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Jordi Ara del Rey, gerent 

territorial de l’àrea 

Metropolitana Nord 

 

 

 

Presentació 
Us presentem la memòria d’activitat del 2017, un any en el qual, de nou, 

els treballadors de la Metropolitana Nord ens hem esforçat per 

desenvolupar un model assistencial integral i de qualitat centrat en el 

pacient. Enguany, tant a l’Hospital Germans Trias com a la Direcció 

d’Atenció Primària a la Metropolitana Nord hem pogut implementar 

diferents elements estratègics per garantir tant l’excel·lència en 

l’assistència a l’Atenció primària com reforçar el terciarisme a l’Hospital 

Germans Trias. 

En aquest sentit, vull destacar que l’esforç realitzat per introduir la cirurgia 

robòtica a l’hospital es va veure recompensat el mes de febrer, quan es 

va materialitzar l’adquisició del primer robot quirúrgic del centre. Els 

beneficis que aporta la cirurgia robòtica estan més que contrastats i no hi 

ha cap dubte que el futur d’un centre terciari i d’alta tecnologia com 

l’Hospital Germans Trias passa per introduir-la tant a nivell assistencial 

com de la docència i la recerca que es fa en el centre. 

A més, l’Hospital ha seguit apostant per projectes que s’han de destacar per la seva transversalitat i per la 

innovació en la seva implementació. Són programes com el Projecte VIDA, de control dels signes vitals i 

l’observació continuada o freqüent de l’estat dels pacients, o el Programa d’Optimització d’ús d’Antibiòtics, 

que té per objectiu racionalitzar el tractament antibiòtic degut a l’increment de les resistències en els 

microorganismes. Es tracten de dos projectes on el treball conjunt de la Direcció Mèdica i la Direcció 

d’Infermeria han permès millorar l’assistència a través de col·laboració multidisciplinària. 

Però el 2017 serà recordat sobretot per l’augment de l’activitat quirúrgica amb l’objectiu de reduir les llistes 

d’espera, un dels problemes que arrossegava el sistema de salut des de feia anys. En aquest sentit, cal 

felicitar a tots els treballadors de l’Hospital, ja que s’ha aconseguit tancar l’any amb tots els pacients pendents 

d’operació dins dels temps de garantia que estableix el Servei Català de la Salut, una fita més que 

remarcable i que dona mostra de la qualitat dels professionals del centre.  

D’altra banda, en el context de l'Atenció Primària, tant els indicadors l'EQA com l‘EQPF mantenen la Direcció 

de la Metropolitana com un referent en qualitat gràcies als seus bons resultats. Aquestes bones xifres són el 

fruit de l’esforç de continuar implementant el treball per processos. La feina feta per millorar l'accessibilitat, 

així com el treball en medicina comunitària i en participació ciutadana són altres eixos que ens seguiran 

marcant les línies estratègiques dels propers anys. Per exemple, en aquest camp, es va presentar el 

Document Marc i la Guia de bones pràctiques de Participació Ciutadana, un minuciós treball d’anàlisi que 

serà un suport útil per als professionals que treballin en processos participatius a l’entorn sanitari. 

Finalment, vull destacar també que aquest any, com en els darrers, la nostra activitat de recerca ha tornat a 

ser més que remarcable, i ho demostra que en dos anys hem aconseguit doblar l’impacte de les publicacions 

de l’Hospital i el volum d’articles publicats. A més, el 2017 s’han dotat els tres primers professionals amb 

Ajuts Trias Sapiens d’intensificació de la recerca, els quals permetran obrir nous projectes, consolidar una 

línia existent o aprendre i introduir noves tècniques o tractaments assistencials. Aquests ajuts es sumen als 

Ajuts Trias Talents, que engany han arribat a la 6a edició i que es consoliden com un dels motors de 

promoció del coneixement i un dels actius principals per incentivar la recerca entre els joves residents. 

I no vull acabar sense ressaltar l’esforç realitzat per consolidar la contractació tant a l’Hospital com a la 

Direcció d’Atenció Primària, amb al voltant de 300 professionals nous incorporats només aquest any, que 

s’han sumat a una plantilla que pràcticament arriba als 7500 treballadors i treballadores. Per això mateix vull 

acabar aquestes línies dirigint-me a tots ells, a tots els treballadors i treballadores que dia a dia s’esforcen 

perquè puguem seguir oferint la millor assistència als nostres pacients. 
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L’ICS a la 
Metropolitana Nord 
A l’àrea Metropolitana Nord de Barcelona, l’Institut Català de la Salut presta serveis d’atenció 

primària a prop d’1.400.000 ciutadans de 71 municipis del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el 

Barcelonès Nord i el Maresme. Alhora, també gestiona l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 

de Badalona, que és el centre de referència per a l’atenció d’alta complexitat dels 800.000 

ciutadans del Barcelonès Nord i el Maresme i l’hospital general bàsic de més de 200.000 

badalonins i veïns de diversos municipis de l’entorn.  

L’atenció primària la duen a 

terme 66 equips i 37 unitats 

assistencials de suport, que 

treballen en un total de 84 

CAP i 22 consultoris locals. 

Alguns d’aquests centres 

tenen com a hospital de 

referència el Germans Trias i 

la resta es coordinen amb els 

altres deu centres 

hospitalaris de referència que 

hi ha en una àrea tan àmplia 

com és la Metropolitana Nord 

i que formen part del Sistema 

sanitari integral d’utilització 

pública de Catalunya 

(SISCAT).  

L’Hospital Germans Trias es 

troba en el Campus Can 

Ruti, una àrea biomèdica 

d’excel·lència en plena 

serralada de Marina de 

Badalona. A partir de la 

posada en marxa de 

l’Hospital, ara fa més de 30 

anys, en aquesta zona s’hi 

ha anat teixint una xarxa 

assistencial, de recerca i de 

docència que avui és un punt 

de referència en l’àmbit de la 

salut i la biomedicina a 

Catalunya. 
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La Gerència Metropolitana Nord en un dia 

 

 

Els recursos de la Gerència Metropolitana Nord 
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Equitat 
L’equitat i l’accessibilitat són aspectes clau del model sanitari públic de la Metropolitana Nord. Els 

professionals de l’Atenció Primària i de l’Hospital Germans Trias donen resposta a les necessitats 

de salut de la ciutadania, tenint en compte les característiques de cada persona i de cada situació. 

En aquest apartat es recull l’activitat assistencial realitzada durant l’any 2017 pels nostres 

professionals. 
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La cirurgia robòtica aterra a l’Hospital Germans Trias  
Des del mes de febrer, l’Hospital Germans Trias ha fet un pas endavant en el camp de la cirurgia amb la 

incorporació d’un robot quirúrgic en un dels seus quiròfans. En concret, el 20 de febrer es va realitzar la 

primera cirurgia robòtica de la història del centre, una faringectomia parcial per neoplàsia, a càrrec dels 

doctors Pollán i Virós. El robot adquirit per l’Hospital Germans Trias és un Da Vinci amb el qual es 

realitzen operacions mínimament invasives de diferents especialitats. 

L’Hospital ha iniciat el seu programa de robòtica amb les cirurgies de cap i coll, i poc a poc ha anat 

sumant els programes de la resta de serveis. Al tancament de l’any, el serveis d’Urologia, O.R.L. i la 

Unitat de Cirurgia Bariàtrica, ja utilitzen de forma periòdica el robot Da Vinci. De cara al 2018 està 

previst que també s’hi sumin els serveis de Ginecologia, Cirurgia Toràcica, Cirurgia Pediàtrica i les 

Unitats de Cirurgia Hepatobiliar, Colorectal i Esofago-Gàstrica. 
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El mes de desembre, l’hospital 

ha substituït el primer Da Vinci 

per la darrera versió del robot, 

el Da Vinci model Xi, que 

ofereix diferents avantatges 

respecte el model que havia 

tingut l'Hospital, especialment 

pel que fa a l’augmentar del 

rang de moviment dels braços, 

l’augment de l'angle de visió i 

d’altres aspectes tècnics que, 

per exemple, permeten accedir 

a cirurgies d'abdomen superior i 

inferior amb major facilitat. 

El Da Vinci és un sistema 

quirúrgic robotitzat amb visió tridimensional que practica una cirurgia mínimament invasiva mitjançant 

braços articulats, controlats pel cirurgià des d’una consola, cosa que permet augmentar la precisió i la 

seguretat. Els professionals que duen a terme aquesta cirurgia assistida han rebut una acreditació 

després d'haver seguit un període de formació indispensable pel maneig del da Vinci. 

La cirurgia robòtica aplicada a procediments seleccionats millora els resultats que s'aconsegueixen amb 

d’altres tipus d’abordatges quirúrgics. D'aquesta manera, gràcies a la nova tècnica, l'Hospital ha 

pogut  disminuir els nivells de pèrdua sanguínia i el dolor postoperatori, obtenir una menor taxa de 

complicacions perioperatòries i patologies nosocomials, a més de reduir l'estada mitja i accelerar la 

recuperació del pacient. 

 Un programa de cap i coll referent a l’estat 

Pocs dies després d’iniciar la cirurgia robòtica a l’hospital, el Servei d’Otorrinolaringologia va practicar 

amb èxit la primera laringectomia total transoral amb el sistema Da Vinci de tot l’estat. Aquesta operació 

s’emmarca dins un programa de cirurgia de cap i coll pioner a l’estat. L’expertesa assolida pels 

professionals de l’hospital en els abordatges transorals per sistema laparoscòpic ha permès una ràpida 

posada en marxa de les cirurgies robòtiques amb el mateix abordatge, aquest cop, però garantint una 

major seguretat i millors resultats. Aquest mateixa expertesa ha fet que l’equip de cirurgians de cap i coll 

de l’hospital siguin referents estatals també a nivell d’oferir formació en aquesta tipologia d’abordatges. 

 

Primers resultats del programa PROA a Germans Trias 
El PROA és un programa multidisciplinari, acrònim de Programes d’Optimització de l’ús dels Antibiòtics, 

que té per objectiu racionalitzar el tractament antibiòtic degut a l’increment de les resistències en els 

microorganismes. Durant els 2017, diferents serveis han participat al programa i en tres d’ells ja es 

disposa de resultats: Pneumologia, Aparell Digestiu i Nefrologia. 

En tots els serveis en què s’ha intervingut hi ha un augment 

significatiu de l’administració del tractament per via oral, una 

reducció de la durada del tractament i una reducció de l’ús dels 

carbapenèmics. Aquests tres punts de l’anàlisi són precisament 

els tres àmbits de millora on el programa va posar el focus i, per 

tant, els primers resultats han estat rebuts de forma molt positiva 

per l’equip PROA. 

L’increment de les resistències antibiòtiques en els 

microorganismes, experimentat amb especial intensitat en la 

darrera dècada, ha produït una crisi sanitària d’extraordinari 

abast. Desprès de moltes dècades de disposar d’antibiòtics 
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altament eficaços ens trobem en l’actualitat en una situació molt complicada per l’emergència de 

microorganismes resistents a la majoria d’antibiòtics, com les enterobactèries productores de 

carbapenemases o  Pseudomonas aeruginosa extremadament resistents, que s’han disseminat per tot el 

nostre sistema sanitari. Això fa que el panorama sigui desolador i s’estiguin buscant sortides d’urgència 

a aquesta situació. 

El primer pas ha estat treballar en l’elaboració d’un quadríptic que recull el tractament empíric de les 

infeccions més prevalents i que ha estat consensuat amb els diferents serveis i validat per la 

subcomissió d’antibiòtics i per la comissió d’infeccions de German Trias. Es va presentar i entregar a la 

sessió clínica general de l’Hospital sobre el PROA que va tenir lloc el 28 de setembre. 

 

Els EAP Sant Roc i El Gorg de Badalona obtenen 
l'acreditació del Departament de Salut 

Els professionals dels equips de Sant Roc i El Gorg han demostrat que la cursa cap a la qualitat i 

l’excel·lència en l’atenció i servei al ciutadà té una meta satisfactòria. L’esforç i dedicació de tot l’equip té 

la recompensa de donar resposta a les necessitats de la població i dotar l’organització d’una qualitat i 

eficiència excel·lent. El resultat de l’acreditació és una mostra fefaent de l’alt nivell de competència dels 

EAP. 

 

Germans Trias implanta el projecte VIDA de suport amb 
l’objectiu d’identificar precoçment complicacions a les 

unitats d’hospitalització  
El projecte VIDA, acrònim de Vigilància i Identificació del Deteriorament Agut, neix amb l’objectiu 

d’identificar precoçment complicacions i morts evitables a les unitats d’hospitalització convencionals. 

Gràcies al desenvolupament d’aquest protocol, i la seva implantació en els sistemes d’informació i gestió 

de l’hospital, es monitoritza i vigila l’estat dels pacients d’una manera més exhaustiva per poder donar 

la resposta més adequada en cada fase de la malaltia. 

El control dels signes vitals i l’observació continuada o 

freqüent de l’estat dels pacients no són accions 

rutinàries, sinó intervencions clau que tenen impacte en 

els resultats clínics sobre complicacions evitables i 

mortalitat. D’aquesta manera, el juny del 2017, es 

constitueix a Germans Trias un grup de treball per 

desplegar el projecte. 

El grup està liderat conjuntament per la Direcció 

d’Infermeria i la Direcció Mèdica. Es tracta d’un equip 

multidisciplinari format per professionals de l’Hospital experts en diferents àmbits com són la qualitat i 

seguretat de pacients, els sistemes d’informació, les àrees assistencials de crítics, les urgències i les 

unitats d’hospitalització de Medicina Interna i Cirurgia General i Digestiva. 

Després de realitzar diverses proves amb pacients reals, el 4 de desembre es va implantar el protocol a 

les unitats de Medicina Interna i de Cirurgia General i Digestiva. 

Durant la prova pilot, la resposta dels professionals ha estat satisfactòria i la lògica del sistema 

d’informació ha funcionat amb normalitat. La prova ha servit també per millorar el protocol, ja que s’ha 

detectat  la necessitat d’adaptar-lo més al perfil clínic dels pacients. Es preveu que durant el 2018 es 

continuï amb la implantació a la resta d’unitats de l’Hospital. 
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La salut comunitària ha estat un dels eixos principals 
d’actuació de l’atenció primària 

La prescripció social forma part del procés d’implantació del Projecte COMSalut (Comunitat i Salut) de la 

Generalitat de Catalunya, que preveu l’atenció integral a la ciutadania en tots els àmbits de la seva 

comunitat. L’EAP de Castellar del Vallès i l’EAP Sabadell Sud són dos dels equips que formen part 

d’aquest projecte per desenvolupar 

accions de salut comunitària. A Castellar 

han estat un total de 472 receptes 

prescrites del catàleg de prescripció 

social en el primer any d’aplicació 

d’aquest projecte, que compta amb un 

total de 33 d’activitats lúdiques i 

culturals. A Sabadell Sud també es 

prescriuen activitats lúdiques a persones 

que pateixen  símptomes lleus de 

depressió i ansietat i a les persones que 

tenen un risc d’aillament social. En una 

mostra de 18 participants, es van 

prescriure 11 activitats ofertes per 9 entitats. 

L’impuls de la salut comunitària en els centres d’atenció primària es fa també a través de programes 

específics, com el de Salut i escola, Salut bucodental, Pacient expert, Prescripció esportiva, Espais 

sense fum o el de Nens en moviment. 

Les xerrades informatives, els tallers i l’organització i participació en jornades de salut, formen part de 

l’atenció comunitària. 

Campanyes de tabac, activitat física, càncer, salut per a la gent gran, diabetis, higiene de mans, visites 

no presentades o sobre la decisió de voluntats anticipades col·laboren en la millora de la salut 

comunitària. 

 

L'Hospital realitza per 1a vegada una cirurgia hepàtica 
extrema amb circulació extracorpòrea 

L’Hospital Germans Trias ha fet enguany la seva primera cirurgia hepàtica extrema amb circulació 

extracorpòrea, una intervenció de màxima complexitat i amb la qual el centre completa la cartera de 

serveis per la cirurgia general i digestiva, amb l’excepció del trasplantament hepàtic. 

Aquesta intervenció, que va tenir lloc el passat mes 

de novembre, es va practicar a una pacient que 

patia un colangiocarcinoma (tumor hepàtic). La 

pacient havia respost bé a la quimioteràpia prèvia a 

la cirurgia però, malgrat tenir un pronòstic clar de 

no-supervivència, no era candidata al 

trasplantament. En aquests casos, s’ha demostrat la 

indicació de practicar ablacions de parts important 

del fetge associades a reseccions de grans vasos. 

Aquesta operació dona el tret de sortida d’una nova 

etapa de la cirurgia digestiva a l’Hospital, en la qual 

es garanteix la cobertura de tota la seva cartera de serveis amb l’excepció del trasplantament i s’obre 

així un ampli camp de treball per recórrer tant a nivell assistencial com de recerca. 
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El Servei d’Esterilització de Santa Coloma de Gramenet 
obté la Certificació ISO 9001:2008 
El Servei d’Esterilització de Santa Coloma de Gramenet obté 

la Certificació ISO 9001:2008 de sistemes de gestió de la 

qualitat. Les diverses normes ISO de la sèrie 9000 promouen 

l’enfocament basat en processos i avaluen l’eficàcia del 

sistema de gestió de la qualitat per augmentar la satisfacció 

dels clients. 

L’objectiu del Servei d’Esterilització de Santa Coloma de Gramenet és atendre les necessitats 

d’esterilització de tot el material clínic del Servei d’Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme i, per 

aconseguir-ho, es planteja la millora contínua en totes les seves actuacions per tal d’arribar a 

excel·lència. 

 

L’atenció primària defineix i difon la Guia de bones 
pràctiques de Participació Ciutadana 

El Document Marc i la Guia de bones pràctiques volen 

ser un suport útil per als professionals que treballin en 

processos participatius en el seu entorn. 

El primer inclou la definició, objectius, concrecions, límits 

i propostes a l’entorn de la participació ciutadana per als 

serveis de salut d’atenció primària de la DAP 

Metropolitana Nord. 

Complementàriament, la “Guia de bones pràctiques per 

abordar la participació ciutadana” vol ser una eina 

facilitadora: 

 Com a element de suport per als directius, 

responsables i grups de treball dels equips i serveis 

que abordin o iniciïn projectes, processos o obrin 

espais participatius amb la ciutadania del seu entorn 

a nivell col·lectiu. 

 Per endreçar i reorientar, si cal, les diferents 

dinàmiques que estan en funcionament arreu del 

territori de la DAP MN, seguint un marc d’actuació 

definit i comú. 

 Per fer front a les dificultats que solen sorgir en la pràctica de dinàmiques participatives, 

especialment les que tenen lloc en entorns amb conflictes oberts. 

 

El treball per processos en l’atenció primària ajuda a 
definir protocols participatius al territori  

Els processos claus constitueixen el nucli de l’activitat sanitària. Dins d’aquests, el procés de coordinació 

assistencial ha facilitat la creació de protocols entre l’atenció primària i els diferents hospitals de 

referència. 

Protocols com el de Lesions per pressió, de Ferides, de Lesions vasculars o d’Ostomies al Baix Vallès, 

posen en comú tan l’orientació diagnòstica com els registres, les actuacions en consulta i l’educació 

sanitària. 
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El 5 % més vulnerable de la població fa el 29 % dels 
ingressos a l’hospital  

Els professionals de l’atenció primària de la Gerència Territorial Metropolitana Nord donen servei a més 

d’1,3 milions de persones. Per tal de poder adaptar els recursos a les necessitats assistencials de cada 

persona, els sistemes sanitaris necessiten agrupar la població en categories, segons els problemes de 

salut que pateixen. A l’ICS aquesta classificació es du a terme a partir d’una eina desenvolupada en el 

nostre entorn sanitari, anomenada grups de morbiditat ajustats (GMA). El sistema permet classificar la 

població en cinc grups de risc: molt baix, baix, moderat, alt i molt alt. 

Els GMA són excloents (és a dir, que cada persona queda classificada en un únic GMA); tenen en 

compte la multimorbiditat (el fet de patir més d’una malaltia), especialment en afeccions cròniques, i 

assignen a cada individu un nivell de complexitat determinat. 

Tot i que suposen una petita part de la població, les persones incloses en estrats superiors de risc 

representen un impacte molt elevat respecte del consum de recursos assistencials. Durant l’any 2017, a 

la Gerència Territorial Metropolitana Nord, el 5,18 % de la població que forma part dels estrats de risc alt 

i molt alt ha realitzat el 29 % dels ingressos hospitalaris, el 18 % de les visites d’atenció primària i el 

36 % de la despesa en farmàcia. D’altra banda, a mesura que augmenta l’edat, el risc creix. 
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Una eina d’avaluació de la qualitat assistencial dels 
equips d’atenció primària  

L’Estàndard de qualitat assistencial (EQA) és una eina d’avaluació de la qualitat de l’activitat que 

realitzen els equips d’atenció primària que consta de 112 indicadors clínics, dels quals 29 es refereixen 

a la qualitat diagnòstica. Aquesta eina també inclou indicadors que es refereixen a la prevenció 

quaternària, és a dir, les pràctiques clíniques que, segons l’evidència científica, aporten poc valor afegit 

o no n’aporten cap. Entre aquestes pràctiques s’inclouen, entre d’altres, tant aspectes relacionats amb 

objectius de desprescripció com proves diagnòstiques. 
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Grups relacionats amb el diagnòstic (GRD) més 
complexos de l’Hospital Universitari Germans Trias i 

Pujol 
Els grups relacionats amb el 

diagnòstic (GRD) són un sistema 

de classificació dels pacients amb 

patologia aguda hospitalitzats. 

Cada grup és força homogeni 

clínicament i representa un 

consum de recursos similar. Cada 

GRD porta associat un pes relatiu, 

que expressa el cost previsible 

que té amb relació al cost mitjà de 

tots els pacients hospitalitzats. Els 

GRD són una eina de gestió, que 

permet ajustar el finançament dels 

procediments que es duen a terme 

a l’hospital. 
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Activitat de farmàcia 
Els professionals mèdics d’atenció primària de la 

Gerència Territorial Metropolitana Nord han reduït 

durant l’any 2017 un 24 % el nombre de redundàncies 

terapèutiques (duplicitats), un 39 % el nombre de 

contraindicacions relacionades amb alguns fàrmacs 

amb notificacions a l’Agència Espanyola de 

Medicaments i Productes Sanitaris i un 27 % les 

accions de desprescripció farmacèutica realitzada als 

pacients polimedicats. Això ha estat possible gràcies 

a l’eina Self-Audit, una eina integrada a l’Estació 

clínica d’atenció primària (ECAP), que permet als 

facultatius poder revisar de manera sistemàtica la 

prescripció farmacèutica que es fa als pacients. 

 

Serveis d’alta complexitat  
Els vuit hospitals de l’ICS actuen com a hospitals 

generals bàsics i de referència per a la població de la 

seva àrea d’influència. L’Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova de Lleida du a terme algunes activitats 

considerades d’alta complexitat, com ara cateterismes 

cardíacs, radiologia intervencionista i cirurgia 

oncològica, entre altres procediments. 
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Altres notícies 
  

L’ICS incorpora més 

professionals a les centrals de 

trucades per adequar el servei a 

la demanda 

Professionals mèdics i 

d'Infermeria debaten millores per 

tractar el dolor i sensibilitzar 

Un nou sistema de monitoratge 

permet prevenir lesions 

neurològiques a quiròfan de 

manera remota 

 

Sabadell acull la primera jornada 

del programa Salut i escola del 

Vallès Occidental 

8 de cada 10 usuaris que han 

rebut prescripció social valoren 

molt positivament l’experiència 

La Unitat d'Hospitalització a 

Domicili de Germans Trias inicia 

un nou projecte de telemedicina 

Un 8% de les visites 

programades cada any a 

l’atenció primària es perden 

perquè els usuaris no hi 

acudeixen 

L’Hospital Germans Trias i 

l’Institut Guttmann creen un 

equip de treball multidisciplinar 

per tractar conjuntament 

malalties minoritàries 

neuromusculars 

Els hospitals Germans Trias i de 

l’Esperit Sant creen una unitat de 

cirurgia plàstica conjunta 
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Participació 
Els professionals són el nostre actiu principal. Sense les persones que treballen a l’Atenció primària 

de la Metropolitana Nord i a l’Hospital Germans Trias no podríem funcionar. Elles són les que millor 

coneixen la feina que fan i les que poden aportar el coneixement i l’experiència necessàries per 

millorar-la. És per això que s’ha fet una aposta per la participació dels professionals en la presa de 

decisions de l’organització, per aconseguir, entre tots, una organització més eficient i que, en 

definitiva, pugui o ferir un millor servei als ciutadans.  
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L’Hospital Germans Trias avança cap a una organització 
més segura i que gestiona millor els problemes de 

seguretat dels pacients 
Si bé els esforços en matèria de seguretat dels pacients s’adrecen fonamentalment a la prevenció els 

esdeveniments adversos, també cal capacitar l’organització per poder respondre de manera adequada a 

les situacions greus i inesperades relacionades amb la seguretat dels pacients 

Al llarg del 2017, s’ha desenvolupat uns documents guia per a la gestió d’esdeveniments adversos 

relacionats amb la seguretat dels pacients, adreçats als professionals, comandaments i directius de 

l’hospital. 

Per difondre’ls, s’ha realitzat la formació, presencial i amb tècniques de role-playing, dels membres del 

Comitè de Direcció i de tots els comandaments assistencials. Han fet la formació un total de gairebé 100 

professionals. 

 

Els processos en l’atenció primària, protagonistes a la 
intranet 

El mapa de processos representa de forma gràfica els processos identificatius de la nostra organització. 

Amb la nova versió es vol consolidar el treball per processos, implantat a la Direcció d’Atenció Primària 

Metropolitana Nord des de fa cinc anys. 

El mapa de processos situa l’activitat assistencial orientada al pacient, visualitzada mitjançant els 

processos clau que constitueixen el nucli de l’activitat sanitària. A més a més, també s’hi inclouen una 

sèrie de processos estratègics i de suport, tant assistencials com tècnics. 

Donada la importància que el treball per processos té per a l’organització, es va modificar la portada de 

la intranet i es van fer una sèrie de vídeos explicatius dels processos. 

 

Atenció als professionals que s’han vist involucrats en 
esdeveniments adversos greus i inesperats (segones 

víctimes) 
El Germans Trias disposa d’un programa d’atenció als professionals que s’han vist involucrats en 

esdeveniments adversos greus i inesperats (freqüentment denominats ‘segones víctimes’, per 

contraposició a les ‘primeres víctimes’ que són els pacients i els seus familiars). Aquest programa, 

desenvolupat per la Direcció de Qualitat, el servei de Psiquiatria i la Unitat Bàsica de Prevenció de 

l’hospital, proporciona assistència psicològica, psiquiàtrica i legal als professionals que ho demanin, de 

manera totalment confidencial i comptant, si s’escau, amb recursos externs com els programes PAIMM i 

Retorn dels Col·legis Oficials de Metges i d’Infermeres de Barcelona. 

Durant les sessions formatives es va difondre aquest programa entre els comandaments i directius, per 

tal de millorar el seu accés. 
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Jubilats de l’atenció primària i comandaments de Treball 
social, d’Atenció a la ciutadania i de Participació 

Ciutadana funden el VoluntarICS 
Al darrer quadrimestre del 2017 s’ha 

posat en marxa un grup motor, format 

per jubilats de l’atenció primària i per 

comandaments de Treball social, 

d’Atenció a la ciutadania i de 

Participació Ciutadana. El grup 

defineix i formalitza la possibilitat que 

qualsevol persona que es jubili a la 

Direcció d’Atenció Primària pugui 

accedir a exercir tasques de 

voluntariat. L’objectiu del projecte és 

aprofitar les habilitats, el coneixement i 

l’experiència acumulada, per tal de continuar contribuint a la millora del benestar i l’equitat de la nostra 

societat, amb una cartera de serveis definida que garanteixi en tot moment que es duent a terme 

activitats complementaries i no incloses en la cartera de serveis pública. 

La primera presentació d’aquesta iniciativa, feta pels propis jubilats del grup motor, va tenir lloc a les 

Jornades de Jubilats de cadascun dels tres Serveis d’Atenció Primària (SAP) de finals de 2017. 

 

Comunicat oficial de la Direcció i les Juntes de l'Hospital 
Germans Trias arran dels fets del mes d’octubre  

Arran del fets que han succeït a Catalunya aquest mes d’octubre,  tan la direcció de l’Hospital Germans 

Trias com les diferents juntes i òrgans representatius dels professionals del centre van pactar un text 

conjunt de defensa dels valors democràtics que tot seguit adjuntem: 

 Des del màxim respecte a la pluralitat i davant dels fets succeïts aquestes darreres setmanes a Catalunya, 

l’Hospital Germans Trias i Pujol sent fidel al seu compromís amb la ciutadania del país, defensa la democràcia, la 

llibertat d’expressió i el dret a votar. 

L’Hospital també rebutja qualsevol acció que pugui impedir l’exercici d’aquests drets i manifesta públicament el 

seu recolzament a totes aquelles persones, entitats i institucions que treballen per garantir-los 

Signat, 

Direcció de l’HUGTIP 

Junta Clínica de l’HUGTIP 

Junta Facultativa de l’HUGTIP 

Junta d’Infermeria de l’HUGTIP 

Junta de Personal de l’HUGTIP 

 

Jornada d’acollida de les noves treballadores socials als 
equips d’atenció primària  

El 4 de juliol s’ha fet la jornada d’acollida de les noves treballadores socials que s’han incorporat als 

equips d’atenció primària de l’atenció primària Metropolitana Nord. La jornada ha constat d’una primera 

part en què s’ha fet l’acte formal d’acollida i en la qual s’han treballat les competències professionals 
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mitjançant una dinàmica de grup. A la segona part, a la qual també han assistit la resta de treballadores 

socials, s’han debatut les atribucions del col·lectiu i s’han presentat les línies estratègiques del treball 

per processos i l’aplicació al treball social. Finalment, s’han tractat els processos específics del procés 

del treball social. 

Amb aquestes noves incorporacions totes les direccions úniques del Vallès Occidental, el Vallès 

Oriental, del Barcelonès i el Maresme tenen treballador social sanitari, majoritàriament associats a un 

EAP. El procés de treball social sanitari a la Metropolitana Nord es consolida com un model d'atenció 

proactiu, orientat i centrat en el pacient, la família i la comunitat i enquadrat en la xarxa d'actius 

sociosanitaris i comunitats. 

 

Dos equips d’atenció primària i un metge, guardonats 
amb els Premis a l’Excel·lència Professional 2017  pel 

Col·legi de Metges de Barcelona 
El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ha guardonat enguany amb els Premis a l’Excel·lència 

Professional 50 metges i quatre equips assistencials de les comarques de Barcelona que han destacat 

per l’excel·lència i la qualitat en l’activitat professional. Els equips d’atenció primària Granollers Nord i 

Granollers Oest, així com el metge de família Antoni Rodríguez González, del CAP Ca n’Oriac de 

Sabadell, van ser estar entre els escollits, tots ells pertanyents a l’atenció primària de l’àrea 

Metropolitana Nord. 

El CoMB guardona professionals en els àmbits d’atenció hospitalària, atenció primària, altres àmbits 

assistencials, recerca biomèdica, educació mèdica i, per últim, humanitats, cooperació i gestió. Així 

mateix, es concedeixen quatre premis per a equips assistencials, per tal de reconèixer el lideratge i 

l’excel·lència dels metges que treballen en equip. 

 

La Unitat de Salut Laboral atén 720 consultes de salut de 
professionals de l’atenció primària  

La Unitat de Salut Laboral està formada per 

professionals sanitaris i de suport tècnic amb 

coneixement i experiència en l’àmbit de la salut 

laboral, que ofereixen assessorament i suport als 

professionals sanitaris i a altres agents implicats, i 

realitzen la vigilància epidemiològica de les patologies relacionades amb el treball. 

Durant el 2017, ha fet 508 actuacions per a la millora de la seva salut laboral. 
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Ha participat en la promoció de la salut dels treballadors amb campanyes com l’activitat física, 

organitzant 11 tallers de marxa nòrdica i la prevenció de lesions músculo-esquelètiques, amb 2 

sessions. Ha donat consells de salut a 450 treballadors. 

Ha fet 552 exàmens de salut als treballadors i ha format a 2.972 professionals dins del Pla de formació 

de la Unitat. 

 

Altres notícies 
  L’IDIAP Jordi Gol i l’ICS lliuren 

els ajuts per a la recerca en 

atenció primària 

Prop de 500 professionals 

participen en la 25a edició de la 

Cursa Atlètica de la Sanitat 

Catalana 

Les unitats d’insuficiència 

cardíaca dels hospitals Germans 

Trias i Bellvitge són les primeres 

de Catalunya a obtenir 

l’acreditació d’excel·lència 

L’ICS impulsa la tria de l’equip 

directiu del centre per part dels 

mateixos professionals 

Tres professionals de Germans 

Trias reben els Premis a 

l'Excel·lència Professional del 

CoMB 

Els professionals jubilats de l’ICS 

Vallès Oriental i de l’ICS 

Barcelonès Nord i Maresme 

s’acomiaden en un emotiu acte 

Sabadell acull la tercera Jornada 

ASSIR Catalunya, amb més de 

700 professionals d’arreu del 

territori 

12 experiències innovadores en 

què participen professionals de 

l’ICS reben la certificació de 

qualitat de l’OIGS 
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Innovació 
La innovació és el motor de les organitzacions. A la Gerència Metropolitana Nord de l’ICS apostem 

fort per la innovació oberta a totes les persones que en formen part. De manera més formal, el 

procés innovador es canalitza a través l’Institut Germans Trias i Pujol i de la Fundació IDIAP Jordi 

Gol, que permeten desenvolupar científicament solucions orientades a millorar l’assistència, tant 

actual com futura. Tant la quantitat com la qualitat dels articles publicats en revistes indexades amb 

factor d’impacte segueix creixent en el conjunt de la Metropolitana Nord. 
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5 projectes a l’Hospital Germans Trias reben l'impuls de 
l'edició 2016 de La Marató de TV3 

La Marató de l'any 2016 estava dedicada a l'ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques, per això 

la majoria dels projectes finançats són al grup de Malalties Vasculars del Cervell, liderat pel Dr. Antoni 

Dávalos, i un projecte liderat des del Servei de Rehabilitació i Medicina Física de l'Hospital Germans 

Trias i Pujol, amb la Dra. Maria José Durà. Les ajudes s'han lliurat al mes d’octubre en un acte a 

l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya, amb l'assistència dels 70 equips de 

recerca que reben finançament enguany. 

Dins del grup de recerca de malalties neurovasculars, el Dr. Dávalos ha rebut finançament per a l'estudi 

"PROMISE: Nous biomarcadors predictius de recuperació funcional previ al tractament endovascular en 

ictus isquèmic agut", i la Dra. Monica Millan liderarà el projecte "Incontinència fecal després d'ictus agut: 

mecanismes patofisiològics i noves fronteres en el seu tractament". A més d'aquests dos projectes 

unitaris, en el mateix grup la Dra. Laia Grau participarà de l'"Estudi dels mecanismes de fase aguda de 

l'ictus que afavoreixen el desenvolupament de l'epilèpsia" i la Dra. Laura Dorado liderarà el projecte 

coordinat "ITACAT: Impacte de l'anàlisi trombòtic en pacients dictus a Catalunya". 

En l'àmbit de la rehabilitació, la Dra. Maria José Durà liderarà a l'IGTP un projecte coordinat, "Exercici de 

la ment i del cervell, una intervenció multimodal en l'ictus". 

Amb el total de la recaptació es poden impulsar fins a 37 projectes per trobar avenços tangibles en la 

prevenció, el tractament i la rehabilitació de les discapacitats motores, sensitives, cognitives que 

provoquen l'ictus i les lesions traumàtiques a la medul·la i al cervell. 

 

La Direcció d’Atenció Primària convoca els primers Ajuts 
a la Recerca 

La Direcció d'Atenció Primària Metropolitana Nord té entre les seves prioritats donar suport als 

professionals que realitzen o volen realitzar projectes de recerca i consolidar línies de recerca d’interès 

en atenció primària. Per impulsar aquesta dinàmica de treball, es convoquen els primers ajuts en 

temps/hores d'intensificació per desenvolupar projectes de recerca per part dels professionals de 

l'atenció primària Metropolitana Nord. Han obtingut un ajut a la recerca consistent en un mòdul de 60 

hores, deu projectes dels àmbits de medicina de família i de l’atenció a la salut sexual i reproductiva. 

 

Es posa en marxa el programa de promoció del Campus i 
mecenatge 'Amics de Can Ruti' 

Aquest passat mes de març s’ha fet la presentació 

de l’estand itinerant dels ‘Amics de Can Ruti’, un 

programa que agrupa i dona visibilitat a tota la 

comunitat de persones, entitats i empreses que 

doten de recursos l’activitat assistencial, de recerca i 

docent que es fa  a l’entorn del Campus Can Ruti. 

Amb l’objectiu de donar a conèixer el programa, 

durant el mes de març, els Amics de Can Ruti han 

estat presents a Badalona en diferents suports 

estàtics, com banderoles o pancartes leds, però 

sobretot amb un estand itinerant que s’ha desplaçat 

per diferents punts concorreguts de la ciutat. El primer d’aquests punts va ser el Pavelló Olímpic de 

Badalona, coincidint amb el partit de l’ACB Divina Joventut – FC Barcelona. 
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Els Amics de Can Ruti és un projecte sense entitat jurídica impulsat i gestionat per l’Institut Germans 

Trias i Pujol (IGTP). Vol convertir-se en una eina clau de mecenatge a la vegada que projectar el 

Campus Can Ruti com un punt de trobada d’algunes de les institucions catalanes de referència en 

l’àmbit de la biomedicina. 

A més de l’Institut i l’Hospital Germans Trias, les altres institucions que formen part de la plataforma són 

la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’Institut Català d’Oncologia (ICO), Institut de Recerca 

contra la Leucèmia Josep Carreras, el Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida a Catalunya 

(CEEISCAT), la Fundació Lluita contra la Sida (FLS), l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, el Banc 

de Sang i Teixits, l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI); i l‘Institut Universitari d’Investigació en 

Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol). 

 

La Unitat de Suport a la Recerca continua amb la 
promoció de la investigació a l’atenció primària  

La Unitat de Suport a la Recerca ha continuat oferint ajuda i acompanyament als professionals en els 

seus projectes de recerca, assessorant, donant suport metodològic  i formant.  

Durant el 2017, s’han fet 3 cursos i s’ha ofert suport a 15 tesis doctorals en curs. Hi ha set grups de 

recerca acreditats i en marxa 53 projectes finançats. 

 

Neixen les beques Germans Trias Sapiens 
Gràcies al nou programa de beques Germans Trias Sapiens, tres professionals  de l'Hospital podran 

disposar durant el 2018 de més temps per fer recerca. En el cas de la doctora Cristina Prat, del Servei 

de Microbiologia, la beca servirà per consolidar una línia de recerca sobre infeccions respiratòries; per 

l'oftalmòleg Xavier Valldeperas es tracta d'una oportunitat per iniciar un nou projecte d'investigació, i la 

infermera Laura Tarrats podrà dur a terme durant aquest any un assaig clinic amb dones embarassades. 

 

Tretze projectes de recerca en 
marxa en l’àmbit de l’atenció a 

la salut sexual i reproductiva 
L’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva a l’atenció 

primària presenta els tretze projectes de recerca en marxa 

durant el 2017. 

Estudis sobre l’alletament, la vacunació de la tos ferina en 

gestants o la visita preconcepticonal en l’atenció primària 

són temes en estudi per part dels investigadors. 

 

La Pedrera acull la 6a edició de l'entrega dels premis del 
Programa Talents 

La Pedrera ha acollit un any més l’acte d’entrega de la 6a edició dels premis del Programa Talents, 

impulsats per la Fundació Catalunya- La Pedrera i per l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

L’auditori Gaudí de l’emblemàtic edifici barceloní va ser l’escenari d’un acte que va tornar a posar en 

valor la recerca que es fa a Catalunya en general i a Can Ruti en particular. 
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Enguany, 9 nous professionals de l’Hospital Germans Trias van rebre el reconeixement pel seu treball, 

així com un de l’Atenció Primària de l’Àrea Metropolitana Nord de l’ICS, a la vegada que 4 més 

renovaran la beca aconseguida l’any anterior. A més, l’Hospital Clínic es va consolidar dins del 

Programa Talents i, igual que l’any passat, va entregar la dotació de dues beques. 

Com cada a any, la promoció de premiats va comptar amb l’acompanyament simbòlic d’un padrí. En 

aquest cas el Dr. Juan Ruiz Manzano, cap del Servei de Pneumologia de l’Hospital Germans Trias i cap 

del grup de recerca de Malalties Respiratòries a l’IGTP, que va fer un discurs retrospectiu sobre la 

recerca realitzada en tuberculosi, el camp d’estudi del seu grup de recerca. El Dr. Ruiz va prendre el 

testimoni del Dr. Josep Mª Campistol, director general de l’Hospital Clínic de Barcelona, padrí de l’edició 

del 2016. Altres investigadors que han estat padrins han estat el Dr. Bonaventura Clotet, el Dr. Pere-

Joan Cardona, el Dr. Juan Francisco Julián i el Dr. Manel Puig. 

Els Ajuts Germans Trias Talents van néixer amb la finalitat de retenir i potenciar la carrera dels joves 

talents de l’hospital. En aquests sis anys, i gràcies al finançament de Germans Trias i la Fundació 

Catalunya-La Pedrera, aquests ajuts s’han consolidat com una oportunitat per als professionals dels 

diferents centres que hi participen. Enguany també es fa l’entrega de les primeres beques 

d’intensificació, les beques Germans Trias Sapiens, un ajut de nova creació que ja es va anunciar l’any 

passat i al qual l’any que ve també s’hi sumarà l’Hospital Clínic. 

 

Germans Trias, present al saló d'innovació en salut 
Healthio 

Aquest mes de maig ha donat el tret de sortida la primera edició del saló d’innovació en salut Healthio, el 

qual ha comptat amb la presència de Germans Trias. L’Hospital i l’Institut ha estat unes de les 

institucions protagonistes d’una fira que serveix tan per presentar les últimes novetats de grans centres 

de salut com iniciatives de petites startup que s’emmarquen dins el paraigües de la innovació en salut. 

A més de comptar amb un estan propi, els professionals de Germans Trias han participat de la fira amb 

diferents exposicions en els espais denominats ‘Àgores’ de dins el saló. Algunes de les iniciatives 

presentades per l’Hospital son el mapa de glicèmies del Servei d’Endocrinologia, el mapa del dolor de la 

Clínica del Dolor, l’sleepwise de la Unitat de la Son i el control remot del monitoratge neurofisiològic 

intraoperator, del Servei de Neurologia. 

A més, l’Hospital ha tingut un paper protagonista durant la inauguració, amb la participació de la Dra. 

Beti Bayès a la taula rodona inaugural sota  el títol ‘La innovació en la gestió hospitalària’, junt amb 

Vicens Martínez, Gerent del Vall d’Hebron, i Josep Mª Campistol, director de l’Hospital Clínic. 

 

Altres notícies 
  

La Unitat d'Hospitalització a 

Domicili de Germans Trias inicia 

un nou projecte de telemedicina 

L’Hospital Germans Trias 

estudiarà marcadors cardíacs, 

bioquímics i fisiològics en 

corredors de la Marató de 

Barcelona 

L'Hospital Germans Trias, pioner 

en l'anàlisi genètica de la 

glàndula hipofisiària sana 

Una nova tècnica no invasiva 

identifica el desgast del 

peritoneu i contribueix a millorar 

la seguretat del pacient en les 

diàlisis 

Un nou sistema de monitoratge 

permet prevenir lesions 

neurològiques a quiròfan de 

manera remota 

L'Hospital Germans Trias 

acompanya l'alpinista Ferran 

Latorre en el seu ascens a 

l'Everest 

L’Institut Germans Trias 

presenta els resultats de la 

recerca en Atàxia de Friedreich 

finançada amb una campanya 

de micromecenatge 

Germans Trias, primer hospital 

català a implementar un nou 

model de vàlvules cardíaques 
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Competència 
A més de la recerca i la innovació, l’activitat docent és fonamental per poder millorar els serveis que 

les organitzacions sanitàries ofereixen a la ciutadania. Tant a l’Atenció Primària de la Metropolitana 

Nord com a l’Hospital Germans Trias es duen a terme activitats formatives de primer nivell, tant pel 

que fa a la formació de grau –amb convenis amb universitats i altres institucions– com a la formació 

especialitzada, amb la incorporació d’un bon nombre de residents de diferents àmbits de la salut.  
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33 residents comencen la seva especialització als centres 
d’atenció primària de la Metropolitana Nord  

El CAP Sant Fèlix de Sabadell acull l’acte 

d’elecció dels 33 residents que han escollit la 

Unitat Docent de la Metropolitana Nord per 

formar-se com a metges de família. 

Després de l’elecció i la signatura del contracte, 

s’han reunit amb els coordinadors docents dels 

centres d’atenció primària i els tutors dels 

hospitals de referència per conèixer millor les característiques de cadascun d’ells.  

Els nous residents quedaran repartits entre els següents equips: EAP Badia del Vallès (3), EAP 

Serraparera de Cerdanyola (2), EAP Ca n’Oriac de Sabadell (4), EAP Montornès-Montmeló (2), EAP La 

Garriga (2), EAP Granollers Sud (2), EAP El Gorg i EAP Sant Roc de Badalona (4), EAP Llefià (5), EAP 

Mataró Ronda Prim (3), EAP Can Mariner (3) i EAP Riu Nord-Riu Sud (3) de Santa Coloma. 

 

L’Hospital Germans Trias forma més de 2.500 
professionals en actuacions davant situacions 

d’emergència 
Un total de 2.622 professionals de 

l’Hospital Germans Trias han rebut 

formació amb les normes d’actuació 

enfront una situació d’emergència els 

darrers tres anys. Aquesta xifra tan 

elevada, que suposa més d’un 80% de la 

plantilla, ha estat una prioritat de la 

Direcció de Centre, que l’ha entès com un 

dels seus pilars fonamentals davant de 

l’actuació enfront possibles emergències. 

L’aplicació del Pla d’Autoprotecció va ser 

revisat i homologat per la Direcció General 

de Protecció Civil el desembre de 2014 i va 

entrar en funcionament a Germans Trias a partir del 2015. Des de la seva homologació, l’Hospital va 

establir un ambiciós projecte formatiu en matèria d’emergències, el qual ha estat liderat per la Unitat de 

Prevenció de Riscos Laborals, conjuntament amb Seguretat i Formació. 

S’ha realitzat el curs d’extinció d’incendis i evacuació als equips de primera intervenció, impartit per 

bombers especialistes de l’empresa Emerfoc.  Concretament, es van formar 200 professionals durant el 

2015; més d’un millar durant el 2016, i ha estat en el 2017 quan s’ha arribat al màxim de membres de la 

plantilla formats, amb un total de 1.422. 

Per arribar a aquesta xifra s’han realitzat més de cent sessions formatives distribuïdes en quatre 

sessions per dia, un dia a la setmana. Actualment, amb més de 2.500 professionals formats, totes les 

categories professionals han rebut formació i es troben preparades per fer front a una situació 

d’emergència que requereixi extinció de foc i evacuació de malalts. 

La Direcció de l’Hospital aposta per la formació com un dels seus pilars fonamentals davant de 

l’actuació enfront possibles emergències, planificarà anualment noves sessions per garantir que les 

noves incorporacions rebin la formació necessària i continuarà realitzant els simulacres d’emergència 

anual com a eina de gestió i verificació. 
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Es concedeix la primera plaça de professor agregat de 
medicina de família de la UAB a un metge de la 

Metropolitana Nord 
El doctor Rafael Azagra ha estat nomenat professor agregat metge del Departament de Medicina de 

la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

Es tracta de la primera plaça de professor agregat de l’especialitat medicina de família convocada per 

la UAB. Ha estat creada per a la docència de la medicina de família i comunitària (MFiC) i en l’àmbit de 

l’atenció primària de salut. Al concurs públic hi podien participar els professors associats doctors amb 

l’acreditació de les agències ANECA per a professor titular universitari i de l’AQU per a professor 

agregat. 

Segons el degà de la Facultat de Medicina de la UAB, la creació d’aquesta plaça de professor agregat 

de medicina de família mostra el reconeixement de la Facultat de Medicina de la UAB per la rellevància 

d’aquesta especialitat i de l’entorn 

docent de l’APS en el grau de 

medicina. Especialment la que es 

desenvolupa als centres d’atenció 

primària de l’Institut Català de la Salut. 

La Direcció d’Atenció Primària, compta 

amb una xarxa de 52 CAP i 170 

metges de família que col·laboren de 

forma regular en la docència del grau 

de medicina. 

 

El Servei d’Otorrinolaringologia de Germans Trias  
imparteix el primer curs d’anatomia aplicada als 

abordatges transorals de l’orofaringe  
El Servei d’Otorrinolaringologia de Germans 

Trias ha organitzat el primer curs d’anatomia 

aplicada als abordatges transorals de 

l’orofaringe, essencial per les cirurgies 

robòtiques. 

El curs que es va impartir els dies 23 i 24 

d’octubre per professionals del Servei 

d’Otorrinolaringologia de l’Hospital va comptar 

amb l’assistència de 10 cirurgians de cap i coll 

de tot l’estat espanyol que no van voler perdre 

l'oportunitat de conèixer de primera mà les 

tècniques emprades en un servei de referència. 

A més a més van tenir la oportunitat de dur a terme a la facultat de Medicina de la Universitat Autònoma 

de Bellaterra la dissecció d’un cadàver per mitjà de la plataforma robòtica Da Vinci i material de 

laparoscòpia.   

L’objectiu d’aquest curs és definir la disposició anatòmica de les estructures orofaringes per als 

abordatges transorals per mitjà del sistema Da Vinci o altres. 
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Els metges de quart curs de residència de la Unitat  
Docent Metropolitana Nord presenten els seus treballs de 

recerca 
L’Hospital de Mataró va allotjar el passat dijous 27 d’abril la 6a Jornada de Recerca de la Unitat Docent 

Multiprofessional de la Metropolitana Nord, en la qual es van presentar un total de nou treballs de 

recerca dels metges residents de quart any de medicina familiar i comunitària. Va inaugurar l’acte de 

presentació la Dra. Montserrat Teixidó, en representació de la Direcció d’Atenció Primària Metropolitana 

Nord. La conferència d’inici va anar a càrrec del director dels equips d’atenció primària Sabadell Sud i 

Creu de Barberà, de Sabadell, sota el títol “Programa de prescripció social de la Unitat de Gestió 

d’Atenció Primària Sabadell Sud”. La jornada va estar marcada per una notable assistència de públic i 

un ambient distès i professional. 

D’entre els treballs presentats, un jurat format per tècnics de la Unitat de Suport a la Recerca 

Metropolitana Nord i tècnics de salut del territori va escollir-ne els tres guanyadors. Els dos segons 

premis van ser per als treballs “Manejo del insomnio en atención primària: ¿prescribimos hipnosedantes 

innecesariamente a nuestros pacientes?”, presentat per residents dels EAP Santa Coloma de Gramenet 

Centre i Riu Nord - Riu Sud, i “Cuidant al que cuida: experiència d’una intervenció psicoeducativa 

multidisciplinària”, de l’EAP Serraperera, de Cerdanyola del Vallès. Els guanyadors van ser els residents 

de l’EAP Ronda Prim, de Mataró,  amb el projecte titulat “Intervención multifactorial para mejorar la 

adherencia terapéutica a los inhaladores en pacientes con EPOC”.  

En el transcurs de la jornada també es va tenir temps de felicitar els residents que complien els anys en 

una data propera a la celebració de la jornada. La cloenda de l’acte va comptar amb la participació dels 

residents, que van sortir a l’escenari per cantar, tots alhora, una cançó de comiat. 

 

Altres notícies 
  L’Hospital Germans Trias dona 

la benvinguda als residents 

L’Hospital Germans Trias 

participa en la 22ª Setmana de la 

Ciència que s’organitza a 

Badalona 
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Compromís 
La Gerència Metropolitana Nord de l’ICS està compromesa amb la societat a què pertany. La 

mateixa activitat sanitària ja suposa un compromís amb la societat i una voluntat de fer un món 

millor. Darrere de la feina dels nostres professionals es troba el desig d’aconseguir el benestar de 

les persones, a través de la lluita contra les malalties i la promoció de la salut i d’hàbits saludables. 

La vocació d’ajudar els altres va més enllà de la pràctica professional quotidiana i es demostra a 

través de les nombroses accions solidàries que, de forma individual, duen a terme molts 

professionals de l'empresa a casa nostra i arreu del món. L’Atenció Primària com l’Hospital 

Germans Trias contribueix amb les seves accions a fer un món més sostenible i més just. 
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L'Hospital Germans Trias inicia un projecte de donació 
d’excedents alimentaris 

A Catalunya es llencen uns 35 kg anuals de menjar per persona només a les llars, al sector del comerç i 

la restauració, una dada que podria triplicar-se si es té en compte el malbaratament al llarg de tota la 

cadena de producció. En els darrers anys, arreu del país han nascut diverses iniciatives per aportar 

solucions a aquesta problemàtica. 

En aquest context, l'Hospital Germans Trias ha signat un conveni tripartit amb Pont Alimentari, projecte 

coordinat per les fundacions Banc de Recursos i Rezero, i amb ARCASA, empresa que realitza el servei 

de cuina a l'Hospital, per donar els seus excedents alimentaris cuinats a l’entitat social badalonina Amics 

del Gorg Mar, que atén més de 600 famílies cada setmana. La iniciativa compta, també, amb la 

implicació d'Andròmines, l’entitat social que col·labora en la logística. 

L’experiència de totes les parts implicades en la gestió dels recursos alimentaris fa possible garantir les 

òptimes condicions de seguretat alimentària en tot el procés de recollida i distribució. Els aspectes de 

seguretat alimentària, que són claus, queden garantits en els protocols de funcionament per a la 

recollida, el transport i la distribució de les racions de menjar cuinat sobrants, que s’han elaborat seguint 

les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana de 

Seguretat Alimentària. En aquest cas, els aliments sobrants són d'alt valor nutricional i s'envasen, 

s'emmagatzemen, es transporten i es distribueixen congelats en envasos compostables, per tal de 

reduir l'impacte ambiental dels residus que generen un cop consumit l'aliment. 

Aquesta és la primera iniciativa d’aquestes característiques que es realitza en un hospital de tercer nivell 

a Catalunya, i és un nou pas endavant de la implicació de l’Hospital Germans Trias amb el seu entorn. 

Premi Europeu de Prevenció de Residus 2015 

L’Hospital Germans Trias ja va ser distingit l’any 2015 amb el VI Premi Europeu de Prevenció de 

Residus pel projecte “Minimització de les dietes hospitalàries”. Aquesta iniciativa es va centrar en 

identificar les principals causes del malbaratament alimentari a l’Hospital, és a dir, les dietes servides 

però no consumides i es va aconseguir una reducció anual de més del 50%, evitant malbaratar 1.400 

àpats, que suposa prevenir 910 Kg de residus orgànics cada any. 

 

Centres d’atenció primària compromesos  
Cada cop hi ha més centres d’atenció primària de l’ICS que gestionen la seva qualitat mediambiental 

amb els estàndards internacionals més exigents. Des de l’any 2008, l’empresa ha apostat per acreditar 

els CAP amb el segell de qualitat europeu Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Aquesta 

certificació indica que aquests centres compleixen amb els màxims nivells de qualitat mediambiental. La 

consecució d'aquesta certificació, que té caràcter voluntari, comporta també l'obtenció de l'acreditació 

ISO 14.001. 

L’any 2017, ja són 16 els centres que disposen d’aquesta distinció, cosa que implica que avaluen 

l’impacte sobre el medi ambient de les seves activitats i implanten sistemes de millora contínua. Dos 

d’aquests edificis, tenen l’acreditació ISO 14.001 exclusivament. Dels 16 centres, 15 són CAP i un és un 

consultori local. 

L'EMAS és un certificat de gestió ambiental disponible per a qualsevol organització de l'Espai Econòmic 

Europeu (Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i d'altres països. Es tracta d'una eina 

d'ús voluntari per a aquelles organitzacions, tant públiques com privades, que vulguin assumir una 

responsabilitat ambiental i econòmica. 

Els centres que tenen l’acreditació EMAS són més eficients en l’ús dels recursos i han implantat 

sistemes de millora contínua. Els edificis que tenen aquest segell de qualitat monitoritzen els seus 

consums energètics, la despesa de paper i la producció de residus. Durant l’any 2017, els centres de 
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l’ICS que tenen l’acreditació EMAS han disminuït un 14 % el consum d’aigua i prop d’un 3 % la despesa 

de paper d’oficina i de paper de llitera respecte de l’any anterior. També han millorat la selecció dels 

residus. Així, els professionals dels centres acreditats han separat per reciclar un 16,5 % més d’envasos 

i un 5 % de paper que durant el 2016. 

Altra certificació aconseguida per centres de l’atenció primària és la ISO 9001:2105. Són 6 Serveis de 

Diagnòstic per la Imatge i una Unitat d’Esterilització. Les diverses normes ISO de la sèrie 9001 

promouen l’enfocament basat en processos i avaluen l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat per 

augmentar la satisfacció dels clients. 

 

Altres notícies 
  

L’atenció primària de l’ICS 

renova la certificació ambiental 

europea EMAS 

Èxit de participació en la jornada 

commemorativa del Dia Mundial 

del Ronyó 

Germans Trias s'implica en la 

25a Setmana Mundial de la 

Lactància Materna amb diferents 

iniciatives 

El Giving Tuesday a Badalona 

Els professionals de la 

Metropolitana Nord, conscienciats 

per aconseguir l’estalvi de la 

meitat del paper a les consultes 

d’atenció primària 

L’Hospital estrena perfil de Twitter: 

@hgermanstrias 

L'Hospital Germans Trias estrena 

dos blogs nous dels Serveis 

d'Immunologia i d'Aparell Digestiu 

L'Hospital acull una exposició en 

què artistes internacionals 

s'apropen a la situació dels 

refugiats 

L'Hospital participa en la XVII 

Jornada de la Salut de Sant 

Adrià del Besòs 

L'Hospital celebra el Dia Mundial 

de l'Ictus promovent la prevenció 

entre la ciutadania 
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Transparència 
L’ICS és l’empresa més gran del territori, amb un pressupost anual que frega els 3.000 milions 

d’euros. Mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat, l’ICS rep cada any un import global 

que s’ha de repartir entre les diverses unitats productives. D’altra banda, cadascuna d’aquestes 

signa amb el CatSalut un contracte programa que, en el cas dels hospitals, defineix l’activitat que 

aquesta entitat compra i els ingressos que l’àmbit o les direccions d’atenció primària haurien de 

rebre per la població que tenen assignada.  
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S'inaugura el nou magatzem de farmàcia de la DAP 
Metropolitana Nord al CAP Montornès del Vallès 

El passat 7 de setembre es van inaugurar les instal·lacions del nou magatzem de farmàcia del CAP 

Montornès del Vallès, el qual s’ha convertit en el nou proveïdor de medicació per als centres de la 

Direcció d'Atenció Primària Metropolitana Nord. El nou magatzem te desenvolupa i presta, de manera 

homogènia per a tots els centres i professionals assistencials, una atenció farmacèutica de qualitat pel 

que fa a la gestió i ús del medicament d’ús intern. Aquest magatzem té com a cartera de serveis bàsics 

els següents aspectes: 

 Gestió de compra, emmagatzematge i subministrament de medicaments d’ús intern més propera a la 

realitat de l’atenció primària i complint els criteris de qualitat exigits per la legislació actual. 

 Planificació, coordinació i execució de programes i activitats per millorar l’ús de medicaments d’ús 

intern. 

 Coordinació i promoció d’activitats de farmacovigilància en la medicació d’ús intern: gestió d’alertes 

de farmàcia, detecció d’errors de medicació, etc. 

 Actuació com a centre d’informació de medicaments.  

En definitiva, aquest magatzem actua com una estructura de suport i assessorament sobre la medicació 

d’ús intern de manera homogènia i eficient per a tot el territori. 

 

L’Hospital s’adapta als nous temps 
Al llarg del 2017 l’Hospital ha dut a terme un ambiciós projecte de millora de les seves instal·lacions. El 

pla ha estat encapçalat per la Unitat d’Infraestructures, però ha comptat amb la col·laboració de tots els 

professionals de Germans Trias que, en algun moment, han vist alterat el seu dia a dia. 

Durant aquests 12 mesos, l’Hospital ha realitzat un total de 90 accions de millora: 17 actuacions majors, 

com ara el nou edifici del mòduls, i més de 70 accions menors, com el nou box de la UCI, l’ampliació 

dels llits de la Rea o els nous espais de la Unitat Bàsica de Prevenció. Aquestes obres han suposat 450 

trasllats, entre professionals i pacients, i s'ha intervingut una superfície de 7500m2, a banda dels 

9.000m2 que es destinaran a la nova zona d'aparcament. 

També durant el 2017 s’ha treballat en l’elaboració d’un Pla director d’ampliació de l’Hospital, 

conjuntament amb el CatSalut i el Departament de Salut. L’objectiu d’aquest Pla és que les instal·lacions 

de l’Hospital puguin assumir el seu creixement, a més de resoldre les problemàtiques del seu entorn: 

l’aparcament, l'accessibilitat, els serveis o la urbanització. 
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L’atenció primària es renova cada vegada més  
Durant l’any 2017 la Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord, ha fet un total de 365 accions de 

millora en els seus centres d’atenció primària. Han estat 153.000 metres quadrats de superfície 

renovats, que inclouen 83 centres d’atenció primària, 23 consultoris locals, un magatzem i dues oficines. 

Entre les intervencions més importants de 

l’any hi ha els aparells de diagnòstic per la 

imatge del CAP Dr. Robert, el CAP Vallès 

Oriental, el CAP el Maresme  i el CAP Santa 

Coloma de Gramenet. L’ampliació de la 

central de trucades de Can Pantiquet (Mollet 

del Vallès). La renovació del magatzem de 

farmàcia de Montornès del Vallès. 

També podem destacar la instal·lació dels 

mòduls prefabricats a Sant Roc per ampliar 

les consultes, les portes automàtiques de 

Montmeló, i la renovació de l’ascensor del 

CAP Arenys de Mar. 

Cal destacar l’esforç fet en seguretat 

industrial amb 57 auditories energètiques fetes i la implantació del sistema de gestió de residus en 47 

dels 106 centres de la Metropolitana Nord. 

 

Comencen els enderrocs per a la construcció de la nova 
zona de pàrquing de l'Hospital 

El dilluns 6 de novembre, han començat els enderrocs per a la construcció d'una zona nova 

d'aparcament per a l'Hospital. Aquest nou dispositiu estarà situat a sota de l'heliport, que és l'espai on 

avui han començat els enderrocs. 

Gràcies a aquesta ampliació l'Hospital 

Germans Trias disposarà de 200 places més 

d'aparcament. Les obres estan previstes que 

s'inicïin al mes de gener del 2018. 
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L’Institut Català de la Salut 

és l’empresa pública de serveis de salut 

més gran de Catalunya, 

amb quasi 40.000 professionals 

que presten servei a gairebé sis milions 

de persones de tot el territori. 
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