intervencions quirúrgiques
          286      urgències
      1.008      consultes externes
           94      sessions d’hospital de dia
      4.290      kg de roba rentada no quirúrgica
         207      kg de roba rentada quirúrgica/estèril
           90      unitats de cobertura quirúrgica rebutjable
          457      esmorzars servits
          574      dinars servits
         420      berenars servits
          463      sopars servits
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Estructura física hospitalària

Llits assignats 638

Llits ICO 43

Llits ICS 595

Llits crítics i neonats 48

Llits semicrítics 33

Places d’hospital de dia 65

Llocs d’atenció de cirurgia sense ingrés 8

Sales d’operacions 17

Sales de part 2

Sala de part natural 1

Sales de consultes externes 97

Gabinets (exploració complementària) 26

Urgències (boxs) 55

Equipaments d’alta tecnologia hospitalària

Tomografia computada (TC) 2

Ressonància magnètica 1

Gammacambra 2

Sales d’angioneuroradiologia intervencionista 2

Sales d’hemodinàmica 2

Sala d’electrofisiologia cardíaca 1

Sala d’urodinàmica 1

Litotriptor 1

Accelerador de partícules 3

Simulador 1

Planificador tridimensional 1
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Visites dels EAP

SAP SAP Sabadell-
SAP SAP Badalona- SAP SAP Rubí-

Mataró- Santa Coloma Sant Adrià Granollers- Cerdanyola- Sant Cugat- 
Maresme de Gramenet de Besòs Mollet Ripollet Terrassa Total

Medicina de família 703.751 495.716 682.323 1.249.761 663.271 966.705 4.761.527

Pediatria 134.441 106.073 139.312 286.230 151.406 228.076 1.045.538

Odontologia 36.542 24.158 37.628 70.739 44.532 49.260 262.859

Infermeria 479.622 362.553 427.245 754.786 415.539 538.520 2.978.265

Treball social 13.828 9.651 12.596 10.442 9.383 3.852 59.752

Total 1.368.184 998.151 1.299.104 2.371.958 128.4131 1.786.413 9.107.941
Centre 1.337.966 978.229 1.277.382 2.306.963 1.255.484 1.747.823 8.903.847

Domicili 30.218 19.922 21.722 64.995 28.647 38.590 204.094

Consultes telefòniques* 88.432 23.113 43.781 199.478 19.383 170.221 544.408

Font: SIAP / SIAH – SAP.
* Les consultes telefòniques estan incloses en les visites al centre.

Visites d’atenció continuada i urgent territorial

SAP SAP Sabadell-
SAP SAP Badalona- SAP SAP Rubí-

Mataró- Santa Coloma Sant Adrià Granollers- Cerdanyola- Sant Cugat- 
Maresme de Gramenet de Besòs Mollet Ripollet Terrassa Total

Centre 94.722 41.118 34.810 74.124 82.529 103.865 431.168

Domicili 1.698 8.187 5.042 1.363 4.244 20.534

Total 96.420 84.115 79.166 83.392 108.109 451.702

Font: SIAP / SIAH – SAP.

Activitat assistencial a l’atenció primària
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Unitats de suport d’atenció primària

SAP SAP Sabadell-
SAP SAP Badalona- SAP SAP Rubí-

Mataró- Santa Coloma Sant Adrià Granollers- Cerdanyola- Sant Cugat- 
Maresme de Gramenet de Besòs Mollet Ripollet Terrassa Total

Atenció a la salut sexual 
i reproductiva (ASSIR) 95.073 26.971 9.792 23.462 38.454 126.022 319.774

PADES 4.746 3.004 6.283 10.080 – – 24.113

Diagnòstic per la imatge 58.534 43.571 55.747 76.286 42.185 44.084 320.407

Radiologia convencional 44.615 31.580 40.126 68.748 39.221 28.368 252.658

Patologia mamària 6.228 2.477 3.878 6 285 6.506 19.380

Ecografies 7.691 9.514 11.743 7.532 2.679 9.210 48.369

Laboratori* – – 5.196.589 – – – 5.196.589

Peticions – – 456.201 – – – 456.201

Determinacions fetes – – 5.173.355 – – – 5.173.355

Proves derivades – – 23.134 – – – 23.134

Rehabilitació 110.684 – – – – – 110.684

Salut mental** – – – – 10.274 – 10.274

Atenció a les drogodependències*** – – – 1.233 3.185 – 4.418

Salut internacional**** – 7.525 – – – – 7.525

Font: SIAP / SIAH – SAP.
* El laboratori, situat a Badalona, presta servei al Barcelonès Nord, el Maresme i el Vallès Oriental.
** Centre de Salut Mental de Badia del Vallès.
***Unitat de Tabaquisme de Mollet i Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències de Badia del Vallès. 
**** La Unitat de Salut Internacional, situada a Santa Coloma, dóna servei a tot el territori metropolità nord.

Visites d’especialitats

SAP SAP Sabadell-
SAP SAP Badalona- SAP SAP Rubí-

Mataró- Santa Coloma Sant Adrià Granollers- Cerdanyola- Sant Cugat- 
Maresme de Gramenet de Besòs* Mollet Ripollet Terrassa Total

Primeres visites 67.157 17.432 – 43.377 10.523 63.763 202.252

Visites successives 42.876 21.039 – 32.062 27.931 66.758 190.666

Total 110.033 38.471 – 75.439 38.454 130.521 392.918

Font: SIAP / SIAH – SAP.
* L’assistència especialitzada del SAP Badalona-Sant Adrià de Besòs està tota integrada a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
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Activitat assistencial a l’atenció hospitalària
Altes

Total altes 27.606

Altes d’hospitalització convencional 21.570

Altes de cirurgia major ambulatòria 6.036

Ingressos

Total ingressos 21.582

Ingressos urgents 12.692

Ingressos programats 8.890    

Estades 160.035

Hospitalització a domicili

Visites 849

Activitat quirúrgica

Intervencions quirúrgiques 25.855

Convencionals programades 6.609

Convencionals urgents 1.528

Cirurgia major ambulatòria 5.806

Cirurgia menor ambulatòria 11.912

Urgències

Total urgències 104.334

Urgències sense hospitalització 92.290

Urgències amb hospitalització 12.044

Consultes externes

Total consultes* 370.823

Consultes externes hospital 249.106

Primeres visites 75.343

Visites successives 173.763

Consultes externes primària 121.717

Primeres visites 63.023

Visites successives 58.694

* Inclou l’atenció especialitzada dels CAP Dr. Robert, de Badalona, i Dr. Barraquer, de Sant
Adrià de Besòs.

Hospital de dia

Sessions 23.317

Activitat d’alta complexitat

Trasplantaments

Renals 33

Renopancreàtics 1    

Cardiologia

Cateterisme cardíac 3.066

Tractament d’arítmies per ablació 108

Cirurgia cardíaca extracorpòria 491    

Endoplàsties terapèutiques 550    

Neurociències

Neuroradiologia intervencionista 175

Cirurgia del Parkinson 10

Cirurgia de l’epilèpsia 1    

Oncologia ICO

Càncer de pàncrees 18

Càncer d’esòfag 7

Càncer de pulmó 94

Càncer de recte 30

Metàstasis hepàtiques 24

Altres procediments d’alta complexitat

Radiologia intervencionista 898

Endoscòpia intervencionista 3.067

Litotrípsia 227

Tractaments de medicina nuclear 14

Cirurgia d’obesitat mòrbida 48

Indicadors

Estada mitjana 7,42

Índex d’ocupació 86,71

% ingressos urgents 58,81

Urgències / dia 285,85

Índex de reiteració 1,68

% Altes CMA vs total altes 21,86

% CMA vs total intervencions 41,64

Telemedicina
Consulta telefònica malalt 1.640

Visita a distància (amb malalt) 33

Consulta a distància (sense malalt) 107

Valoració altres centres 60

Total* 1.840

* Dades disponibles des de l’entrada al SAP Assistencial.

Proves diagnòstiques

Gabinets 102.298

Medicina nuclear 10.011

Radiologia 156.559

Total 268.868

Font: SIAP / SIAH – SAP i Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
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Millores en els sistemes d’informació 
de l’hospital 

Després que l’Hospital Germans Trias fos el primer de l’Ins-
titut Català de la Salut, ja fa uns anys, a integrar el nou sis-
tema d’informació de l’empresa pública, entre el juliol i el
novembre del 2010 s’hi ha dut a terme l’anomenada reim-
plantació del projecte ARGOS. Això ha representat la intro-
ducció de les millores que al llarg dels últims anys, amb
l’experiència i l’evolució tecnològica, s’han anat implantant
als altres hospitals de l’ICS. Paral·lelament s’ha perfeccionat
el funcionament del sistema d’aplicacions i processos assis-
tencials (SAP Assistencial) i també s’han refet i millorat els
circuits dels fluxos d’informació per a un dia a dia més àgil i
eficient. Aquest procés no ha quedat tancat, sinó que s’anirà
nodrint amb la introducció de nou programari i amb les pro-
postes dels professionals per resoldre les necessitats que ex-
pressin. En total, entre el juliol i el novembre del 2010, la
reimplantació del projecte ARGOS a la Gerència Metropoli-
tana Nord ha suposat unes 200 actuacions de millora. 

Digitalització dels serveis de diagnòstic 
per la imatge

Paral·lelament a la reimplantació del projecte ARGOS,
també s’ha portat a terme el Programa per al desenvolupa-
ment del diagnòstic per la imatge, del Departament de Salut,
que ha permès digitalitzar els vuit serveis de diagnòstic per
la imatge del territori, la qual cosa ha comportat la integració

de 47 equips radiològics analògics al format digital, amb una
inversió econòmica molt important. Això ha fet que els ser-
veis de diagnòstic per la imatge incrementin l’eficiència, tant
des del punt de vista assistencial com organitzatiu i mediam-
biental. Amb la digitalització, els professionals dels equips
d’atenció primària podran visualitzar les imatges mitjançant
l’ECAP i gràcies a la història clínica compartida de Catalu -
nya (HC3), cosa que suposa un gran avenç tecnològic, ja que
podran fer les peticions de proves radiològiques a través d’a-
quest programa i oblidar els papers i les plaques de RX per
veure les imatges en monitors i pantalles d’ordinador. Així
com fins fa ben poc l’HC3 només permetia consultar dades
i informes, ara els hospitals i els centres sanitaris podran
compartir, de manera progressiva, les imatges a través de la
xarxa, independentment del lloc on hagin estat generades.
Està previst que tots els centres de la Gerència Territorial
Metropolitana Nord (incloent-hi l’Hospital Germans Trias i
Pujol, que ja es va digitalitzar l’any 2008) s’incorporin a l’HC3
l’any vinent.

Caixers telemàtics per a visites als especialistes

Una altra actuació de millora ha estat la introducció als cen-
tres d’atenció especialitzada Dr. Robert (Badalona) i Dr. Ba-
rraquer (Sant Adrià de Besòs) dels caixers telemàtics, uns
aparells que, llegint el codi de la targeta sanitària, informen
els pacients que han de visitar-se amb l’especialista sobre
quina és la consulta on han d’anar. Alhora, l’especialista és
informat pel sistema sobre l’arribada dels pacients que
aquell dia ha de visitar. Al Germans Trias els caixers es van
començar a introduir al final del 2009, però ha estat el 2010
que totes les consultes externes de l’Hospital, així com les
de Radiodiagnòstic i Anàlisis Clíniques, han acabat funcio-
nant amb aquest sistema, que pretén evitar les cues als tau-
lells d’informació i que en un futur permetrà imprimir
justificants de visita o ubicar el ciutadà mitjançant mapes
interactius dels centres. En total, aquest 2010, a la Gerència
Metropolitana Nord s’han fet al voltant de 280.000 admis-
sions amb els caixers telemàtics. 

Descentralització de l’atenció especialitzada 
a Cerdanyola, Sabadell i Mataró

La descentralització de l’atenció especialitzada permet que
els equips d’atenció primària consultin amb els metges es-
pecialistes mitjançant sessions sistemàtiques i una agenda
de programació per a consultoria de casos. A més, mitjan-
çant la plataforma informàtica ICORE també és possible la
programació de l’especialitat de salut mental entre l’atenció
primària i l’atenció especialitzada. D’altra banda, també
s’han creat consultories virtuals amb els especialistes de car-
diologia i els de dermatologia, cosa que ha reduït el nombre
de visites que s’havien de derivar i ha augmentat el grau de
resolució dels metges de família. 

Innovació i millores assistencials 
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La recepta electrònica arriba a tot el territori

Amb la incorporació de les residències geriàtriques per ga-
rantir la continuïtat del pla de cures i la qualitat de la pres-
cripció farmacèutica, la implantació de la recepta electrònica
s’estén a tot el territori. Aquest sistema integra la prescripció
i la dispensació de medicaments i estableix mecanismes que
n’afavoreixen l’ús racional. També facilita la coordinació
entre els professionals sanitaris, cosa que comporta una mi-
llora tant en la qualitat assistencial com en l’accessibilitat i
la seguretat en l’ús del medicament per part del pacient. Al
mateix temps, també permet controlar millor la diversa me-
dicació que diferents professionals poden prescriure a una
mateixa persona. Per al professional representa un estalvi
en el temps ocupat a fer receptes, que ara pot dedicar a una
millor atenció del pacient. Per al pacient comporta un estalvi
de visites i per al sistema sanitari una reducció de la despesa
farmacèutica. 

Es millora la gestió assistencial al Maresme

Al Maresme s’han creat grups de treball territorials, emmar-
cats en el model de gestió capitativa, amb l’objectiu de re-
ordenar diversos processos assistencials, com són l’atenció
pediàtrica, l’atenció a la fragilitat, l’obesitat infantil o l’aten-
ció a patologies prevalents (neurologia i aparell locomotor).
Paral·lelament, també es treballa per millorar la comunicació
entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada. En aquest
sentit, ja s’han consensuat els protocols de derivació d’uro-
logia i d’obesitat infantil.

Creix el nombre de visites demanades 
per internet

Durant el 2010 s’han demanat per internet 306.558 visites.
Aquest és un servei que des de fa quatre anys s’està promo-
vent per a tots els equips d’atenció primària. La comoditat
d’utilització i l’estalvi de viatges que representa per als usua-
ris fan que cada any creixi el nombre de visites programades
per aquest mitjà i que la tendència a l’augment es mantingui.

Aquest any les visites concertades per internet ja han repre-
sentat un 3,1 per cent del total de visites fetes. El grup d’u-
suaris que més utilitza aquest servei és el de pediatria, amb
un 5,8 per cent. Els usuaris de medicina de família s’hi pro-
gramen en un 3,9 de casos i infermeria tot just arriba a l’1 per
cent. 

Programa d’alta hospitalària precoç de la mare 
i el nadó sense complicacions

S’ha posat en marxa el Programa d’alta hospitalària precoç
de la mare i el nadó sense complicacions, signat entre l’Hos-
pital de Sabadell i els serveis d’atenció primària de Sabadell-
Terrassa i Cerdanyola-Ripollet. L’alta hospitalària precoç
consisteix a avançar l’alta de la mare i el seu nadó sa a les
24 o 36 hores, en lloc de les 48 habituals després del part.
Amb això es procura millorar la qualitat de l’atenció tot afa-
vorint que la mare i el nadó puguin retornar al seu entorn
habitual al més aviat possible. Aquest programa s’aplica als
casos en què l’embaràs és normal i de baix risc, el part vagi-
nal, sense complicacions i a terme, i l’exploració del nadó
també ha estat normal i no requereix cap control addicional
en les primeres 48 hores. 

Pla director de l’aparell locomotor

El projecte del Pla director de l’aparell locomotor es va posar
en marxa als serveis d’atenció primària de Granollers-Mollet
i Mataró-Maresme. Els objectius d’aquest pla són aconseguir
per a cada nivell assistencial un maneig adequat segons la
complexitat de les patologies associades a l’aparell locomo-
tor. També estimular una relació més propera entre l’atenció
primària i l’atenció especialitzada i entre els professionals
hospitalaris implicats. Posar el pacient en el centre dels sis-
temes és el repte principal per arribar a una implantació ade-
quada d’aquest pla director.

El control dels pacients amb Sintrom 
de l’hospital es deriva a la primària

Amb l’objectiu d’augmentar cada dia la coordinació entre
l’atenció primària i l’atenció especialitzada i de fer menys
feixuga la rutina dels pacients crònics, el 2010 moltes per-
sones que prenen l’anticoagulant oral Sintrom han passat
de ser ateses i controlades al Germans Trias a poder anar di-
rectament al seu CAP. Ha estat gràcies al treball conjunt
entre els professionals de primària i els del Servei d’Hema-
tologia de l’Hospital, que han format els primers i que els
continuen oferint el seu assessorament. Es preveu que el
2011 aquesta descentralització continuï creixent per a tots
aquells pacients que per les seves característiques puguin
gaudir-ne.

Descentralització de les cistoscòpies

Des del mes de juliol, els centres d’atenció especialitzada
Doctor Robert i Doctor Barraquer, de Badalona i de Sant
Adrià de Besòs, fan endoscòpies urinàries als pacients de la
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seva zona de referència. Fins aleshores, els uròlegs del Ger-
mans Trias ja visitaven els pacients en aquests dos centres i
podien fer-los ecografies urològiques i mesures del flux uri-
nari, però si requerien una endoscòpia urinària havien de de-
manar hora per a una altra visita a l’hospital badaloní. Ara ja
es poden fer la prova més a prop de casa i, en molts casos,
el mateix dia de la visita. La mesura evita temps d’espera i
desplaçaments innecessaris, pot agilitzar el diagnòstic de les
malalties de la bufeta i beneficia unes 600 persones cada
any. Són les que estan assignades a les cinc àrees bàsiques
de salut que deriven al Doctor Barraquer (Sant Adrià 1, Sant
Roc, Gorg, Llefià i la Salut) i les quatre que deriven al Doctor
Robert (Centre Dalt de Vila, Bufalà-Ca nyet, Masnou i Ocata).

Intervenció pionera amb l’Institut Guttmann

El mes de desembre, la Unitat de Lesionats Medul·lars de
l’Institut Guttmann i els serveis de Pediatria i Cirurgia Pe-
diàtrica del Germans Trias han dut a terme conjuntament
el primer implant a Espanya de dos marcapassos diafrag-
màtics a nens menors de cinc anys. Aquests marcapassos
estan permetent retirar progressivament la ventilació me-
cànica als dos menors, afectats d’una lesió medul·lar cer-
vical que els provoca tetraplègia. La retirada de la
ventilació suposa millores com la reducció d’infeccions i
l’augment de l’esperança de vida. El procediment és pioner
al món en nens d’edat tan primerenca, i ha estat dirigit pel
doctor Ray Onders, cirurgià de l’Hospital Universitari de
Cleveland (Ohio). L’avanç mostra el potencial de la relació
entre el Guttmann i el Germans Trias.

Es reorganitzen els quiròfans

La nova coordinació de quiròfans ha treballat en la reorga-
nització del bloc quirúrgic de l’Hospital, amb l’objectiu de
millorar-ne l’eficiència, l’activitat i la seguretat. La creació
de la Unitat de Recepció de Pacients Quirúrgics ha estat clau
per a aquest canvi, ja que fomenta l’ingrés dels pacients el
mateix dia de la intervenció i no abans. També s’ha agilitat
el circuit de preoperatoris per evitar que passi massa temps
des que algú es fa les proves prèvies fins que és operat. Les
proves prèvies han passat a programar-se totes en un sol
dia, i s’ha donat prioritat als pacients oncològics que ho re-
quereixin. A més, s’ha centralitzat la llista d’espera quirúrgica
i la gestió del quiròfan d’urgències, cosa que n’ha millorat la
gestió. A aquest conjunt de millores també cal sumar la cre-
ació d’un comitè multidisciplinari que coordina el treball d’a-
nestesiòlegs i cirurgians, la creació de quiròfans continuats
de 8 a 20 hores per augmentar-ne el rendiment, i l’obertura
al bloc quirúrgic d’una sala d’informació per a familiars.
Paral·lelament, ha augmentat el nombre de cirurgies lapa-
roscòpiques i s’ha començat un programa de formació en ci-
rurgia mínimament invasiva.

Avenços en cardiologia

En l’àmbit de la cardiologia, el 2010 ha estat l’any de la crea -
ció d’un nou software pioner per visionar les artèries del cor.
L’aplicació, fruit del treball entre els metges i investigadors
de l’Hospital i l’Institut Germans Trias i els experts del Cen-
tre de Visió per Computador, examina els vasos amb dos
tipus d’imatges alhora. Això millora el diagnòstic de les le-
sions i permet dissenyar amb més precisió tractaments per
evitar nous infarts o angines de pit. De fet, ja ha estat ad-
quirida per una multinacional. 

Deu anys de trasplantaments de còrnia i quatre
de referència en el d’endoteli

El 2010 s’ha complert una dècada des que, l’any 2000, el Ser-
vei d’Oftalmologia va començar a fer els primers trasplan-
taments de còrnia. Aquell any en van ser set, i la xifra
d’intervencions ha anat creixent fins arribar a les 43 d’en-
guany. En deu anys se n’han fet 282, cosa que ubica l’Hospital
com a quart a Catalunya en activitat. A més, els oftalmòlegs
del Germans Trias són referència a l’Estat en l’anomenat
trasplantament lamel·lar endotelial, que no es duu a terme
en cap altre hospital de l’Institut Català de la Salut. Des que
l’abril del 2007 van fer la primera intervenció, ja han operat
84 pacients, i el 2010 han estat la comunicació sol·licitada
als congressos de les societats catalana i espanyola d’Oftal-
mologia. 

Continuen els trasplantaments de donant viu

En les persones que tenen insuficiència renal crònica avan-
çada, el trasplantament és la millor opció. Avui, la majoria
de trasplantaments renals es fan mitjançant la donació a
partir d’una persona que ha mort, però en els últims anys

Metropolitana Nord 2010 27set11:Maquetación 1  27/09/11  14:01  Página 11



12 ICS · Metropolitana Nord 2010

s’ha anat reduint el nombre de donants òptims. Per això s’ha
impulsat la donació de donant viu, que de fet té millors re-
sultats que la de donant cadàver. El Germans Trias és l’hos-
pital de referència de la Metropolitana Nord per al
trasplantament renal, i el 2010 s’ha consolidat el programa
de donant viu, que ha representat un 25 per cent dels tras-
plantaments de ronyó que s’hi han fet. Tot plegat és possible
gràcies a un equip multidisciplinari que cuida escrupolosa-
ment tots els aspectes que implica aquest tipus d’interven-
cions.

Segon angiògraf digital per a ús 
de neurointervencionisme i millor tractament
de l’ictus

El Departament de Neurociències ha incorporat un segon
angiògraf digital per a ús de neurointervencionisme, que
permet tractar les patologies dels vasos cerebrals mitjançant
un catèter introduït des de l’engonal. Un nou avanç que con-
solida el paper del Germans Trias com a hospital de referèn-
cia i d’alta complexitat en aquest àmbit. Precisament,
professionals de l’Hospital i l’Institut d’Investigació han pro-
vat el 2010 l’eficàcia d’un nou tractament de l’ictus, mitjan-
çant un estudi amb una vintena de pacients que el mes de
juny s’ha publicat a la prestigiosa revista Stroke. El tracta-
ment és una malla que aixafa els coàguls i permet que la
sang torni a circular per les artèries del cervell, cosa que re-
dueix a la meitat el temps per curar l’ictus. Minimitzar el
temps que no arriba sang al cervell és vital amb vista a les
conseqüències que l’ictus tindrà en la vida futura de les per-
sones que el pateixen. 

Incorporació de l’atenció al part natural

El mes de juliol el Germans Trias ha estrenat la sala d’atenció
al part natural. La sala permet una atenció integral a les
dones que vulguin ser assistides de manera natural en el mo-
ment del part i que tinguin un embaràs de baix risc, que es
calcula que actualment són un 10 per cent del total de ges-
tants. Aquest servei disposa de diversos elements de suport
per reduir el dolor en el moment del part i millorar el confort

de la dona. Les futures mares contacten amb l’Hospital mit-
jançant les llevadores dels centres d’atenció a la salut sexual
i reproductiva de l’atenció primària de Badalona, Sant Adrià
de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. La segona meitat del
2010 han decidit parir a la nova sala una quarantena de
dones, de les quals 18 han aconseguit fer-ho sense cap tipus
de medicalització.

Nou aparell per descartar la sordesa 
dels nadons

Gràcies a la Fundació Ànima, el servei de Pediatria ha adqui-
rit un nou equip per a l’estudi integral en els nounats de les
deficiències auditives, tècnicament anomenades hipoacú-
sies. D’acord amb les directrius que aquest 2010 ha fixat el
Departament de Salut, a tots els nadons se’ls ha de fer una
prova per determinar l’estat de la seva oïda, i evitar així que
passin desapercebuts més de la meitat dels casos de dèficits
d’audició de nounats que no tenien cap factor de risc previ.
Feta aquesta primera prova de cribratge amb un aparell de
què ja disposen, els pediatres i otorinolaringòlegs del Ger-
mans Trias ja poden analitzar amb més exactitud els casos
que hagin sortit positius mitjançant el nou aparell, que
també permet practicar la segona prova a nadons proce-
dents d’altres hospitals de la zona.

Es presenta el pneumowiki en el marc
d’un simposi sobre la malaltia pulmonar

Al principi de maig el Servei de Pneumologia del Germans
Trias ha organitzat un simposi estatal sobre malaltia pulmo-
nar obstructiva crònica (MPOC) que ha tingut l’aval de la So-
cietat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR)
i de la Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP). Durant
la reunió s’ha presentat www.pneumowiki.org, una enciclo-
pèdia de contingut lliure en què es pot trobar i completar
informació sobre pneumologia i malalties respiratòries. A
més, s’ha organitzat amb el Departament de Salut una sessió
antitabac, amb dues xerrades centrades en la responsabilitat
de la indústria tabaquera i en la legislació sobre la venda i el
consum de cigarretes.

Es continua ampliant el Pla de revisions oculars
a malalts diabètics

La població de les àrees bàsiques de salut de Sabadell 3A,
Sabadell 1B, Castellar del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda,
Ripollet i Cerdanyola del Vallès s’ha incorporat al Pla de re-
visions oculars a malalts diabètics, mitjançant la càmera no
midriàtica, que es va iniciar l’any 2009. L’objectiu és fer un
cribratge poblacional de retinopatia diabètica a tots els
usuaris diabètics sense necessitat de programar una con-
sulta amb l’oftalmòleg. Els professionals dels equips d’aten-
ció primària han rebut formació per utilitzar les càmeres i
interpretar els resultats. Quan troben anomalies en la inter-
pretació de la fotografia fan una consultoria virtual amb l’es-
pecialista i, segons la valoració d’aquest, citen el pacient a
una visita presencial.
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Sistema de teleconferència per a la consulta 
i la formació a distància dels professionals

S’ha posat en marxa l’eina de la teleconferència per fer ses-
sions clíniques o docents simultànies entre diversos equips
d’atenció primària i els serveis especialitzats. Mitjançant
la teleconferència, diversos metges poden comentar simul-
tàniament i en temps real els casos clínics plantejats. El
Servei d’Atenció Primària Sabadell-Terrassa ha començat a
assajar el sistema amb els metges especialistes del Parc
Taulí. La primera sessió es va fer amb l’ASSIR sobre les ma-
lalties de transmissió sexual. La segona es va fer amb el Cat
Lab i es va dedicar a la sensibilitat antibiòtica a les infec-
cions urinàries. Vistos els bons resultats, els serveis d’aten-
ció primària Cerdanyola-Ripollet i Granollers-Mollet també
s’han incorporat a la iniciativa. D’altra banda, el Servei d’A-
tenció Primària Mataró-Maresme també ha començat les
tele con ferències amb el Servei de Cardiologia de l’Hospital
de Mataró. 

La teleconferència permet fer les sessions sense necessitat
de desplaçar-se a un altre centre, cosa que estalvia temps i
augmenta la disponibilitat per participar-hi. Aquest sistema
es fa servir tant per a sessions de discussió de casos clínics
entre els metges de primària i els especialistes, com per a
programes de formació específics. Tot i que la connexió es
fa en un entorn segur, les dades personals dels pacients es
mantenen reservades i només es comparteixen les dades pa-
tològiques genèriques. Els resultats de les primeres sessions
demostren que és una eina que millora la comunicació i la
coordinació entre els professionals distribuïts en diversos
centres. En definitiva, es tracta d’un recurs que augmenta la
capacitat de resolució dels equips d’atenció primària.

Directoris electrònics als centres d’atenció
primària

En tres centres de Cerdanyola-Ripollet, tres de Sabadell-Te-
rrassa i dos de Granollers-Mollet ja s’han instal·lat directoris
electrònics. Són pantalles per mitjà de les quals es presenta
als usuaris la informació sobre els serveis de cada centre

sempre actualitzada: horaris, consultes, professionals, etc.
Aquests directoris electrònics es col·loquen a la zona d’ad-
missions i poden alternar la informació sobre els serveis i els
professionals del centre amb la de campanyes de salut o avi-
sos generals.

Prova pilot de coordinació en el control de
mesures de tensió arterial entre les oficines 
de farmàcia i els equips d’atenció primària

S’ha acabat l’estudi de seguiment des dels equips d’atenció
primària de Cerdanyola dels pacients amb hipertensió arte-
rial a partir de mesures preses des de les 13 oficines de far-
màcia de Cerdanyola. L’objectiu era monitoritzar “a
distància” les xifres de tensió arterial dels pacients hiperten-
sos amb una aplicació en línia, que es pot visualitzar des de
cada equip, en la qual les farmàcies aboquen totes les me-
sures de tensió arterial. Els resultats han demostrat que no
hi ha diferències estadísticament significatives en el grau de
control dels pacients amb hipertensió arterial entre el se-
guiment fet des de les oficines de farmàcia i el seguiment
des dels equips d’atenció primària. Per tant, aquest sistema
es presenta com una eina totalment fiable i complementària
per al seguiment de la tensió arterial dels pacients.
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La programació de les agendes dels
especialistes i la derivació de productes
intermedis de l’Hospital Germans Trias ja es pot
fer electrònicament des de primària

La reimplantació del projecte ARGOS a l’Hospital Germans
Trias ha comportat una altra millora important en la gestió
de les visites i en la desburocratització de l’assistència sani-
tària. Des dels centres d’atenció primària que tenen l’Hos-
pital com a referent ja es poden programar les agendes dels
especialistes i també es pot fer la derivació del producte in-
termedi.

Es posa en marxa el Programa Pacient Expert ICS

Després de ser presentat l’any anterior, el Programa Pacient
Expert ICS s’ha posat en marxa enguany amb dos grups per
a pacients diagnosticats d’insuficiència cardíaca, un a Gra-
nollers i l’altre a Mataró, i dos grups més a Cerdanyola-Ri-
pollet per abordar el tractament anticoagulant oral. Les
sessions fetes amb els pacients seleccionats han tingut una
bona participació i un alt nivell de satisfacció. Es preveu de
crear nous grups per al 2011.

Les tecnologies de la informació i la comunicació
ajuden a desburocratitzar la consulta

Les tecnologies de la informació i la comunicació proporcio-
nen recursos molt útils per desburocratitzar la consulta. Així,
la comunicació per via no presencial de resultats de proves
(SMS o correu electrònic), que alguns equips ja havien in-
corporat en anys anteriors, ara s’està estenent amb força i
amb bons resultats. Igualment s’han creat agendes especí-
fiques de visites per a tràmits administratius que són ateses
directament pel personal d’atenció als usuaris.

Cirurgia menor i crioteràpia a l’atenció primària

Diversos centres de Badalona i Sant Adrià han incorporat en
la seva cartera de serveis l’atenció de cirurgia menor i de
crioteràpia. A cada centre s’ha constituït un equip de refe-
rència format per tres professionals (un metge i dues infer-
meres) que fan les intervencions o bé les supervisen. En

algun dels centres s’ha establert també un programa de for-
mació perquè els professionals de referència puguin anar
canviant, de manera que al final del cicle tots els professio-
nals de l’equip d’atenció primària estiguin familiaritzats amb
les tècniques de cirurgia menor i crioteràpia. Aquestes noves
activitats han representat una millora de la resolució de
casos a l’atenció primària. 

Pla estratègic de seguiment de la insuficiència
cardíaca crònica

Els equips d’atenció primària Granollers 3 (Centre) i Caldes
de Montbui porten a terme el nou model de seguiment de
la insuficiència cardíaca per potenciar la coordinació entre
nivells assistencials i millorar la continuïtat assistencial en
l’atenció al pacient crònic. El model assistencial d’abordatge
de les malalties cròniques es basa en el pacient i en les seves
necessitats, i el situa en el centre del sistema. Aquest model
comporta canvis organitzatius, amb una gestió estratègica
d’un sistema integrat de salut entre atenció primària, hos-
pital i centre sociosanitari. D’aquesta manera es promou una
coordinació entre institucions i nivells assistencials que con-
sisteix a avaluar un nou pla d’atenció al pacient crònic amb
insuficiència cardíaca, validar un model predictiu de factors
de risc per a la descompensació de la patologia de base, se-
gons la seva importància pronosticada, i avaluar l’ús de les
tecnologies de la informació.

Aquest pla també ha comportat la incorporació dels equips
Mataró 6 i Mataró 7 en el projecte de telemonitoratge de la
insuficiència cardíaca, el qual permetrà que el pacient car-
díac pugui fer vida normal mentre l’aparell cardiogràfic que
porta va enregistrant les dades de control necessàries i les
envia telemàticament al centre d’atenció primària perquè el
seu metge les pugui analitzar.

També a Badalona i Sant Adrià de Besòs s’han elaborat els
processos conjunts entre l’atenció primària i l’atenció espe-
cialitzada per a l’abordatge de la insuficiència cardíaca crò-
nica i de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).
S’ha establert un programa de gestió de casos mitjançant el
qual una infermera amb competència clínica i relacional ele-
vada intervé en el procés dels pacients complexos per mi-
llorar els resultats de salut, la qualitat de vida i la utilització
de serveis sanitaris.
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Salut 2.0
Menys ingressos per insuficiència cardíaca
gràcies a la telemedicina

L’aplicació de la telemedicina a la vida diària de les persones
amb insuficiència cardíaca redueix gairebé un 70 per cent
les vegades que aquests malalts necessiten ser hospitalit-
zats. Són els resultats que, la primavera del 2010, s’han ob-
tingut a partir d’un estudi pilot de la Unitat d’Insuficiència
Cardíaca del Germans Trias amb quasi un centenar de pa-
cients. L’estudi, de nom CARME (Catalan Remote Manage-
ment Evaluation), s’ha fet en col·laboració amb l’empresa
Philips Healthcare i ha usat un dispositiu que, ubicat a casa
del malalt, es connecta a la seva televisió, a uns aparells es-
pecífics de mesura i a la xarxa d’ordinadors de l’Hospital. Així
els cardiòlegs poden rebre cada dia les dades de pes, pols i
pressió que el pacient es mesura des de casa mateix, poden
enviar-li alertes per TV si detecten problemes o incompli-
ments, o si volen canviar-li la dieta o la medicació, i poden
remetre-li vídeos educatius. La iniciativa ha tingut com a re-
sultat no només la baixada d’ingressos i, per tant, la millora
en l’eficiència, sinó també que els malalts manifesten tenir
més qualitat de vida. La innovació i l’aplicabilitat d’aquest
estudi li han valgut el Premi Diario Médico a les Millors Idees
de l’Any en l’apartat de gestió.

Una comunitat virtual entre professionals 
de primària i especialistes facilita la consulta 
de casos clínics i millora la resolució 
de l’atenció primària

L’entorn de comunicació entre l’atenció primària i l’hospita-
lària (ECOPIH) és una comunitat virtual que ha creat el Ser-
vei d’Atenció Primària Badalona-Sant Adrià de Besòs per
resoldre casos clínics i compartir coneixement. ECOPIH, que
s’ha engegat com a projecte pilot al CAP La Salut, comunica
els professionals d’atenció primària amb els especialistes.
Això permet que, mantenint la confidencialitat de les dades

dels pacients, tots els professionals puguin veure les consul-
tes fetes, debatre-les i generar coneixement. De moment,
es poden consultar casos de 18 especialitats, que s’ampliaran
més endavant. Aquesta és una mostra més que les noves
tecnologies de la comunicació poden millorar notablement
la capacitat de resolució de l’atenció primària, ja que el 65
per cent de les consultes s’han resolt en menys de dos dies.

Les tecnologies de la informació 
i la comunicació al servei de la gestió 
de visites previsibles

El Servei d’Atenció Primària Cerdanyola-Ripollet ha fet du-
rant el 2010 la fase pilot d’un programa informàtic per co-
municar resultats d’analítiques de manera massiva i alhora
personalitzada, consentida i confidencial als pacients.
Aquest nou servei de visites virtuals permet facilitar eines
que puguin millorar la gestió de la consulta del metge de fa-
mília, plantejar formes alternatives de visites no presencials,
com donar resultats als pacients, i proporcionar una satis-
facció i un valor afegit a la relació entre professional i pa-
cient.

El SAP Badalona-Sant Adrià de Besòs inicia 
el projecte per obrir-se a les xarxes socials

El Servei d’Atenció Primària Badalona-Sant Adrià de Besòs
ha encetat el projecte d’incorporació a les xarxes socials amb
l’objectiu d’escoltar, informar, participar, col·laborar i com-
partir amb la ciutadania i els professionals aquests nous ca-
nals de comunicació. La fase de preparació i proves ja estava
molt avançada a final d’any i es preveia que al principi de
2011 s’haurien obert ja els canals de comunicació al Facebook
i al Twitter. Aquest és un primer pas per incorporar les xarxes
socials en la gestió de l’assistència sanitària a la Gerència
Territorial Metropolitana Nord.
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Qualitat
La qualitat com a eix central de l’atenció
primària a la Metropolitana Nord

Al llarg del 2010 la qualitat ha estat molt present en el dia a
dia de l’atenció primària, coincidint amb una de les línies es-
tratègiques que inspiren la reordenació de la Direcció d’A-
tenció Primària Metropolitana Nord. Un parell de projectes
han contribuït a fer-ho encara més visible:

• Arran del projecte d’autonomia de gestió dels EAP de l’ICS,
24 dels 64 equips que conformen la Metropolitana Nord
han fet el seu procés d’autoavaluació en qualitat. Això ha
comportat formació, treball de grup, anàlisis, priorització
de línies estratègiques i projectes de futur per a cadascun
d’aquests equips. Concretament, han incorporat aquesta
dinàmica tots els equips del SAP Mataró-Maresme (10) i
del SAP Badalona-Sant Adrià de Besòs (9), dos del SAP Sa-
badell-Terrassa (Terrassa-C i Ca n’Oriac), dos del SAP Cer-
danyola-Ripollet (Badia i La Farigola) i un del SAP
Granollers-Mollet (Montornès-Montmeló).

• Paral·lelament, s’ha contribuït de manera substantiva en el
pilotatge del model d’acreditació per als EAP que està de-
finint el Departament de Salut. Concretament, set equips
d’atenció primària (Vilassar de Mar, Terrassa C, Sabadell 2,
Sabadell 3A, Sabadell 4A, Sabadell 6, Castellar del Vallès) i
el Servei d’Atenció Primària Sabadell han format part i con-
tribuït amb un gran nivell d’implicació en aquesta primera
fase d’exploració del model.

Des de fa anys el procés d’acreditació ja està consolidat als
hospitals i ara és el torn de l’atenció primària, que també
haurà de verificar que compleix els criteris de qualitat i se-
guretat del pacient que garanteixen l’adequació a la seva
funció.

Els nostres equips, ben posicionats dins el grau
de qualitat de l’ICS

Els equips gestionats per la Gerència Metropolitana Nord,
que representen un 22,5 per cent del total de l’ICS, han fet
un important esforç, impulsat pels respectius serveis d’aten-
ció primària, per millorar substancialment els resultats de
l’acord de gestió de 2010. Així, els dos equips de l’ICS més
ben puntuats segons els estàndards de qualitat són de la
Metropolitana Nord: l’EAP Badalona-4 (amb 910,12 punts) i
l’EAP Santa Coloma de Gramenet 6 (amb 881,20 punts). A
més, dins dels 50 més ben puntuats, 17 (34%) també són de
la Metropolitana Nord, i dins dels 100 millors n’hi ha 31. Però,
a part d’això, també cal remarcar que, pel que fa a l’estàn-
dard de qualitat de prescripció farmacèutica (EQPF) el Servei
d’Atenció Primària Badalona-Sant Adrià de Besòs ha millorat
de manera considerable gràcies a la seva bona gestió. Els re-
sultats obtinguts durant el any 2010 han passat d’una pun-
tuació de 67 a 81 punts, marcadament superior a la mitjana
de l’ICS, que és de 58,5. Aquesta presència destacada forma
part de la voluntat explícita de la Direcció d’Atenció Primària
Metropolitana Nord d’orientar-se en el seu conjunt cap a
l’excel·lència i la gestió per processos.

El Germans Trias obté un 91,5 sobre 100

El Germans Trias s’ha sotmès a una nova avaluació externa
segons un model d’acreditació de centres d’atenció hospi-
talària aguda a Catalunya i ha assolit un 91,5 per cent dels
anomenats estàndards assistencials. A més, durant l’any
2010 s’han certificat en ISO 9001:2008 els serveis de Farmà-
cia i d’Esterilització de l’hospital, alhora que la Unitat d’Ictus
s’ha acreditat segons els estàndards de la Sociedad Española

Certificacions i acreditacions de qualitat a la Metropolitana Nord 

Primària

• Laboratori Clínic del Barcelonès Nord i el Vallès Oriental

• Servei de Diagnòstic per la Imatge Granollers-Mollet

• Servei de Diagnòstic per la Imatge Doctor Barraquer
(Sant Adrià de Besòs)

• Servei de Diagnòstic per la Imatge Doctor Robert
(Badalona) 

• Servei de Diagnòstic per la Imatge Santa Coloma de
Gramenet 

• Servei de Diagnòstic per la Imatge de Mataró

• Unitat d’Esterilització del Centre d’Atenció Especialitzada
Santa Coloma de Gramenet 

Hospital 

• Laboratori de Bioquímica

• Laboratori d’Hematologia (ICO)

• Laboratori d’Immunologia (BST)

• Laboratori de Microbiologia

• Banc de Sang i Teixits

• Fundació Lluita contra la Sida-Unitat VIH

• Servei d’Oncologia Radioteràpica (ICO)

• Servei d’Anatomia Patològica 

• Unitat d’Hemodiàlisi i Trasplantament

• Servei d’Esterilització

• Servei de Farmàcia

• Unitat d’Ictus

• Unitat de Trasplantament de Moll d’Os (ICO)
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de Neurología, cosa que l’ha convertit en la primera unitat
acreditada de l’Estat. Al seu torn, els serveis i unitats que ja
estaven certificats han renovat el seu compromís amb la mi-
llora contínua. Avui, el Germans Trias disposa de 13 àrees
certificades o acreditades.

De la mà de la Direcció de Qualitat, el Germans Trias ha aco-
llit la XII Jornada de la Societat Catalana de Qualitat Assis-
tencial, centrada en el lideratge a les organitzacions. Una
jornada que ha registrat un rècord d’inscripcions: al voltant
de 200, amb participació de professionals tant de l’atenció
primària com dels hospitals.

Més seguretat clínica

El Germans Trias ha participat en sis programes dins el marc
de l’Aliança per la Seguretat dels Pacients del Departament
de Salut: higiene de mans, prevenció de caigudes de malalts
hospitalitzats, identificació inequívoca de pacients, cirurgia
segura, prevenció de la infecció quirúrgica en cirurgia de
còlon i prevenció de complicacions de l’anestèsia. A més, a
l’Hospital se segueixen els programes de notificació d’errors
de medicació, de reaccions adverses a medicaments, de vi-
gilància i control de la infecció nosocomial i d’hemovigilància
i biovigilància. 

Es potencien els grups coordinadors de la
millora com a eina per fomentar la comunicació
efectiva

Al Servei d’Atenció Primària Sabadell-Terrassa s’han creat i
potenciat grups coordinadors de la millora amb la funció d’i-
dentificar, des del punt de vista dels professionals, situacions
millorables en temes d’organització, presa de decisions, re-
lacions interpersonals, indicadors de salut, coordinació i qua-
litat. Les propostes fetes sobre aquestes sis dimensions
s’han de prioritzar i desenvolupar mitjançant petits equips
de millora amb vista a garantir el pla de comunicació entre
tots els EAP.

Formació en metodologia de la qualitat

El Servei d’Atenció Primària Granollers-Mollet ha iniciat la
formació en metodologia de la qualitat per als seus profes-
sionals. Amb l’objectiu d’orientar la tasca habitual cap a la
millora contínua, es revitalitzen les comissions de millora de
la qualitat dels equips i es crea la comissió de millora de la
qualitat. La formació ha estat feta a tots els equips per pro-
fessionals experts en millora de la qualitat. Durant l’any 2011
es farà formació en projectes de millora de la qualitat orien-
tada als equips, amb vista a preparar la base per a la poste-
rior acreditació.

Premi a l’Excel·lència en qualitat 
per al SAP Granollers-Mollet

El dia 12 de gener, al Palau de la Música Catalana, la Fundació
Avedis Donabedian va concedir el premi a l’excel·lència en
qualitat al Servei d’Atenció Primària Granollers-Mollet per
l’Estudi d’intervenció en alimentació i activitat física en edat
infantil (AVALL), que s’ha portat a terme conjuntament amb
l’Ajuntament de Granollers i l’Hospital General de Grano-
llers. L’estudi ha fet un seguiment en dos anys diferents
(2006 i 2008) de 704 infants nascuts l’any 2000 per avaluar
el resultat d’una intervenció educativa en alimentació i en
activitat física. El resultat constata que la promoció de l’ali-
mentació saludable, dels tallers de cuina, de l’activitat física
i de la implicació de les famílies ha estat efectiva, i que l’ín-
dex de massa corporal ha millorat en el grup diana. Està pre-
vist fer un nou control entre el 2010 i el 2011 per comprovar
si els efectes de la intervenció es mantenen.

Es redueix el nombre de reclamacions 
i augmenten els agraïments dels usuaris

El 2010 les unitats d’atenció a l’usuari han tingut un sensi-
ble descens en el nombre de reclamacions rebudes, indici
que l’esforç per millorar la qualitat de l’assistència dóna els
seus fruits. D’entre les que s’han rebut, els motius més ha-
bituals tenen a veure amb l’organització del sistema sani-
tari i els tràmits que cal seguir. En segon lloc hi ha els que
fan referència als aspectes relatius a l’assistència rebuda.
Pel que fa a la gestió de les reclamacions, el temps de res-
posta és cada vegada més breu: s’han pogut resoldre abans
de 15 dies un 80 per cent dels casos d’atenció primària i un
25 per cent dels hospitalaris. I en el termini de 30 dies s’han
resolt el 12 per cent dels d’atenció primària i un 54 per cent
dels hospitalaris. Això vol dir que aproximadament el 80
per cent del total de reclamacions es resolen sempre abans
d’un mes. Cal destacar que, paral·lelament al descens de
reclamacions, també ha augmentat el nombre d’agraï-
ments, que en l’àmbit hospitalari han crescut un 33 per
cent. Finalment, també cal dir que l’enquesta de satisfacció
interna per l’assistència rebuda presenta una valoració
molt alta per als tres processos assistencials clau: atenció
urgent, 95,2 per cent; atenció especialitzada (consultes ex-
ternes), 99,3, i hospitalització, 96,8.
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Recerca i docència
Activitat de l’Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol

Articles publicats 577

Factor d’impacte 2.003,48

Ajuts a la recerca obtinguts 45

Finançament obtingut per a projectes 12.643.427 ¤

Ajuts sol·licitats 45

Tesis doctorals presentades 10

Projectes d’investigació actius 110

Assaigs clínics actius 176

Activitat de recerca d’atenció primària

Articles publicats 23

Factor d’impacte 48,76

Ajuts a la recerca obtinguts 11

Finançament obtingut per a projectes 264.843 ¤

Ajuts sol·licitats 43

Tesis doctorals presentades 1

Doctorats en curs 6

Grups de recerca amb acreditació IDIAP 5

Projectes finançats en curs 32

Participació en assaigs clínics 17

Investigadors del Germans Trias busquen 
un nou tractament per a l’esclerosi múltiple

Un grup multidisciplinari d’investigadors del Germans Trias
i del Banc de Sang i Teixits (BST) ha treballat intensament
en l’elaboració d’una nova estratègia de tractament per a
l’esclerosi múltiple remitent recurrent basada en el tras-
plantament de cèl·lules mare del pacient mateix. L’objectiu
és frenar la destrucció de mielina, que fa una funció immu-
nomoduladora. Desglossat en dos projectes, aquest nou
tractament es va començar a estudiar a partir de la inicia-
tiva d’una associació d’afectats: GAEM. L’objectiu és que
possibiliti combatre les causes de l’esclerosi per mirar de
frenar-la.

Referència en tuberculosi

L’Institut Germans Trias, i en concret la Unitat de Tubercu-
losi Experimental (UTE), han tornat a ser notícia pels aven-
ços en el coneixement de la malaltia i en la creació de la
coneguda vacuna terapèutica Ruti. Així, un article publicat
a la revista PLOS One ha revelat que el teixit pulmonar en-
volta amb col·lagen les lesions causades pels bacils tuber-
culosos per evitar que avancin en la reinfecció de l’òrgan.
Això explica per què només 1 de cada 10 humans infectats
per tuberculosi desenvolupa la malaltia. A més, els inves-
tigadors del CTE i de la Universidad Complutense han fet
públic el primer model matemàtic de l’inici de la infecció
tuberculosa.

Noves dades sobre tabaquisme i cirurgia

Fumar més d’un paquet al dia durant quaranta anys triplica
el risc de complicacions en ser operat i multiplica per cinc el
de mort. Són alguns dels resultats d’un estudi interhospita-
lari català liderat pel Servei d’Anestesiologia i Reanimació
del Germans Trias i enllestit el 2010. L’estudi ha donat dades
sobre l’estat de salut dels pacients quan són operats i ha per-
mès construir una taula de predicció del risc de complica-
cions respiratòries postoperatòries que al novembre es
publicava a la revista científica Anesthesiology. L’estudi és la
base per a una nova investigació europea liderada des del
Germans Trias.

Cèl·lules mare del greix cardíac per regenerar 
el cor

Aquest any s’ha identificat un nou tipus de cèl·lules mare del
greix cardíac que regeneren les cicatrius causades pels in-
farts de miocardi. Aquestes cèl·lules han estat extretes i
identificades en 140 pacients intervinguts a cor obert, i el
seu efecte regenerador s’ha pogut comprovar en trasplan-
tar-les a rates i ratolins. La troballa s’ha patentat i publicat,
i ara s’està treballant en la creació de fragments de cor arti-
ficial per implantar-los a cors humans malmesos a conse-
qüència d’un infart. El projecte, liderat pel Servei de
Cardiologia, ha tingut la col·laboració d’investigadors de
l’Hospital de Sant Pau, del Centro de Investigación Príncipe
Felipe de València i el Centre de Medicina Regenerativa de
Barcelona.

Premi a Bonaventura Clotet 
per la seva trajectòria investigadora

La III Jornada de Recerca de l’Institut Català de la Salut el
2010 ha reconegut el doctor Bonaventura Clotet amb el
Premi a la Trajectòria Investigadora per la seva tasca en
la lluita contra la sida. Clotet va viure l’aparició de la ma-
laltia als anys vuitanta com a facultatiu de medicina in-
terna de l’Hospital Germans Trias, i va encarrilar la seva
carrera per lluitar-hi en contra. Així, el 1987 va crear el pri-
mer hospital de dia de VIH de l’Estat, el 1992 de la seva
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mà va néixer la Fundació Lluita contra la Sida, i des del
1995 dirigeix l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, un
centre internacional en la investigació en VIH. Tots tres
equipaments, al Germans Trias. A més, des del 2006 co-
dirigeix, amb el doctor Josep M. Gatell, de l’Hospital Clí-
nic, el projecte HIVACAT, de recerca i desenvolupament
d’una vacuna contra la sida.

Cent números del newsletter

Des que el setembre del 2008 va començar a caminar, el
newsletter de l’Institut Germans Trias ja ha complert 100 edi-
cions, que ha celebrat l’octubre del 2010. Aquest butlletí
electrònic, que es distribueix a tots els professionals de l’àrea
biomèdica de Can Ruti, difon setmanalment una compilació
de noves convocatòries i ajudes a la recerca. En els seus dos
anys d’existència ha fet créixer fins a més del doble el nom-
bre de sol·licituds presentades pels investigadors. 

Acreditació de grups de recerca d’atenció
primària a la Metropolitana Nord 

El procés d’estabilització i reordenació de la recerca al terri-
tori té com a objectiu aconseguir l’acreditació de grups de
recerca. Per això, promou l’organització de professionals
amb interessos comuns de recerca en equips de treball,
orientats a àrees específiques de l’atenció primària i que tin-
guin vocació de continuïtat en el desenvolupament de línies
estables de treball. El grup de recerca és l’element nuclear
del procés per poder proposar i desenvolupar idees d’inves-
tigació. Així, enguany s’han aconseguit les cinc primeres
acreditacions de grups emergents de recerca de l’IDIAP Jordi
Gol en àrees en les quals l’atenció primària del territori pot
ser referent a Catalunya:

• Observatori per a l’estudi de les malalties relacionades amb
l’amiant (MRA). Coordinador: Rafael Abós Herrándiz 

• Grup d’estudi d’arteriopatia perifèrica (ARTPER). Coordi-
nadora: Maite Alzamora Sas 

• Grup de recerca en patologia osteoarticular i musculoes-
quelètica en atenció primària (GROIMAP). Coordinador:
Rafael Azagra Ledesma 

• Grup de recerca en malalties hepàtiques en l’atenció pri-
mària (GRemHAP). Coordinador: Llorenç Caballería Rovira 

• Grup de recerca en malalties respiratòries Vallès Oriental
(GRRVO). Coordinadora: Lídia Roig 

La recerca de l’atenció primària rep diversos
premis

L’any 2010 ha estat important per a la Unitat de Suport a la
Recerca Metropolitana Nord perquè, d’una banda, s’ha llegit
la tesi doctoral de Maite Alzamora, “Prevalença de l’arterio-
patia perifèrica i valor predictiu de les seves formes silents
en relació amb la morbimortalitat cardiovascular”. De l’altra,
s’han obtingut nou premis i mencions per diversos projectes,
dels quals es poden destacar els següents:

• Premi a la millor publicació en revista científica presentada
per titulats superiors en ciències de la salut, concedit per
la Filial del Maresme de la Fundació ACMSCB a “Prevalence
and factors associated with the presence of nonalcoholic
fatty liver disease in an adult population in Spain,” dels au-
tors Caballería L, Pera G, Auladell MA, Torán P, Muñoz L,
Miranda D, Alumà A, Casas JD, Sánchez C, Gil D, Aubà J,
Tibau A, Canut S, Bernad J, Aizpurua MM.

• Premi a la millor tesi doctoral presentada en els cursos aca-
dèmics 2008-2010, per a doctors en Medicina, concedit pel
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Delegació Comar-
cal del Maresme, a la tesi: “Caigudes en la població anciana
comunitària: característiques epidemiològiques i utilitat
clínica dels tests d’equilibri i marxa Timed up and go i Ti-
netti,” de l’autora Jiménez M.

• Menció especial per la seva qualitat i rellevància al treball
presentat al 22è Premi Salut Mental i Comunitat Ferran
Salsas i Roig, per a “Grau de destret (distress), somatitza-
cions i creences sobre salut i malaltia en pacients immi-
grants en les consultes d’atenció primària,” dels autors:
Cebrià J, Torán P, Espinasa J, Limón E, Segura J, Pérez C,
Muñoz L, Segarra G, Palma C, Mir V, Farriols N, Corbella S
i Pera G.

La recerca de l’atenció primària 
de la Metropolitana Nord, primera a participar
en el CIBERehd de l’Institut Carlos III

El Grup de recerca en Malalties Hepàtiques, de la Unitat de
Suport a la Recerca de l’atenció primària de la Metropolitana
Nord, ha estat admès, com a grup col·laborador, al CIBERehd
de l’Institut Carlos III. Aquest és l’únic grup de l’atenció pri-
mària que hi ha en aquesta xarxa estatal.

La recerca a l’atenció primària incrementa 
el finançament per a nous projectes

La Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord ha in-
crementat en un 55 per cent el finançament obtingut per a
nous projectes de recerca en convocatòries competitives i
en un 15 per cent la producció científica en forma d’articles
publicats. També s’ha augmentat el 15 per cent el factor d’im-
pacte (factor d’impacte mitjà de 2,86 per article) amb relació
a l’any anterior.

Conveni de col·laboració entre la recerca 
de primària i la Fundació Blanquerna

La Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord ha sig-
nat un conveni amb la Facultat de Psicologia, Ciències de l’E-
ducació i de l’Esport de la Fundació Blanquerna per tal de
desenvolupar el projecte sobre destret, somatitzacions i cre-
ences sobre salut i malaltia en població immigrada. Seguint
aquest projecte també es van establir col·laboracions amb
sis grups europeus d’Escòcia, Grècia, Croàcia, Finlàndia, Ità-
lia i França, per presentar una proposta conjunta a les con-
vocatòries de recerca DGSANCO de la Comunitat Europea.
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Jornada de l’ICS i auditoria docent

La Coordinació de Docència Postgraduada del Germans
Trias ha organitzat la IV edició de la Jornada de Formació
Sanitària Especialitzada de l’Institut Català de la Salut, amb
més de 130 assistents i centrada en la biblioteca electrò-
nica, la web 2.0 i la formació en habilitats tecnològiques,
diagnòstiques i terapèutiques a través de la simulació. A
més, l’últim trimestre ha superat favorablement una audi-
toria docent a càrrec del Ministeri de Sanitat i Política So-
cial, a través de l’Agencia de Calidad del Sistema Nacional
de Salud.

La biblioteca del Germans Trias, 
eina de formació, docència i recerca

La biblioteca del Germans Trias forma part del Servei de Bi-
blioteques de la UAB i té l’acreditació de la Norma UNE-EN-
ISO 9001:2000. A més de donar suport als estudiants de la
Facultat de Medicina, també és una eina molt potent per a
la recerca. A més del fons propi, la biblioteca té accés a les
subscripcions electròniques consorciades de l’ICS.

Activitat de la biblioteca de l’Hospital Germans Trias i Pujol

Lectors 54.990

Llibres consultats 1.619

Revistes consultades a sala 797

Cerques bibliogràfiques en línia 2.363

Préstecs i renovacions 2.235

Peticions d’articles de publicacions 1.777

Revistes electròniques subscrites el 2010 30

Bases de dades subscrites el 2010 1

Sessions formatives 33

Es reorganitza la Unitat Docent 
a l’atenció primària

Durant l’any 2010 s’ha consolidat l’estructura de la Unitat
Docent de Medicina Familiar i Comunitària Metropolitana
Nord. Les dues unitats docents preexistents, del Barcelonès
Nord i el Maresme i del Vallès Oriental i el Vallès Occidental,
situades a Premià de Mar i a Torrebonica (Terrassa), s’han
unit per formar una nova Unitat Docent Metropolitana
Nord, amb seu a Sabadell. Totes les comissions i comitès que
hi havia (de docència, d’acreditació, d’avaluació) han passat
a funcionar de manera única per al conjunt de l’atenció pri-
mària Metropolitana Nord.

Docència de medicina

Metropolitana
Primària Hospital Nord

Equips d’atenció primària
acreditats 13 – 13

Tutors acreditats 94 – 94

Hospitals de referència 5 – 5

Alumnes de pregrau – 205 205

Alumnes de postgrau 116 227 343

R1 33 58 91

R2 28 50 78

R3 26 50 76

R4 29 53 82

R5 – 16 16

Docència d’infermeria, treball social i formació professional

Metropolitana
Primària Hospital Nord

Pregrau

Infermeria 314 318 632

Fisioteràpia 10 50 60

Teràpia ocupacional 1 – 1

Llevadoria 4 – 4

Grau mitjà

Infermeria – 66 66

Grau superior

Infermeria – 26 26

Postgrau

Llevadoria 29 8 37

Infermeria 4 67 71

Treball social 5 5

Formació professional 7 99 106

Total 374 634 1.008

20 ICS · Metropolitana Nord 2010
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El projecte d’autonomia de gestió es demostra
efectiu per millorar la qualitat assistencial

L’any 2009 es va iniciar el projecte d’autonomia de gestió
amb l’objectiu d’aconseguir la implicació de tots els profes-
sionals en la millora dels serveis prestats. Als dos equips d’a-
tenció primària que van iniciar el projecte (Vilassar de Mar i
Terrassa-C), enguany se n’hi han afegit 22 més, dos de Cer-
danyola-Ripollet, dos de Sabadell-Terrassa, un de Granollers-
Mollet i, complets, els dos serveis d’atenció primària de
Badalona-Sant Adrià de Besòs i Mataró-Maresme.

Els resultats globals han estat satisfactoris: especialment re-
llevants la millora de la qualitat assistencial i els resultats de
farmàcia, tant qualitatius com econòmics, i l’eficiència en la
gestió dels recursos que han gestionat directament els EAP.

Plantilla per categories*

Metropolitana
Primària Hospital Nord

Facultatius 1.604 449 2.053

Farmacèutics 8 10 18

Auxiliars d’infermeria 379 415 795

Diplomats d’infermeria/ATS 1.365 922 2.286

Altre personal sanitari 91 91 182

Personal de gestió i serveis 1.458 487 1.946

Residents facultatius (MIR) 116 227 343

Residents d’infermeria 4 67 71

Residents d’infermeria (LLIR) 29 8 37

Total 5.056 2.676 7.731

* S’indica la mitjana anual del 2010 de plantilla equivalent a jornada completa. Comprèn el
personal fix, l’interí i l’eventual (no substitut). La plantilla equivalent a jornada completa re-
presenta el nombre de dies treballats durant l’any per la proporció de la jornada dividit pels
dies de l’any. El càlcul es fa només per al personal eventual.

En contínua formació

La formació continuada dels professionals és un objectiu
permanent imprescindible per mantenir sempre en el nivell
més alt la qualitat de l’assistència. Per això durant l’any 2010
les seccions de formació continuada han organitzat més d’un
miler d’activitats entre l’atenció primària i l’hospitalària, amb
les quals s’han ofert més de vint-i-dues mil places formatives.
Això vol dir que els nostres professionals assisteixen a una
mitjana de tres cursos per any, cosa que representa un no-
table grau de participació. A més, l’oferta de cursos de for-

mació continuada ofereix un ampli ventall de continguts,
que van des de la prevenció de l’estrès laboral al desenvolu-
pament i el creixement personal, passant per les tècniques
d’extinció d’incendis, la higiene en el medi sanitari, la comu-
nicació en els conflictes, les especialitats mèdiques o la ges-
tió administrativa.

La salut dels professionals 
també és una prioritat

L’any 2010, el Servei de Medicina Preventiva i la Unitat de
Prevenció de Riscos Laborals del Germans Trias han conti-
nuat amb la seva tasca de cuidar la salut dels professionals
que treballen a l’Hospital. Això es tradueix en l’aplicació de
528 protocols de risc biològic, 56 de risc químic, 71 programes
de protecció a la maternitat en embarassades i 12 programes
de valoració de canvi de lloc de treball per motius de salut,
entre d’altres. A més, 124 professionals han iniciat, abans de
la modificació de la Llei del tabac, el programa de deshabi-
tuació tabàquica, amb una mitjana de quatre visites per per-
sona.

D’altra banda, als serveis d’atenció primària del Vallès Orien-
tal i el Vallès Occidental s’ha avaluat el risc psicosocial de
cada unitat productiva. Això inclou un total de 454 llocs de
treball i 2.449 treballadors. Abans de finalitzar l’any ja es dis-
posava de l’informe preliminar d’avaluació específica del risc
psicosocial. Durant l’any 2011 es constituirà el grup de treball
paritari d’anàlisi del risc psicosocial per tal d’extreure les
conclusions i definir les propostes de millora. Al Barcelonès
Nord i el Maresme s’han fet vuit reunions del grup de treball
paritari d’anàlisi del risc psicosocial i s’ha redactat el docu-
ment final de l’avaluació amb les propostes de millora. A
més, també s’ha creat la comissió paritària entre els sindicats
i l’empresa per millorar les conclusions del qüestionari d’a-
valuació.

Professionals

Pla de formació

                                                                                                         Primària                                                                Hospital                                                Metropolitana Nord
                                                                                   Activitats                      Places                        Activitats                     Places                              Activitats                Places
Fons de formació continuada                                 213                     4.808                                   89                    2.024                                      302                 6.832

Fons propis                                                                388                     9.207                                 348                      6.352                                       736                15.559

Fons aliens                                                                     5                         239                                      5                           72                                         10                     311

Total                                                                                      606                      14.254                                     442                      8.448                                        1.048                22.702
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Innovadora iniciativa de cursos en línia 
de prevenció de riscos laborals

El 2010 s’ha començat l’experiència dels cursos en línia de
formació en prevenció de riscos laborals. En aquesta primera
edició s’hi van incloure els treballadors del Servei d’Atenció
Primària Granollers-Mollet del Vallès i dels Serveis Centrals
de la Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord. Del
total de 910 treballadors inscrits en aquesta formació, un 32
per cent no la va iniciar, un 61 per cent la va acabar i aprovar,
i un 7 per cent no la va acabar. La formació en línia ha tingut
una bona acceptació, i per això es considera important de
fer-ne una bona difusió en el proper any per fer arribar a tots
els treballadors de la Gerència Territorial Metropolitana
Nord aquest nou recurs formatiu.

Activitat en prevenció de riscos laborals

Metropolitana
Primària Hospital Nord

Avaluacions de riscos 62 454 2.449

Llocs de treball 148 71 277

Treballadors 110 525 2.726

Plans d’emergència 12 1 13

Exercicis de localització – 12 12

Exercicis de comunicacions – 12 12

Visites de prevenció 103 120 223

Vacunació antigripal 297 412 710

Exàmens de salut laboral 685 567 1.252

Es despleguen estratègies per millorar 
la comunicació interna

El Servei d’Atenció Primària Cerdanyola-Ripollet ha fet una
enquesta per detectar les necessitats i les expectatives dels
professionals respecte a la comunicació interna. El resultat
indica un increment de la satisfacció després de les mesures
de millora que es van impulsar l’any anterior. Com a reforç,
durant el 2010 s’han portat a terme diverses accions, entre
les quals hi ha l’activació del correu PIM per a totes les uni-
tats productives, l’actualització dels directoris de centre i el
reforç de les notícies i avisos de la intranet. Paral·lelament,
el Servei d’Atenció Primària Sabadell-Terrassa, dins del seu
pla de millora de la comunicació interna, ha implantat un
protocol de benvinguda per als professionals que hi entren
a treballar de nou. Amb això es vol facilitar una ràpida inte-
gració dels nous professionals amb el seu equip de treball.

S’impulsa el treball per valors i es crea 
el Comitè d’Ètica del Vallès Central

El Servei d’Atenció Primària Granollers-Mollet del Vallès ha
iniciat intervencions adreçades als equips directius per de-
finir i orientar el treball per valors en la tasca diària. Els valors
proposats s’inclouen en la sigla AIRE: autoresponsabilitat,
imaginació, respecte i entusiasme. Aquesta ha de ser la mo-
tivació per millorar la tasca diària, assumir els reptes de futur

alineant la realitat amb els valors AIRE i incorporar-los en el
dia a dia. Paral·lelament, un equip multidisciplinari de pro-
fessionals ha posat en marxa el Comitè d’Ètica Assistencial
del Vallès Central (CEAVAC). Amb aquesta iniciativa es vol
incentivar l’excel·lència de l’exercici professional i també ga-
rantir el respecte a les voluntats integrals durant el cicle vital
de les persones.

Distribució territorial de l’atenció domiciliària
aguda en època de PIUC

Per al Pla d’hivern 2010-2011, s’han creat equips centralitzats
d’atenció domiciliària amb l’objectiu de millorar la capacitat
resolutiva de l’atenció primària de salut, oferir una alterna-
tiva clara, propera i de qualitat al ciutadà i a la vegada oferir
un servei complementari i de suport (diagnòstic i terapèutic)
als equips d’atenció primària. Aquestes millores organitza-
des s’han basat a centralitzar l’atenció domiciliària urgent
dels equips d’atenció primària, concentrant-la en tres àrees
d’actuació amb contractació de personal de suport (metge i
conductor-GIS). Els mètodes d’actuació de l’equip centralit-
zat d’atenció domiciliària han estat:

• Atenció dels domicilis urgents generats en cada àrea d’ac-
tuació, programats en una agenda específica per a cada
zona.

• Si no hi havia atenció domiciliària, tant els metges com els
professionals de la UAAU prestaven assistència en un dels
centres de la seva zona.

• Des de la secretaria tècnica s’han coordinat els domicilis
d’aquestes agendes, amb la finalitat de detectar l’augment
de demanda d’una de les zones i derivar-los cap a altres
unitats.
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Responsabilitat social corporativa

El SAP Sabadell-Terrassa promou l’autonomia 
del pacient i la capacitat d’autocura

S’han estès a tot el Servei d’Atenció Primària Sabadell-
Terrassa els grups psicoeducatius d’adults amb l’objectiu de
millorar l’autonomia del pacient i la seva capacitat d’auto-
cura. Hi ha altres grups, com ara el d’adolescents mitjançant
el programa Salut i Escola i els grups de suport als cuidadors,
que els ajuden a conciliar l’atenció al malalt d’Alzheimer i la
vida familiar. A més, en col·laboració amb l’Ajuntament, s’han
definit itineraris urbans per caminar i promoure estils de vida
saludable. Els equips d’atenció primària hi participen reco-
manant l’activitat física en el marc del Programa d’activitat
física i esport (PAFES). 

Més de 1.800 mediacions interculturals

Les mediadores interculturals del Germans Trias han dut a
terme més de 1.800 actuacions, la meitat de les quals en llen-
gua àrab, i l’altra meitat en xinès i paquistanès. La xifra dobla
la de l’any 2009, pel fet que s’ha disposat de més professio-
nals. Una xifra molt similar, 1.832 casos, són els que ha atès la
Unitat de Treball Social, a més de les mediacions intercultu-
rals: geriatria, hospitalització d’aguts, VIH i àrea maternoin-
fantil. 

Voluntaris per atendre petits i grans

A l’àrea pediàtrica, el voluntariat de la Ciber@Caixa, junta-
ment amb la monitora, ha fet 827 visites a 2.959 nens i nenes.
La majoria de voluntaris vénen al Germans Trias coordinats
per la Unitat d’Atenció a l’Usuari i gràcies a la Fundació On-
cològica Infantil Enriqueta Villavecchia, que a més organitza
un taller setmanal de musicoteràpia. Encara a l’àrea pedià-
trica, s’han fet 223 acompanyaments, per substituir els pares,
tutors o acompanyants durant unes hores de l’hospitalització
del nen o nena. Des de Treball Social, es duen a terme acom-
panyaments quan es detecten problemàtiques socials: l’any

2010 se n’han fet 23, a més de dos a domicili. A l’àrea general
i maternal, la Biblioteca del Pacient ha estat gestionada
aquest 2010 per cinc voluntaris, que han fet un total de 275
préstecs. També hi ha el Programa de voluntariat d’adults,
que fa el grup de M. Auxiliadora amb nou voluntàries que dos
dies a la setmana fan companyia als pacients que ho dema-
nen. El 2010 han fet 1.236 intervencions. 

L’Escola Hospitalària ja té bloc

El 2010 l’Escola Hospitalària ha estrenat un bloc mitjançant
el qual els nens i nenes ingressats a Pediatria tenen l’oportu-
nitat de treballar, amb l’ajuda de les dues mestres, en suport
digital i de difondre les activitats que duen a terme a l’aula al
llarg del seu ingrés. Entre el seus continguts destaquen els
Glogs, uns murals interactius que aglutinen els treballs fets.
També s’hi poden trobar els articles elaborats pels alumnes i
els vídeos que transmeten el dia a dia viscut a la planta. 

Promoció dels hàbits saludables, l’exercici físic 
i els medicaments genèrics entre tota la població 

Entre la gran quantitat d’accions amb la comunitat organit-
zades, destaquen la campanya d’informació dels medica-
ments genèrics portada a terme a Cerdanyola-Ripollet, o les
activitats fetes a tot el territori per reduir el consum del
tabac, per promoure l’exercici físic en la gent gran o l’alimen-
tació saludable entre els adolescents. També s’ha fet preven-
ció de les disfuncions pelvianes mitjançant la dansa del
ventre i s’ha aplicat la matronatació per afavorir un bon des-
envolupament de l’embaràs. D’altra banda, s’han organitzat
xerrades informatives i de conscienciació per a tots els grups
de població a Santa Coloma de Gramenet. I a tot el territori
hi ha hagut xerrades sobre la salut bucodental adreçades a
la població escolar, sobre afectivitat i sexualitat per a joves,
prevenció d’accidents infantils per a pares, nens i mestres, i
d’alimentació i salut, tabac i alcohol o bé higiene postural per
a tota la població. 
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Campanya sobre les voluntats anticipades 
al Maresme i el Vallès Oriental

L’atenció en els últims dies té una importància essencial en
l’atenció primària de salut. La nostra societat obre constant-
ment debats sobre la capacitat individual per prendre deci-
sions sobre la pròpia salut i com delegar-les en el moment
que un mateix no és capaç d’expressar-les per causa de la
malaltia. Amb aquest objectiu, el
Servei d’Atenció
Primària Mataró-
Maresme va crear
una exposició so -
bre les voluntats
anticipades que va
recórrer, de gener a
juny, tots els centres
de primària del Ma-
resme. Després el
Servei d’Atenció Primària Granollers-Mollet va agafar el re-
lleu i, d’octubre a desembre, l’exposició va visitar els centres
del baix Vallès Oriental. 

Les jornades de salut al carrer, un recurs 
per acostar l’atenció primària als usuaris

Els equips d’atenció primària participen activament amb la
comunitat en diverses jornades de salut al carrer. El Servei
d’Atenció Primària Badalona-Sant Adrià de Besòs, en col·la-
boració amb l’Ajuntament de Badalona i les associacions
de veïns, participa en la Fira d’Entitats i la Festa de les Mi-
gues. A més, dins del marc de la Setmana sense Fum, s’han
organitzat sessions informatives sobre el consum del tabac
adreçades als estudiants d’ensenyament secundari, en les
quals es mostren, amb un model de mida natural, els efec-
tes que té sobre els pulmons el fum d’un sol cigarret. D’al-
tra banda, conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Adrià,
s’ha fet la X Jornada de Salut al Carrer, en què l’equip d’a-
tenció primària ha informat la població dels perjudicis del
tabaquisme i de la importància de mesurar-se la tensió ar-
terial i de seguir el calendari de vacunacions. En aquesta
nova edició també s’ha comptat amb la col·laboració de
l’Hospital Germans Trias i del Sistema d’Emergències Mè-
diques, que han explicat als ciutadans la importància de

saber com es fa una reanimació cardiopulmonar, que pot
salvar vides, i han ofert consells sobre dieta mediterrània.
D’altra banda, al Servei d’Atenció Primària Mataró-Ma-
resme, l’Equip d’Atenció Primària Sant Andreu de Llavane-
res ha participat un altre cop en la Fira d’Entitats de Sant
Vicenç de Montalt amb un estand de difusió dels hàbits de
vida saludables.

Compromesos contra la violència de gènere

El compromís social dels nostres equips d’atenció primària
també es demostra en el suport contra la violència de gènere.
D’una banda, l’equip d’infermeria de Badalona i Sant Adrià,
dins de les activitats del programa Salut i Escola, ha organit-
zat el 3r Concurs de Cartells per a alumnes de quart d’ESO,
que enguany ha tingut com a tema la violència de gènere. I,
per la seva banda, l’Equip d’Atenció Primària Vilassar de Mar
va organitzar nombroses activitats de sensibilització arran
del Dia internacional contra la violència de gènere, amb l’e-
dició, per exemple, de diverses postals sobre el tema.

Màgia solidària i rècord Guinness

L’escola de l’Hospital ha estat aquest 2010 la seu d’un taller
de màgia solidària en què ha participat mig centenar de
persones, entre pacients, familiars i professionals. El taller,
encapçalat pel mag badaloní Enric Magoo, formava part
d’una acció de la Fundació Abracadabra per aconseguir un
rècord Guinness de tallers de màgia solidària simultanis. 

La Fira Sanitària es consolida, i s’inicia 
la col·laboració en el projecte Leonardo

Més de 400 alumnes de secundària de Badalona han par-
ticipat, per segona vegada, en la Fira Sanitària del Germans
Trias. L’acte, emmarcat en les Jornades d’Orientació Aca-
dèmica de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Badalona,
té l’objectiu d’ajudar les persones interessades a cursar es-
tudis superiors en l’àmbit sanitari a tenir més informació
per poder triar. Ponents de diverses universitats i escoles
expliquen els estudis que imparteixen, i professionals de
l’Hospital i l’Institut Germans Trias, de l’Institut Català
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d’Oncologia i de l’Institut Guttmann ensenyen als estu-
diants la seva rutina de treball. D’altra banda, el 2010 el
Germans Trias ha col·laborat amb l’IES Joan Maragall de
Badalona en la seva participació en el Programa europeu
Leonardo Da Vinci, que facilita l’intercanvi, la cooperació i
la mobilitat entre els alumnes de diversos països europeus.
En aquest cas, alumnes badalonins han visitat l’hospital
acompanyats d’estudiants de Turquia i Romania per conèi-
xer la tasca dels auxiliars de farmàcia i dels auxiliars d’in-
fermeria. 

Els nens, de nou protagonistes de les festes 
de Nadal

Un Nadal més ha estat ple de regals i visites a la planta de
pediatria del Germans Trias. Ni el pare Noel, ni Ses Majestats
els Reis Mags d’Orient, ni el Joventut, l’Espanyol o el Barça
s’han oblidat dels més petits de l’Hospital. A més, també els
ha visitat la Fundació El Somni dels Nens.

Alimentació mediterrània a tots els menjadors

L’Hospital Germans Trias i l’empresa que en gestiona la res-
tauració, Arcasa, s’han compromès aquest 2010 a servir
menús basats en l’alimentació mediterrània tant als dos men-
jadors dels professionals com a la cafeteria del públic. Ha
estat mitjançant l’acreditació del centre com a promotor de
la dieta mediterrània, en el marc del projecte AMED del De-
partament de Salut.

XVII Cursa Atlètica de la Sanitat Catalana

Malgrat la pluja, uns 250 professionals de l’àmbit de la salut
de tot Catalunya han tornat a participar aquest 2010 en la
Cursa Atlètica de la Sanitat Catalana, que ha arribat a la seva
dissetena edició i en què, per segon cop, el primer classificat
ha estat un professional del Germans Trias. L’acte ha tingut
la col·laboració voluntària d’una bona colla de professionals
de l’Hospital i el suport de diverses empreses i institucions. 

Formació dels professionals per impulsar
l’atenció comunitària al SAP Granollers-Mollet
del Vallès

Com un impuls a l’atenció comunitària, el Servei d’Atenció
Primària Granollers-Mollet del Vallès ha organitzat a tots
els equips sessions pràctiques impartides per experts en
metodologia de l’atenció primària orientada a la comunitat
(APOC). A més, cinc equips han participat un any més en
la 7a FiraMollet amb un estand de promoció de la salut
entre els ciutadans, amb nombroses activitats, com són:
control de la hipertensió arterial, consells als fumadors,
programació per internet, informació sobre voluntats an-
ticipades, drets i deures dels usuaris de la sanitat, etc. D’al-
tra banda, cal destacar la intensa activitat de la Unitat de
Tabaquisme, que durant l’11a Setmana sense Fum ha orga-
nitzat activitats de conscienciació sobre el consum del
tabac a tots els centres. 

La sanitat catalana i la feina del Germans Trias
s’explica a professionals xinesos, russos i peruans

Diversos gestors i responsables de l’Hospital Germans Trias
han acollit aquest 2010 tres visites internacionals de profes-
sionals del sector sanitari que volien conèixer més de prop
com es treballa al centre i com funciona el sistema català. Es
tracta, en primer lloc, d’una delegació xinesa de la província
de Zheilang, d’on són originaris més del 70 per cent de xine-
sos que actualment viuen a Catalunya; en segon lloc, d’un
grup d’executius i científics russos en formació, i finalment
dels integrants d’un consorci empresarial del Perú que de-
manaven conèixer a fons la gestió dels sistemes d’informació
a l’Hospital i a l’Institut Català de la Salut. 
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L’Hospital participa en la Marató de TV3

L’Hospital Germans Trias ha participat en l’edició 2010 de la
Marató de TV3 mitjançant la col·laboració de dos dels pro-
fessionals del centre amb el programa, on han parlat en di-
recte com a experts. Es tracta d’Antoni Dávalos, coordinador
de Neurociències, que ha explicat què són l’ictus i el codi
ictus, i de Pau Torrabadella, cap de secció del Servei de Me-
dicina Intensiva, que ha parlat sobre l’atenció urgent als ma-
lalts amb lesions medul·lars i cerebrals adquirides. 

En relació permanent amb els mitjans 
de comunicació

La relació de la Gerència Territorial Metropolitana Nord amb
els mitjans de comunicació és contínua. S’hi han enviat més
d’una seixantena de comunicats, repartits a parts iguals entre
el Germans Trias i l’atenció primària. A més s’han atès 305
peticions (165 d’atenció primària i 140 del Germans Trias) sor-
gides de la premsa, la ràdio, la televisió o mitjans digitals.
D’altra banda, la sala d’actes del Germans Trias continua sent
l’escenari de gran part de l’activitat docent, formativa i lúdica
del centre. Tant és així que el 2010 ha obert les seves portes
un centenar de vegades.

Primer Dia de la Ciència a l’Institut Germans Trias

L’Institut d’Investigació Sanitària Germans Trias i Pujol ha or-
ganitzat aquest 2010 el primer Dia de la Ciència, coincidint
amb la Setmana de la Ciència que a mitjan novembre ha tin-
gut lloc a tot l’Estat. La sessió, moderada pel periodista Manel
Fuentes, ha consistit a explicar com la recerca ha permès or-
ganitzar els codis ictus i infart.

Cura de la imatge dels centres per millorar 
el confort dels usuaris

S’han fet 49 intervencions de millora de la imatge dels cen-
tres de primària, amb les quals s’ha renovat la senyalització
de portes de vidre, la retolació, la cartelleria informativa, els
expositors de fullets d’informació sanitària, etc. Amb aques-
tes actuacions s’ha augmentat la confortabilitat dels centres
perquè els usuaris puguin gaudir d’un ambient agradable
quan han d’anar a un centre d’atenció primària.

S’estableix un pla d’eficiència energètica

S’han establert criteris per millorar l’eficiència energètica a
l’Hospital Germans Trias, amb l’objectiu d’aconseguir un 25
per cent d’estalvi en el consum d’energia. Aquest fort incre-
ment dels objectius d’estalvi té com a pedra angular garantir
un sistema energètic sostenible tant des d’un punt de vista
mediambiental com econòmic. Les primeres mesures s’apli-
caran durant el 2011 mitjançant un model de contracte de
rendiment de l’energia gestionat per una empresa de serveis
energètics. Pel que fa a l’atenció primària, al SAP Cerdanyola-
Ripollet s’ha iniciat un projecte per detectar els centres amb

consums energètics superiors a la mitjana per trobar solu-
cions per reduir el seu consum. Alhora, s’ha començat una
prova per determinar l’eficàcia en la reducció dels consums
energètics i d’aigua amb la sensibilització i l’educació del per-
sonal assistencial en factors clau que afecten la reducció de
la seva despesa.

Avenç en la gestió de residus

A l’hospital, les xifres de recollida selectiva reflecteixen la
feina que s’està duent a terme en gestió de residus: 1.339 Tm
de residus assimilables a residus urbans, 18.232 contenidors
de residus biosanitaris, 3.220 contenidors de citostàtics i
15.587 litres de químics. 

Certificacions de gestió mediambiental

Quatre nous centres han aconseguit la certificació del sis-
tema comunitari europeu de gestió i auditoria mediambien-
tal (EMAS): CAP Canaletes (Cerdanyola del Vallès), CAP Sant
Andreu de Llavaneres, CAP Sant Oleguer (Sabadell), CAP
Santa Rosa (Santa Coloma de Gramenet). Els sis centres que
ja la van obtenir l’any anterior també l’han revalidat aquest.
Tots ells han seguit el nou reglament EMAS III, que va entrar
en vigor al final del 2009. A més d’això, s’ha implantat el pro-
cediment de residus al CAP Teià i al Servei de Diagnòstic per
la Imatge de Santa Coloma de Gramenet.

Donació del material en desús a diverses ONG

L’Hospital Germans Trias ha donat aquest any bona part del
material i equipament en desús a diverses ONG perquè es
pugui aprofitar en punts de l’Àfrica i l’Amèrica Llatina. S’ha
dut a terme mitjançant el contacte amb les ONG Proyecto
Mundo Digno i Fassulo. 

Cooperació internacional

Oficialment, el 2010 s’han concedit els següents permisos
per a cooperació sanitària internacional:

• Programa d’atenció als infants orfes i abandonats, Burkina
Faso (Àfrica), una diplomada d’infermeria

• Avaluació dels serveis de salut, Mèxic D.F., un metge espe-
cialista

A més, diversos professionals participen en projectes de co-
operació a títol personal.
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Inversions i nous equipaments
Nous centres d’atenció primària 
per a una assistència millor 

L’ampliació de la xarxa de centres d’atenció primària a tot el
territori, amb dotze nous edificis i vuit més en els quals s’han
fet reformes i millores, ha representat un gran esforç d’in-
versió. Això ha permès reduir la càrrega assistencial dels
equips respectius per donar un servei millor, una assistència
sanitària millor i apropar els recursos sanitaris a la població.
De la mateixa manera, també ha estat possible reorganitzar
alguns serveis, com ara la pediatria de Ripollet, sempre amb
l’objectiu de mantenir i augmentar la qualitat i la cobertura
de l’atenció prestada.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

• Nova àrea de sales d’operacions per a litotrípsia i cirurgia
menor ambulatòria

• Inici de les obres de la nova unitat polivalent d’investiga-
ció clí nica

• Substitució de l’ascensor de la torre general
• Obres de millora de lavabos de la planta tercera
• Reforma integral de la unitat de patologia mamària
• Segon angiògraf digital per a neurointervencionisme
• Nova unitat d’acollida de pacients quirúrgics
• Nou emplaçament de la Unitat d’Atenció a l’Usuari i Assis-

tència Social
• Nova planta de tractament d’aigua per diàlisi
• Inici de les obres de la segona ressonància magnètica
• Inici de les obres de l’heliport
• Continuació de les obres de reforma del Servei d’Urgències
• Continuació de les obres de reforma de la planta tercera

de la torre maternal per a àrea ambulatòria de l’ICO
• Implantació de dispensadors de roba a les àrees quirúrgi-

ques
• Pla director de l’Hospital Germans Trias i Pujol
• Pla de mobilitat del sector de Can Ruti

Zona de Recerca

• Presentació del Projecte de centre de medicina compara-
tiva

• Desenvolupament del projecte d’R+D de la Fundació de
Lluita contra la Leucèmia Josep Carreras

Atenció primària

Nous centres d’atenció primària

• Consultori local de Teià
• CAP La Farigola
• CAP La Garriga
• CAP Palaudàries (Lliçà de Munt)
• CAP Sud (Sabadell)
• CAP Sentmenat
• CAP Pinetons (Ripollet)
• CAP Palau-solità i Plegamans
• CAP Polinyà
• CAP La Florida (Santa Perpètua de Mogoda)
• Consultori local de Cabrils
• Consultori local del Figaró-Montmany

Millores i reformes

• Ampliació i reforma del consultori local d’Arenys de Munt
• Ampliació i reforma del CAP L’Ametlla del Vallès
• Digitalització de la radiologia convencional
• Remodelació i reforma integral de la planta segona del CAP

El Maresme (Mataró)
• Remodelació i reforma de la planta quarta del CAP El Ma-

resme (Mataró)
• Construcció de la rampa d’entrada al recinte d’aparcament

del CAP La Salut (Badalona)
• Remodelació de l’espai de la UAAU del CAP Badia del Va-

llès
• Remodelació del CUAP Sant Fèlix (Sabadell)
• Arranjament de la planta primera del CAP Sant Fèlix (Sa-

badell) per a àrea de treball administratiu
• Climatització del CAP La Salut (Badalona)
• Climatització del CAP Creu de Barberà (Sabadell)
• Millora de la climatització del CAP Arenys de Mar
• Millora de la climatització del CAP Parets del Vallès
• Trasllat de l’ASSIR de Mollet a l’Hospital de Mollet
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Gestió econòmica

Execució del pressupost

Hospital Germans Gerència Territorial 
Atenció primària Trias i Pujol Metropolitana Nord

Obligacions comptabilitzades 285.200.204,50 euros 227.812.903,58 euros 513.013.108,08 euros

Font: Direcció Econòmica i d’Organització de l’ICS.

Farmàcia

Hospital Germans Gerència Territorial 
Atenció primària Trias i Pujol Metropolitana Nord

Import líquid 310.243.187,79 euros 36.978.186,56 euros 317.221.374,35 euros
Import per recepta 12,42 euros — —

Import líquid per habitant 222,23 euros — —

Font: Àrea Econòmica i Financera de la Gerència Territorial Metropolitana Nord.
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En las comarcas del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el
Maresme y el Barcelonès Nord, los servicios asistenciales de
atención primaria y hospitalaria del Instituto Catalán de la Salud
son gestionados por la Gerencia Territorial Metropolitana Nord,
con sedes administrativas en Sabadell y Badalona. En estas
comarcas la atención primaria de la Gerencia se compone de 62
equipos que prestan asistencia al 67 por ciento de la población.
Lo que representa 1.402.448 habitantes pertenecientes a 71
municipios.

La actividad hospitalaria de esta Gerencia recae en el Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol, que es el hospital de
referencia para el Barcelonès Nord y el Maresme. También es
centro de alta tecnología de primer nivel para determinadas
enfermedades para las comarcas del Vallès y de Girona.

Durante el año 2010, en la Gerencia Territorial Metropolitana
Nord se han llevado a cabo algunas reordenaciones que han
implicado modificaciones en la composición de su territorio. Por
un lado, las áreas básicas de salud del Maresme Nord (Pineda de
Mar, Canet de Mar y Tordera) han pasado a ser gestionadas por
la Gerencia de Girona, para adaptar su gestión a la distribución
de los gobiernos territoriales de salud. Por otro lado, se ha
incorporado al territorio la Área Básica de Salud de Montcada i
Reixac, que hasta ahora era gestionada por la Gerencia
Territorial de Barcelona. Lo cual se traduce en los datos de
actividad de esta memoria, que indican una variabilidad
respecto a 2009 explicada por este movimiento territorial.

En el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol se han
empezado las obras del nuevo helipuerto, que potenciará su
calificación de hospital de referencia y de alta tecnología. Pero,
sobre todo, hay que destacar el complejo proceso de
reimplantación del proyecto ARGOS, que ha permitido mejorar
y poner al día, con las últimas innovaciones, el sistema de
aplicaciones y procesos asistenciales (SAP Asistencial). Además,
esta reimplantación también ha permitido digitalizar todos los
servicios de diagnóstico por la imagen de la atención primaria
del territorio. Lo cual permitirá que los médicos de atención
primaria y el conjunto de los profesionales del ICS puedan
visualizar las imágenes radiológicas en línea en su estación
clínica de trabajo habitual, sin necesidad de impresión de placas
radiológicas. Al mismo tiempo, el resto de los proveedores de la
XHUP (hospitales, centros de atención especializada, etc.)
también podrán consultar las imágenes radiológicas mediante
la historia clínica compartida de Cataluña.

Metropolitana Nord Regional Management provides ICS
primary and hospital care facilities in Vallès Occidental, Vallès
Oriental, Maresme and Barcelonès Nord counties, and has
administrative offices in Sabadell and Badalona. In the
aforementioned counties, the primary care facilities managed
comprise 62 units, which provide services to 67 per cent of the
population – some 1,402,448 inhabitants in 71 townships.

Metropolitana Nord’s hospital activities revolve around the
Germans Trias i Pujol University Hospital, the reference hospital
for Barcelonès Nord and Maresme counties, and also a leading
high-technology centre for the treatment of certain illnesses in
the Vallès and Girona counties.

In 2010, Metropolitana Nord Regional Management underwent
reorganisation that was marked by changes in the composition
of the territory covered. Firstly, Girona Regional Management
took over management of the Maresme Nord basic health areas
(Pineda de Mar, Canet de Mar and Tordera) in order to adapt to
the distribution of territorial health administrations. Secondly,
the Montcada i Reixac Basic Health Area, previously managed
by Barcelona Territorial Regional Management, was
incorporated into Metropolitana Nord. These territorial changes
explain the differences between the figures for 2009 and those
reported this year.

Work also began on a new heliport at Germans Trias i Pujol
University Hospital. Once completed, this facility will further
enhance the centre’s status as a reference and high-technology
hospital. Above all, however, this report should mention the
complex process of re-introducing the ARGOS project. The
latest innovations under this project have enabled
modernisation and improvement to the system of care
applications and processes at the hospital. Moreover, all
primary care diagnostic imaging services in the territory were
digitised under this project. This development means that
primary care doctors and ICS healthcare professionals generally
can view X-rays online from their usual work stations, rather
than needing to wait for the plates to be printed. Similarly,
other XHUP providers (hospitals, specialist care centres, etc.)
can also consult X-ray images through the system for shared
clinical records established in Catalonia.
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