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A mb aquest recull d’activitats volem reconèixer la tasca que duen a terme, dia rere dia, tots els professionals
de l’Institut Català de la Salut; prop de 39.000 persones que han fet de la nostra institució un referent

mundial basat en l’assistència excel·lent. L’organització ha esdevingut el pal de paller del model sanitari català
forjat amb la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, que tot just l’any 2015 ha celebrat el seu vint-i-cinquè ani-
versari.

L’esforç dels professionals ha aconseguit mantenir un gran nivell de qualitat i humanitat en l’assistència, la do-
cència i la recerca durant la crisi. La complicitat dels pacients ha estat bàsica per afrontar els difícils escenaris
d’aquest període, i el seu reconeixement a la feina dels professionals, com testimonien les enquestes de satis-
facció, ha estat clau. Des del vessant de la gestió, també s’ha fet un esforç important. Les millores en els sistemes
d’informació i en els processos interns han fet possible que avui la nostra organització sigui més eficient que
mai.

Tot i així, encara tenim molt de camí per recórrer. Estem vivint una època apassionant. Les organitzacions, la so-
cietat i el país s’enfronten a reptes majúsculs que només es podran superar si aposten per la participació de les
persones. Precisament, el foment de la participació dels professionals i dels ciutadans és un dels reptes estratègics
de l’ICS. En aquest sentit s’emmarquen projectes com ara el Cívics, l’Innòbics i les iniciatives liderades des de la
Direcció de Persones i Desenvolupament Professional per promoure el protagonisme i la coresponsabilitat dels
professionals a dins de l’organització, com és el Pla d’ordenació de recursos humans. Durant l’any 2015 s’han
assentat les bases d’alguns projectes que s’estan desenvolupant al llarg d’aquest 2016.

En les pàgines següents trobareu més informació sobre aquestes iniciatives i sobre les activitats més destacades
que han dut a terme els nostres professionals durant l’exercici.

Aquesta memòria és el reflex del vostre compromís amb la sanitat pública catalana. Gràcies per fer-ho possible.

David Elvira Martínez Candela Calle Rodríguez
President del Consell d’Administració de l’ICS Directora gerent de l’ICS

A l principi d’aquest any 2015, un nou equip de professionals ens vam incorporar a la direcció de l’Hospital
Vall d’Hebron. El nostre objectiu era, i és, donar un impuls en el present i futur de l’hospital més gran de

Catalunya i dels seus professionals. Durant aquests primers mesos hem iniciat alguns canvis d’organització i ges-
tió, que han començat a donar els seus fruits, encara que els resultats els veurem més clarament l’any vinent. 

És un honor treballar per aquest centre que ens ha vist créixer com a professionals i com a persones, i que any
rere any forma  més de 500 professionals en la més alta excel·lència sanitària. La docència és un dels nostres
eixos, que obligatòriament creiem que ha d’anar lligada a l’assistència i a la recerca, per fer de Vall d’Hebron
un centre líder a Catalunya i a l’Estat.

El dia a dia a l’Hospital és frenètic i intens, per això és difícil resumir en aquesta memòria tota l’activitat de l’any
i, encara més, destacar-ne algunes de les  fites. Però sens dubte no podem deixar de parlar de la consolidació i
creixement dels Laboratoris Clínics públics més grans de l’Estat i la inauguració del Parc d’Atencions, un model
pioner a l’Estat d’atenció integral als infants amb càncer.

Des del punt de vista assistencial, enguany destaquem un nou trasplantament de cara pioner al món, realitzat
per un equip multidisciplinari del centre. També ha estat un any de compromís amb l’excel·lència de les cures
infermeres, i de reconeixements de diverses institucions catalanes de la tasca d’alguns dels nostres professio-
nals.

Per altra banda, s’han seguit potenciant i creant elements per millorar la humanització de l’Hospital, com per
exemple la construcció de la nova sala d’espera d’Urgències Pediàtriques o la nova àrea lúdica del Barça. 

Però sobretot ha estat l’any de celebració dels 60 anys de l’Hospital. Un any de reconeixement a tot el personal
que any rere any ha tirat endavant el nostre centre i n’ha fet un hospital de gran prestigi mundial i un centre
d’alta complexitat amb tècniques pioneres.

Totes aquestes fites s’han aconseguit gràcies a la dedicació de tots els professionals i el suport de diferents ins-
titucions públiques i privades.

Gràcies a tots per fer-ho possible, per tot el que feu, dia a dia, amb gran dedicació, humanitat i entrega. 

Vicenç Martínez Ibáñez
Gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron
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L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és un complex sanitari, docent i in-
vestigador, amb més de 22 edificis i més de 7.000 professionals al servei
de la salut i dels pacients. Amb un pressupost de 537 milions d’euros, el
complex hospitalari més gran de Catalunya i un dels més grans de l’Estat
espanyol està geogràficament ubicat al peu de la serra de Collserola, al
nord de la ciutat de Barcelona, i la seva àrea d’influència inclou els barris
d’Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu, i la ciutat de Montcada i Rei-
xac, amb una població de més de 400.000 habitants. 

L’Hospital és referent per a Catalunya, Espanya i l’àmbit internacional en
procediments terciaris d’alta complexitat. Concretament, és referència es-
tatal en 20 grups de patologies CSUR (centres, serveis i unitats de referèn-
cia del Sistema Nacional de Salut) i referència a Catalunya per a terciarisme
en cremats, lesionats medul·lars, pacients amb politraumatismes, síndrome
de Marfan, malalties inflamatòries intestinals, esclerosi múltiple, neona-
tologia i cirurgia fetal. En aquest sentit, l’Hospital aposta per una nova
medicina dirigida cap a la frontera del coneixement. Una medicina que,
des de la comprensió del funcionament de les biomolècules i els processos
biològics, sigui capaç d’introduir intervencions innovadores per potenciar
el desenvolupament d’una societat més sana i solidària. 

El complex hospitalari està estructurat en tres grans centres assistencials:
Hospital General, Hospital Maternoinfantil i Hospital de Traumatologia,
Rehabilitació i Cremats. Al Parc Sanitari Pere Virgili, situat en un recinte
pròxim, hi ha la Unitat de Cirurgia sense Ingrés. Alhora, l’Hospital estén
la seva activitat a diferents centres d’atenció primària (CAP) del territori. 

Amb més de 1.000 llits, l’Hospital aposta per un model de gestió que situa
el pacient com a centre de les seves actuacions i adquireix un compromís
amb el futur mitjançant la docència, la recerca i la innovació, alhora que
impulsa la participació en projectes catalans, estatals i europeus d’investi-
gació. La qualitat és, doncs, un referent per als professionals de l’Hospital,
per la qual cosa ha adquirit prestigi nacional i internacional, i participa en
les iniciatives del Departament de Salut i l’empresa pública Institut Català
de la Salut, a la qual pertany. El complex hospitalari engloba pràcticament
totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques i disposa de les modalitats
assistencials i de les cures infermeres que necessita per a la seva cobertura,
així com de serveis clínics i unitats clíniques de suport, centres docents uni-
versitaris, empreses públiques de serveis sanitaris, centres de recerca, la-
boratoris i d’altres instal·lacions que completen l’activitat assistencial de
l’Hospital.

L’Hospital Universitari
Vall d’Hebron 

u
L’activitat 
en un dia 

263 altes

129 intervencions
quirúrgiques majors

545 urgències

3.706 consultes externes

429 sessions d’hospital 
de dia

4 visites d’hospitalització
domiciliària
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L’Hospital Universitari Vall d’Hebron

Estructura 

■ 45 quiròfans

■ 4 unitats de reanimació que disposen de
39 punts d’atenció 

■ 2 unitats de cirurgia major ambulatòria
(CMA)

■ 6 sales de parts i 2 sales de dilatació 

■ 466 consultoris de consultes externes
(inclosos els gabinets) 

■ 145 punts d’atenció d’hospital de dia

■ 93 boxs d’urgències amb 237 punts
d’atenció

■ 1 laboratori clínic territorial

■ 55 equipaments d’alta tecnologia,
inclosos els gestionats per l’Institut de
Diagnòstic per la Imatge (IDI) 

■ 1.048 llits disponibles:
• 839 llits convencionals
• 185 llits de crítics i semicrítics
• 24 bressols patològics
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Els Laboratoris Clínics Vall d'Hebron
processen 18.000 mostres diàries gràcies a
tecnologia robòtica avançada
Les noves instal·lacions donen servei a 1.200.000 habitants i estan dotades
de la més avançada tecnologia de robotització i sistemes d'informació
que permeten atendre fins a 6.000 peticions diàries, fet que representa la
recepció d'entre 15.000 i 18.000 mostres i el processament de 65.000 de-
terminacions per dia.

Els laboratoris públics més grans de l’Estat disposen d’un laboratori
central, l’anomenat Corelab, amb una superficie de 1.800 m2 on es duen
a terme les proves més comunes de complexitat baixa i mitjana. En
aquest espai s'ha implantat la tecnologia més avançada d'automatització,
que permet controlar millor les mostres i processar-les més ràpidament,
cosa que repercutirà en una millor gestió del malalt intrahospitalari i ex-
trahospitalari.

En marxa nous equips per potenciar
l’oncologia radioteràpica
Els nous equipaments incorporen els darrers avenços tecnològics que ha
de permetre posar en marxa noves tècniques, com ara la radioteràpia
guiada per la imatge (IGRT), la radioteràpia esterotàctica de cos (SBRT) o
la radioteràpia adaptativa, que possibilita adaptar la dosi a les variacions
de la forma del tumor durant el tractament.

Es tracta d’un pla que l’Hospital Vall
d’Hebron ha posat en marxa per po-
tenciar un dels serveis on la demanda
de tractaments ha augmentat més i
en què cada any es realitzen 1.900
primeres visites i més de 1.500 trac-
taments amb radioteràpia, tant a
pacients ingressats com ambulatoris.
Ara, l’Hospital ja compta amb quatre
acceleradors lineals que poden fer
tractaments; un és nou i un altre
s’ha actualitzat amb la darrera tec-
nologia per millorar la qualitat i l’e-
ficiència dels tractaments que es fan
als pacients.
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Projectes estratègics

Projectes estratègicsu
Vall d’Hebron
comença a aplicar
l’alta precoç en
parts sense
complicacions

El projecte, encapçalat pel Ser-
vei d’Obstetrícia i amb una
destacada participació de les
llevadores del centre i dels pro-
fessionals de l’atenció primària,
té com a objectiu millorar l’a-
tenció i el suport a la dona i al
seu nadó, ja que afavoreix el
retorn, en el menor temps pos-
sible, al seu entorn, fet que
potencia el manteniment del
vincle familiar. Un servei d’ex-
cel·lència que permet reduir
l’estada hospitalària i que es
completa amb la visita a do-
micili d’una llevadora per ga-
rantir, en tot moment, l’atenció
sanitària de la mare i del nadó.
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Vall d'Hebron celebra 60 anys com a
referent de la sanitat catalana

L’Hospital Universitari Vall d’He-
bron ha celebrat el seu 60è ani-
versari amb diferents activitats.
Des de la seva inauguració l’any
1955 l’Hospital ha estat un centre
de referència de la sanitat cata-
lana. Vall d’Hebron ha destacat
històricament per la jerarquització
dels serveis mèdics i quirúrgics,
el disseny d’un model infermer
pioner, l’entrada al programa de

postgrau dels MIR, la incorporació a la Universitat Autònoma de Barcelona
o l’aposta per la recerca mitjançant el Vall d’Hebron Institut de Recerca,
VHIR. 

Entre les activitats d’aquesta commemoració, destaca l’entrevista de la
periodista Lídia Heredia al professor Federico Mayor Zaragoza, la posada
en marxa d’un blog amb informació sobre l’efemèride, i un recull de 40
vídeos en què diferents professionals i pacients ofereixen la seva visió
de l’evolució d’aquesta gran institució. 

Habitacions individuals per a les dones que
acaben de donar a llum
L’Hospital ha incorporat habitacions
individuals per a les dones que acaben
de donar a llum, després de la reor-
ganització interna del Servei de Gi-
necologia i Obstetrícia. El centre
hospitalari està duent a terme un
gran canvi de filosofia per ser incon-
dicionalment respectuosos amb els
desitjos i expectatives de les mares i
les famílies en un moment tan im-
portant de la vida com és el naixe-
ment d’una criatura. 

Vall d'Hebron estrena el Parc d'Atencions,
un model pioner a l'Estat d'atenció integral
als infants amb càncer
El Parc d’Atencions és un nou concepte
en les cures i el tractament dels infants
amb càncer. Un nou espai, més amable
i divertit, de 500 metres quadrats, que
ha d’ajudar a fer més curta la seva
estada durant el tractament ambulatori.
El nou equipament triplica els punts de
tractament (ara en té dotze), disposa
de quatre consultes, una unitat d’assajos
clínics, una sala d’exploracions amb su-
port d’anestèsia i un espai perquè puguin
ingressar els nens en situació d’immu-
nosupressió. Tot, amb el suport de la
tecnologia més avançada.
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Projectes estratègics

Federico Mayor
Zaragoza: “Vall
d’Hebron és un
exemple
d’excel·lència
internacional”

El professor Federico Mayor
Zaragoza ha estat l’encarregat
d’obrir el cicle Els convidats
dels 60 anys, impulsat per l’O-
bra Social ‘la Caixa’, que s’em-
marca dins la celebració del
60è aniversari de l’Hospital Uni-
versitari Vall d’Hebron. En una
entrevista amb la presentadora
d’Els Matins de TV3, Lídia He-
redia, l’exdirector general de
la UNESCO i actual president
de la Comissió Internacional
contra la Pena de Mort ha vol-
gut destacar la filosofia del
centre: tenir el pacient com a
centre de la seva activitat, po-
sant-la com un exemple a se-
guir.
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Activitat assistencialu
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% variació 
Total 2015/2014

Altes1 64.862 0,75

Altes totals 61.925 1,26

Altes convencionals 47.836 2,55

Altes de CMA 14.089 -2,89

Urgències de més de 24 hores 2.937 -8,99

Pes mitjà de les altes (complexitat GRD) 1,0533 0,02

Estada mitjana 
(altes convencionals) (dies) 7,19 -3,61

Índex d’ocupació (%) 96,49% 1,87

Mortalitat (%) 2,58 0,00

Ingressos 47.817 2,49

Ingressos urgents 32.008 3,52

Ingressos programats 15.809 0,46

Reingressos urgents a 30 dies (%)

Hospitalització domiciliària 960 48,84

Sessions d’hospital de dia2 106.031 8,72

Consultes externes3 876.526 1,50

Primeres visites 256.775 -2,76

Visites successives 619.751 3,30

Índex de reiteració 2,41 -0,87

Cirurgia major 32.063 -1,70

Intervencions convencionals 
8064

Intervencions convencionals urgents 5.197 -1,50

Intervencions de CMA 13.316 -4,20

Índex d’ambulatorització (%)4 41,53 -2,46

Cirurgia menor ambulatòria 15.216 10,05

% variació 
Total 2015/2014

Urgències 199.062 3,42

Nivell I Ressuscitació (%) 0,20   19,35

Nivell II Emergència (%) 3,27   -2,58

Nivell III Urgència (%) 29,98   -0,61

Nivell IV Menys urgent (%) 50,80   4,28

Nivell V No urgent (%) 13,03   -9,96

Sense assignar triatge (%) 2,71   -12,98

Urgències hospitalitzades 30.346 25,43

Urgències hospitalitzades / 
total urgències (%) 15,24   21,28

Urgències/dia 545 3,42

Pressió d’urgències5 66,94 1,01

Mortalitat a urgències (%) 0,12% -42,64

Visites de telemedicina 44.555 -3,03

Salut internacional

Pacients atesos 13.660 -14,00

Visites de viatgers 11.285 -15,98

Visites de patologia importada 2.375 -6,02

Vacunacions 23.603 -26,14

Font: SAP Assistencial, CMBD i PROSICS. Dades extretes a abril de 2016.

1. Inclou urgències de més de 24 hores.

2. Inclou hemodiàlisi.

3. Inclou consultes externes hospitalàries i d’atenció primària.

4. Intervencions CMA / total d’intervencions quirúrgiques.

5. % d'ingressos urgents / total d'ingressos.

Capdavanter en procediments d’alta
complexitat
L’Hospital ha estat protagonista internacional amb un nou tras-
plantament de cara, dut a terme per un equip multidisciplinari.
L’Hospital Maternoinfantil també ha registrat un nou rècord en
completar dos trasplantaments hepàtics, dos de renals, un de pul-
monar i un de cardíac a cinc menors diferents –un d'ells va rebre
simultàniament fetge i ronyó– en només un dia.

L’equip del Programa de trasplantament pulmonar ha atès 58 pa-
cients, quatre dels quals pediàtrics. Suma així 839 pacients tras-
plantats des del seu inici, l’any 1990. Durant aquest temps,
l’activitat i la qualitat de les intervencions han anat augmentant

fins a situar-lo com un dels tres programes de referència mundial. Actualment, si un pacient a Catalunya
necessita un trasplantament de pulmó, té més d’un 95% de possibilitats de rebre’l. A més, els resultats del
Programa el situen entre els millors, ja que la supervivència dels pacients és del 73% en el primer any i del 32%
al cap de deu anys. 
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GRD mèdics més complexos
GRD Descripció                                                                                                                       Gravetat    Altes 2015 Pes GRD

593 Nounat, pes en néixer 500-749 g sense procediment major                                                    4                  12 15,8429

593 Nounat, pes en néixer 500-749 g sense procediment major                                                    3                  10 10,7087

690 Leucèmia aguda                                                                                                                          4                  22 7,2884

634 Nounat, pes en néixer >2.499 g amb síndrome de destret respiratori/altra 
condició respiració major                                                                                                           4                  12 5,5233

691 Limfoma, mieloma i leucèmia no aguda                                                                                   4                  19 4,081

890 VIH amb múltiples condicions majors relacionades amb VIH                                                  4                  11 4,0088

660 Diagnòstics majors hematològics/immunològics excepte crisi per cèl·lules 
falciformes i coagulació                                                                                                              4                  33 3,8332

130 Malalties de l'aparell respiratori amb ventilació assistida >96 h                                             3                  12 3,6775

690 Leucèmia aguda                                                                                                                          3                  44 3,2764

279 Coma hepàtic i altres trastorns majors de fetge                                                                       4                  14 3,1204

720 Septicèmia i infeccions disseminades                                                                                        4                  66 2,8127

045 Accident cardiovascular i oclusions precerebrals amb infart                                                   4                  27 2,7542

280 Cirrosi i hepatitis alcohòlica                                                                                                       4                  11 2,6386

614 Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g amb o sense condició significativa                               2                  15 2,6309

462 Nefritis                                                                                                                                        4                  16 2,5548

Grups relacionats amb el diagnòstic
(GRD) més complexos a l’Hospital Vall
d’Hebron
Els grups relacionats de diagnòstic constitueixen un sistema de classificació
dels pacients en grups clínicament similars i amb un consum de recursos sa-
nitaris també similar.

GRD quirúrgics més complexos
GRD Descripció                                                                                                                       Gravetat    Altes 2015 Pes GRD

588 Nounat, pes en néixer <1.500 g amb procediment major                                                       4                  11 25,2569

002 Trasplantament cardíac i/o pulmonar                                                                                        4                  23 21,2277

003 Trasplantament de medul·la òssia                                                                                             4                  20 20,0119

001 Trasplantament hepàtic i/o d'intestí                                                                                          4                  13 17,7526

588 Nounat, pes en néixer <1.500g amb procediment major                                                        3                  11 16,6068

004 Traqueostomia amb ventilació mecànica >96 h amb procediment extens 
o oxigenador de membrana extracorpòria (ECMO)                                                                 4                  74 15,1318

002 Trasplantament cardíac i/o pulmonar                                                                                        3                  17 13,0086

630 Nounat, pes en néixer >2.499 g amb procediment cardiovascular major                               4                  11 12,2738

003 Trasplantament de medul·la òssia                                                                                             3                  17 10,5431

005 Traqueostomia amb ventilació mecànica >96 h sense procediment quirúrgic extensiu        4                  28 10,4855

440 Trasplantament renal                                                                                                                  4                  12 10,2326

002 Trasplantament cardíac i/o pulmonar                                                                                        2                  14 10,0846

004 Traqueostomia amb ventilació mecànica >96 h amb procediment extens 
o oxigenador de membrana extracorpòria (ECMO)                                                                 3                  16 10,0196

163 Procediment quirúrgic sobre vàlvules cardíaques sense cateterisme cardíac                         4                  23 9,5401

001 Trasplantament hepàtic i/o d'intestí                                                                                          3                  13 9,0947
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Serveis d’alta complexitat
Vall d’Hebron, a més de ser un hospital bàsic i de referència per a la població
de la seva àrea d’influència, és un centre dels anomenats de tercer nivell.
Això vol dir que disposa de la tecnologia i l’expertesa professional necessà-
ries per realitzar els procediments assistencials més complexos: trasplanta-
ments, cirurgia cardíaca, cirurgia per tractar la malaltia del Parkinson i l’e-
pilèpsia, radiologia intervencionista complexa, cirurgia oncològica i altres
procediments mèdics i quirúrgics que requereixen una alta especialització i
una tecnologia específica.

Trasplantaments

Ronyó 108

Fetge 23
Pulmó 46

Radiologia intervencionista

Cirurgia oncològica

Altres procediments

Adults

Cara 1

Ronyó 10

Fetge 13

Cor 5
Pulmó 4

Pediàtrics

Bronquis i pulmons 125
Esòfag i estómac 34

Metàstasi hepàtica 52

Radiologia intervencionista 2.816

Cirurgia instrumental de raquis 245

Pàncrees 26
Còlon i recte 116
Sistema nerviós central 131
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Un trasplantament de cara d’alta
complexitat

Un equip multidisciplinari dirigit per Joan Pere Barret, cap del Servei de
Cirurgia Plàstica i Cremats, ha dut a terme un trasplantament de cara a
principis de febrer. Al pacient, que feia 20 anys que estava afectat per
una malformació massiva arteriovenosa, se li han reconstruït els dos
terços inferiors de la cara, el coll, la boca, la llengua i la faringe. És la
primera vegada al món que es realitza un trasplantament de tanta com-
plexitat (la patologia del pacient havia estat considerada inoperable per
diferents hospitals internacionals com la Clínica Mayo o Harvard). La in-
tervenció ha durat 27 hores i hi han participat 45 professionals (metges,
infermers, auxiliars d'infermeria i zeladors) dels serveis de Cirurgia Plàstica,
Anestesiologia, Malalties Infeccioses i Medicina Intensiva, de les unitats
de Trasplantament Hepàtic i Intestinal, Neuroradiologia i de la Coordinació
de Trasplantaments, així com de tots els serveis centrals i de suport.

L’Hospital Maternoinfantil realitza 6
trasplantaments en 24 hores
Més d’un centenar de professionals han participat en les intervencions,
que han beneficiat cinc receptors. Han dut a terme dos trasplantaments
hepàtics, dos de renals un de pulmonar i un de cardíac. La coordinadora
de Programes de Donació i Trasplantaments, Teresa Pont, ha destacat
l’alta complexitat de les intervencions realitzades, la logística necessària i
el compromís de tot el personal que hi ha participat. 
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Una intervenció per
allargar el duodè
dels infants sense
intestí prim pot
evitar el
trasplantament
intestinal

L’equip de Cirurgia Digestiva i
Trasplantaments del Servei de
Cirurgia Pediàtrica de l’Hospital
Maternoinfantil Vall d’Hebron,
dirigit per Javier Bueno, ha re-
alitzat la primera intervenció
descrita al món per allargar el
duodè d’un nen de 7 anys amb
un intestí curt extrem. El pa-
cient ha passat d’alimentar-se
de manera artificial a menjar
de forma autònoma i, per tant,
se n’ha pogut evitar el tras-
plantament intestinal. 
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Els primers de l’Estat a implantar
l’autocontrol del Sintrom® en infants
L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és el primer de l’Estat a posar en
marxa un programa d’autocontrol de la medicació anticoagulant Sintrom®
en infants. Es tracta d’una iniciativa que té com a objectiu que els petits i
les seves famílies puguin seguir el pla de medicació a casa, sense necessitat
de visitar l’hospital. Es tracta de pacients intervinguts del cor que porten
vàlvules mecàniques o que pateixen altres patologies que fan necessari
prendre medicaments anticoagulants.

Un atles interactiu de reproducció assistida
posa la tecnologia dels videojocs i les app
al servei de pacients d’arreu del món
El 2004 va néixer la primera edició impresa de l’Atles de Reproducció As-
sistida, ara redissenyada i adaptada al format d’aplicació mòbil per oferir
una eina que respongui a les necessitats de pacients i ginecòlegs. La nova
aplicació ja s’utilitza a hospitals d’arreu del món.

Es tracta d’un material gràfic pensat per donar suport a les explicacions
mèdiques a les consultes de reproducció assistida i que, actualment,
s’utilitza en més de 40 països. A més, el fet que també es faci servir a les
universitats per a activitats docents i de recerca l’ha consolidat com un re-
ferent mundial a l’hora d’explicar els processos de reproducció assistida. 

La nova tecnologia suposa un nou avenç en les relacions metge-pacient i
possibilita a les pacients conèixer prèviament, i de forma molt visual, tots
els processos a què seran sotmeses, cosa que redueix, en gran mesura,
l’ansietat i la confusió amb què arriben a la consulta el primer dia.
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A la consulta
mèdica els pacients
només retenen
entre el 20 i el 40%
de l’explicació que
dóna el facultatiu

La Fundació Avedis
Donabedian
reconeix la qualitat
assistencial de
l'Hospital Vall
d'Hebron

El guardó reconeix el sistema
de gestió de qualitat de l’Hos-
pital, amb una sòlida i consoli-
dada trajectòria de l'organit-
zació i la cultura dels profes-
sionals orientada a la millora
contínua de la qualitat. De fet,
la Fundació Avedis Donabedian
ja havia premiat la tasca del
centre en tres ocasions ante-
riors: l’any 1995, a l'Hospital
Maternoinfantil, el 2006, al
conjunt de l’Hospital, i el 2013,
a la pàgina web de la institu-
ció.

▲
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Mig centenar de famílies ja han participat
en el projecte Quasiacasa
El projecte Quasiacasa permet als pares i mares de nadons amb diverses
patologies consolidar les cures que els han d'aplicar al seu domicili, unes
cures que han après durant la seva estada a l’Hospital. 

Els pares poden conviure amb el seu fill en un espai habilitat per fer-ho.
En aquest període, no superior a 48 hores, han de demostrar que estan
preparats per aplicar les habilitats que han après durant el període d’hos-
pitalització del seu fill. Sempre ho fan sota supervisió. Es poden beneficiar
del Quasiacasa els nounats amb patologies complexes i amb previsió de
rebre l’alta, però que necessiten cures específiques, sense que la família
pugui ser inclosa en el Programa d’assistència domiciliària per la distància
al centre hospitalari.

La Unitat d'Errors Congènits del Metabolisme de
Vall d'Hebron rep l'acreditació CSUR en malalties
metabòliques congènites en infants i adults

La Unitat d'Errors Congènits del Metabolisme atén pacients amb tot tipus
de malalties metabòliques derivats des de qualsevol lloc de l'Estat espanyol
i forma part del Programa de cribratge neonatal ampliat per a malalties
del metabolisme intermedi de l'Agència de
Salut Pública i el Departament de Salut.
Destaca en el camp de les malalties lisosò-
miques en la transició del pacient pediàtric
a l'adult, on és el centre amb un nombre
més gran de pacients adults amb malalties
lisosòmiques de Catalunya.

La Unitat està formada per un equip multi-
disciplinari de professionals de gairebé tots
els serveis mèdics i quirúrgics, tant pediàtrics
com d’adults.
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Vall d’Hebron,
centre de referència
per a 20 patologies
CSUR

Els centres, serveis i unitats de
referència, anomenats CSUR,
són centres o unitats que apli-
quen tècniques o procediments
molt específics i donen cober-
tura a tot l’Estat espanyol, per
garantir als usuaris i usuàries
del Sistema de Salut que ho
necessitin el seu accés en igu-
altat de condicions, amb inde-
pendència del seu lloc de resi-
dència. Requereixen un sistema
de designació i acreditació pro-
pis.
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L’Hospital Maternoinfantil estrena una àrea
lúdica del Barça
L’Hospital Maternoinfantil compta amb una nova zona d’esbarjo d’am-
bientació culer. El projecte és fruit de la col·laboració entre l’Hospital, les
fundacions Leo Messi, FC Barcelona i Ànima. Amb aquesta iniciativa es re-
força l’oferta lúdica de Vall d’Hebron, amb l’objectiu que els infants que
estan passant per moments delicats de salut puguin tenir un nou espai
d’esbarjo que els ajudi a millorar el seu estat d’ànim i la seva qualitat de
vida.

El voluntariat de Vall d’Hebron, un “suport
bàsic dels professionals sanitaris”
Els voluntaris i voluntàries de l’Hospital són una peça clau en el dia a dia
del centre sanitari. A fi que puguin desenvolupar la seva tasca d’una
manera òptima, l’Hospital els ha ofert formació sobre com s’organitza el
centre, prevenció de riscos, gestió de les emocions, entre altres temes, en
què han participat prop de 90 persones procedents de 20 associacions. 

A més l’Hospital ha reconegut la tasca de les 700 persones i més de 40
entitats que col·laboren amb la institució en un acte en què el gerent,
Vicenç Martínez Ibáñez, ha destacat la seva tasca com a “suport bàsic de
la dels professionals sanitaris”. La feina del voluntariat és una línia
estratègica del centre, al qual aporta un valor incalculable: minimitza
l’impacte de l’ingrés hospitalari dels pacients, en disminueix l’aïllament i
humanitza el sistema sanitari. 

Ciutadaniau

Nova sala d’espera
de les Urgències
Pediàtriques

Gràcies a una donació de la
Fundació Leo Messi i el suport
de la Fundació Ànima, s’ha es-
trenat una nova sala d’espera
de 94 m2. L’espai té una zona
de jocs perquè la mainada i les
seves famílies gaudeixin i tin-
guin una millor experiència a
l’Hospital. 

Llançament massiu
de petons a
l’Hospital
Maternoinfantil

Vall d’Hebron se suma a una
iniciativa que van dur a terme
150 hospitals d’arreu de l’Estat
i que va tenir lloc el 12 de
maig, data que coincideix amb
el dia en què el Parlament Eu-
ropeu va emetre la resolució
de la Carta dels Drets de l’Infant
Hospitalitzat. 
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Set nous convenis
per millorar l’estada
de pacients i
famílies a l’Hospital 

Enguany l’Hospital ha signat
set acords de col·laboració amb
l’objectiu de donar una millor
atenció als pacients i les seves
famílies. Les associacions Alicia,
AIRE, ANINATH, AZINNIA, BCN-
PID Foundation, Kreamics i Feliz
Mundi i Jovani són les entitats
que han començat a col·laborar
amb l’hospital el 2015. A Vall
d’Hebron prop de 700 volun-
taris i voluntàries donen suport
a pacients i familiars durant la
seva estada a l’Hospital.

Un hospital que
respon a la
demanda ciutadana

Diverses entitats ciutadanes
han demanat assessorament a
l’Hospital Vall d’Hebron en te-
mes de salut comunitària. Els
professionals del centre s’hi
han compromès i han fet xer-
rades informatives a casals d’a-
vis i associacions de veïns sobre
temes diversos, com ara l’ús
de la sanitat pública, alimen-
tació saludable, obesitat, dolor
crònic, ús racional de les ur-
gències o el document de vo-
luntats anticipades. 

Espais de coneixement al servei dels
pacients i les seves famílies
Amb la voluntat de situar els pacients en el centre de l’activitat del
campus hospitalari, diferents serveis han organitzat activitats per als
pacients i les seves famílies. El càncer de mama, la malaltia de Parkinson,
l’epilèpsia o la cura de les ostomies han estat els temes centrals d’aquestes
trobades entre pacients, famílies i professionals.

La importància de l’exercici i la dieta, la sexualitat o la imatge personal,
en el càncer de mama; l’evolució de la malaltia de Parkinson; les claus per
afrontar una crisi epilèptica o les últimes novetats científiques en l’àmbit
de les cures del pacient ostomitzat han estat alguns dels temes que s’hi
han tractat.

Vall d’Hebron se suma al Dia Mundial de
l’Ictus
Amb motiu del Dia Mundial de l’Ictus, el 29 d'octubre, els professionals
d’aquesta Unitat han organitzat un programa d’activitats destinades a
potenciar entre la ciutadania els hàbits necessaris per prevenir aquesta
patologia i els criteris per respondre-hi en cas d’un ictus.

Durant la jornada s’han fet diverses proves de control a dos punts situats
a l’entrada de l’Hospital i a les instal·lacions de la mateixa Unitat. El
control de la pressió arterial, de glicèmia, la identificació d’arrítmies car-
díaques i de plaques de colesterol a les artèries del coll mitjançant una
ecografia de les artèries carotídies, han estat les proves realitzades.

A més, s’han fet dues sessions informatives adreçades als pacients que
han patit un ictus i a les persones interessades. 
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Professionals

Vall d’Hebron, centre compromès amb
l’excel·lència en cures infermeres
En el marc del programa internacional, s’ha iniciat el projecte de formació
per a la implantació de guies de bones pràctiques en cures (BPSO) al
centre sanitari, on s’han fet 38 edicions i s’han format 945 professionals.
L’objectiu és fomentar, facilitar i donar suport a la implantació, avaluació
i manteniment de bones pràctiques en cures basades en les guies de la
Registered Nurses' Associacion of Ontario (RNAO) i impulsar l'ús de pràc-
tiques basades en els millors resultats de la recerca i l’evidència científica
en cures. 

Ricard Pujol i Santiago Ramon y Cajal, nous
membres de la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya
Des de 1770, més de 350 membres numeraris, pràcticament la totalitat de
les grans personalitats de la medicina catalana, han passat per la institució.
Ara, Ricard Pujol, especialista en medicina interna i immunologia, i
Santiago Ramon y Cajal, cap del Servei d’Anatomia Patològica, passen a
formar part d’una llarga llista en què figuren personatges il·lustres
Francesc Salvà i Campillo, Bartomeu Robert, August Pi i Sunyer o Agustí
Pedro i Pons.

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya és un òrgan consultiu de les
administracions sanitària i de justícia, a més de ser la impulsora d’estudis
sobre medicina catalana i organitzar congressos i debats sobre qüestions
sanitàries d’actualitat.

Professionalsu

7.097
professionals

5.278
dones

1.819
homes

1.021
facultatius

3.991
infermeria 

i altres 
professions 
sanitàries

530
residents

1.555
gestió 

i serveis
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El projecte de
Qualitat i seguretat
dels pacients
segueix endavant 

El 2015 s’ha donat continuïtat
al projecte de Qualitat i segu-
retat dels pacients, l’objectiu
del qual és proporcionar als
professionals, els que atenen
directament els pacients I els
que no, els coneixements bàsics
en qualitat i seguretat dels pa-
cients. El pacient és el centre
de totes les actuacions del cen-
tre que entén la qualitat assis-
tencial com el fet de realitzar
una atenció segura, efectiva i
eficient dels pacients i les seves
famílies. 

Josep Sánchez de
Toledo rep la
Medalla Josep Trueta

Josep Sánchez de Toledo, cap
del Servei d’Oncologia i He-
matologia Pediàtriques, ha re-
but la Medalla Josep Trueta al
mèrit sanitari en reconeixement
a la seva tasca per al progrés i
millora de la sanitat.

El Col·legi de Metges de Barcelona reconeix
la tasca de diversos professionals de Vall
d’Hebron
La dotzena edició dels Premis a l’Excel·lència Professional va distingir la
feina de Judith Balmaña, Jordi Barquinero, Joaquim Camps, Lluís Viladomiu
i Miquel Rovirosa, ja jubilat, i els professionals de la Unitat d'Endoscòpia
Digestiva Vall d'Hebron, dirigida per Josep Ramon Armengol fins fa poc i,
actualment, per Joan Dot.

L’Hospital fomenta la formació continuada
entre els professionals
Durant aquest any s’han dut a terme diferents projectes formatius, entre
els quals, la consolidació del projecte de Qualitat i seguretat dels pacients,
un curs en línia adreçat a les organitzacions sanitàries de Catalunya.
Enguany s’han realitzat els itineraris per a professionals metges i infermers;
referents de qualitat, infermers del bloc quirúrgic i reanimació, metges
d’especialitats quirúrgiques i per a tècnics especialistes de grau mitjà
sanitari. Han obtingut el certificat 945 professionals.

A més s’ha iniciat el projecte de formació i implantació de guies de bones
pràctiques en cures, a fi de crear una xarxa nacional de centres compromesos
amb l'excel·lència en cures que fidelitzi l'ús de pràctiques basades en els
millors resultats de la recerca en cures. El 2015 s’han fet 38 edicions i
s’han certificat 945 professionals.

Des de la Direcció de Recursos Humans es fomenta la formació continuada
interna per tal de contribuir a la millora de la capacitació i de les compe-
tències dels professionals, que són essencials per seguir avançant en la
millora contínua de totes les línies d’activitat de l’organització. 

Formació continuada

Grau de satisfacció
Presencial 

3,72 / 4 
En línia 

3,36 / 4 

565 accions

Més de 6.000 hores

Més de 17.000 places de formació continuada

Més de 24.000 inscripcions
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La biòpsia líquida permet identificar
mutacions rellevants dels tumors de còlon i
recte que no són detectades amb la biòpsia
de teixits
La biòpsia líquida, que s'efectua amb una extracció de sang, permet iden-
tificar mutacions rellevants dels tumors de còlon i recte que no són detec-
tades amb la tradicional biòpsia de teixits. Aquest és el resultat d’una in-
vestigació internacional codirigida per l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
El treball, publicat a The Lancet Oncology, ha comptat amb la participació
de 503 pacients amb càncer colorectal metastàtic, als quals s’ha analitzat
l'ADN a la sang a fi de detectar mutacions tumorals dels gens KRAS,
PIK3CA i BRAF, en un assaig en fase III, el més ampli fet fins ara per
comparar les dades de la biòpsia líquida amb les de la biòpsia de teixits
en aquest tipus de pacients.

Investigadors del VHIR desenvolupen un
sistema que permet triar el tractament més
eficient contra l’hepatitis C en cada pacient

Investigadors del Vall d'Hebron Institut
de Recerca han desenvolupat una
metodologia basada en la seqüen-
ciació massiva que permet classificar
acuradament els set genotips confir-
mats del virus de l’hepatitis C i els
seus respectius subtipus. El nou sistema
també fa possible, per primera vega-
da, identificar les infeccions amb més
d’un subtipus del virus (infeccions
mixtes), la variabilitat del virus i les
mutacions de resistència que el pacient
hagi pogut desenvolupar.

Altres notícies
destacades del VHIR

• La inflor abdominal es pot
evitar amb tècniques de con-
trol muscular

• L'esquizofrènia, el trastorn
bipolar i la depressió com-
parteixen factors de risc ge-
nètics

• Identifiquen un gen associat
a un risc de supervivència
superior a la sèpsia per pneu-
mònia 

• Els adolescents amb TDAH
resistents a la medicació re-
dueixen els símptomes amb
un tractament psicològic gru-
pal

• La cirurgia millora la super-
vivència de les dones amb
càncer de mama majors de
80 anys

• Identifiquen un mecanisme
implicat en la resistència als
tractaments antitumorals 
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La recerca al VHIR en xifres
Les dades del Vall d’Hebron Institut de recerca mostren que gaudeix de
bona salut científica, econòmica i social. Les xifres globals indiquen bons
resultats, als quals s’han d’afegir les grans notícies que proporcionen les
troballes del personal investigador i de suport. Tot això amb un capital
humà que s’incrementa lleugerament i se situa en 1.416 persones (524
homes i 892 dones) i un finançament de 38.700.000 euros.

Les dades de l’activitat científica del VHIR demostren que és un dels
instituts líders de l’Estat espanyol, tant pel que fa als assaigs clínics actius,
884, com als projectes de recerca actius, 284, i pel nombre de publicacions,
844, i el seu factor d’impacte total, 4.328,29, i mitjà, 5,128.

Evolució del nombre de publicacions i del factor d’impacte

Distribució de publicacions per quartils i decils

Evolució del nombre de publicacions i del factor d’impacte per àrees

Un any de recerca al
VHIR

El VHIR ha celebrat el 20è ani-
versari de la seva fundació,
amb una festa popular i soli-
dària que ha aplegat 2.000 per-
sones. L’activitat, juntament
amb la resta d’actes de cele-
bració, ha estat l’inici d’una es-
tratègia de divulgació de l’ac-
tivitat científica per fer-la més
propera a la societat. Per això,
l’institut ha obert les portes i
està present a fires i esdeveni-
ments científics. 

Enguany ha tingut lloc el primer
Scientific Retreat en què tota
la comunitat científica de Vall
d’Hebron s’ha reunit per de-
batre sobre el present i el futur
de la recerca a la institució.
L’experiència ha estat enriqui-
dora.

El Pla Estratègic 2011-2015 ha
arribat a la seva fi i s’ha co-
mençat a treballar intensament
amb tots els col·lectius en el
Pla estratègic 2016-2020. Encara
hi ha molt per fer; però el VHIR
continua creixent i esdevenint
un referent de la recerca bio-
mèdica del nostre país. 
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Docènciau

Entre els hospitals amb més capacitat
d’atracció d’Espanya
L’alta capacitat d’atracció de l’Hospital per a futurs especialistes es
manifesta tant en el nombre absolut de places de residents dintre del
primer quartil de les places convocades com en la diversitat de països de
procedència dels residents, en el gran nombre de rotacions de residents
d’altres parts d’Espanya o en les estades formatives d’estrangers.

Diferents activitats formatives per garantir
la seguretat de pacients i professionals 
La seguretat dels pacients i dels professionals és un dels objectius principals
de Vall d’Hebron. Enguany s’ha fet la primera edició del curs Segones víc-
times. Taller de bones pràctiques en l’atenció dels professionals, una
iniciativa dirigida i liderada per la Unitat de Seguretat dels Pacients de
l’Àrea Adjunta de la Gerència.

El Programa d’immersió per a residents segueix sent un èxit i ja s’han
format 144 nous residents de 44 especialitats. L’activitat ha tingut en
compte quatre aspectes: suport a la pràctica assistencial, eines i tècniques
específiques, prevenció i responsabilitat professional. En l’activitat han
participat 126 docents de diferents àrees assistencials i de suport.

En el marc de l’aposta per a l’actualització de competències de lideratge
i comunicació de tutors de residents, s’ha fet la primera edició del curs La
relació tutor-resident: lideratge, comunicació i entesa, una acció formativa
orientada al tutor i al seu estil de lideratge, a fi que tingui eines per
millorar i potenciar les relacions de cooperació amb els residents i la
resolució de conflictes.

Una de les línies estratègiques ha estat potenciar programes científics
multidisciplinaris. Durant el 2015 s’han fet 9.331 hores de formació per a
professionals interns i 4.640 per a professionals externs. Destaquen les re-
lacionades amb la bioètica assistencial i la seguretat dels pacients. Com a
activitats externes, destaca la Jornada de Bacterièmia Zero en Neonatologia
i la tercera edició del curs d’Atenció inicial al pacient politraumàtic. 

Les metodologies docents basades en la simulació segueixen sent protago-
nistes i enguany s’han dut a terme 58 accions formatives amb aquesta me-
todologia, vuit de les quals han estat simulacres a les àrees assistencials.

L’Aula segueix assessorant els professionals de Vall d’Hebron, a fi que els
diferents serveis puguin assolir les acreditacions que atorga el Consell
Català de la Formació Continuada. Enguany s’han resolt 92 acreditacions
a l’Hospital.

522 residents
462 de medicina i cirurgia
19 de farmàcia 
18 d’infermeria 
8 de psicologia 
7 de biologia 
3 de física 
2 de bioquímica 
2 de química 
1 de biotecnologia 

127 tutors 

47 especialitats
acreditades 

33 països diferents de
procedència 
(el 34% procedeixen
d’altres països)

375 residents externs 
(el 50% de fora de
Catalunya)

202 estades formatives de
professionals
estrangers 
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Responsabilitat
social corporativa

u

Tallers de reanimació cardiopulmonar per a
la ciutadania
Durant la Jornada Europea de Conscienciació de l’Aturada Cardiorespiratòria,
un grup de professionals sanitaris de la Unitat Coronària i dels Serveis de
Medicina Intensiva i d’Anestesiologia han ensenyat tècniques d’RCP a
joves d’educació secundària, ciutadania i professionals de l’Hospital Uni-
versitari Vall d’Hebron.

Més del 90% dels casos d’aturada cardíaca tenen lloc fora de l’àmbit
sanitari, en espais públics (col·legis, vies públiques, complexos esportius,
centres comercials, restaurants, estadis, hotels, cinemes, etc.) i en presència
d’altres persones. Iniciar ràpidament les compressions toràciques i avisar
el 112 pot doblar les possi-
bilitats de supervivència de
la víctima. Avui dia, però,
aquestes maniobres només
es realitzen en menys d’una
de cada cinc persones que
pateixen una aturada fora
de l’hospital. Per aquest mo-
tiu és important l’educació
de la població general en
matèria de reanimació car-
diopulmonar.

La Fundació Fero i Vall d’Hebron
desenvolupen BreastsentiTTL, una app que
valora la càrrega tumoral dels ganglis
axil·lars 
L’aplicació, impulsada per Isabel Rubio, cap de secció de la Unitat de
Patologia Mamària, permet als metges valorar la càrrega tumoral dels
ganglis axil·lars en càncers de mama per saber si és necessari extirpar-los.
El projecte ha estat finançat amb l’ajuda d’una donació de 7.500 euros,
fruit d’una campanya de petites aportacions organitzada per tres
nedadores. 

L’Hospital
Maternoinfantil
acull quatre
exposicions
solidàries

Un viatge de somni, Menys ra-
res, Transplantament, vida i so-
cietat: un retrat dels valors del
transplantament i El desè mes
són les mostres artístiques que
s’han pogut visitar al vestíbul
de l’Hospital Maternoinfantil
durant el 2015. Aquestes ex-
posicions han ajudat a fer visi-
ble la realitat de famílies amb
infants prematurs, persones
amb càncer o malalties mino-
ritàries, i gent que s’han sotmès
a un transplantament.
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Vall d’Hebron,
reconegut per la
seva gestió dels
residus hospitalaris

L’estratègia i les bones pràcti-
ques de l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron en la gestió dels
residus hospitalaris han estat
reconegudes pels responsables
del projecte EU-Health Care
Waste Management, promogut
per la Unió Europea. Destaquen
el sistema estructurat i partici-
patiu que ha desenvolupat
l’Hospital per comprometre tot
el personal en la gestió de dei-
xalles, la creació de la Comissió
de Gestió Mediambiental, la
implicació de les auxiliars d'in-
fermeria com a referents i la
formació i conscienciació dels
professionals.

Activitats de conscienciació durant la
Setmana del Cervell 
Alumnes de l’Institut Consell de Cent han participat en tallers de cons-
cienciació de les conseqüències dels accidents de trànsit i dels traumatismes
cranioencefàlics que se’n poden derivar. Els nois i noies han visitat la
Unitat de Cures Intensives de Neurotraumatologia i el Servei de Rehabilitació,
on han conegut les experiències dels afectats de primera mà.

Una jornada per reivindicar la importància
del trasplantament infantil
Vall d’Hebron ha organitzat, conjuntament amb el CosmoCaixa, una
jornada lúdica per a les famílies amb nens i nenes trasplantats a l’Hospital.
Professionals i associacions de pacients han compartit activitats i experiències
amb professionals del centre i associacions de pacients en un acte que ha
reunit més de 200 infants trasplantats. Els petits pacients i les seves
famílies es troben any rere any a l’Hospital; però, en aquesta ocasió, i per
primera vegada, han anat més enllà del centre hospitalari, amb l’objectiu
d’apropar la problemàtica d’aquesta mainada a la societat i posar l’accent
en la importància de la donació i de la recerca en alternatives al trasplan-
tament infantil.
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Gestió econòmica

El pressupost inicial assignat a l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron per l’ICS per al 2015 ha estat de 537,37
M€. Aquest pressupost recull com a principal font d’in-
gressos (524,02 M€) les transferències que l’HUVH rep
del CatSalut com a contrapartida a l’activitat assisten-
cial que du a terme el centre i que queda fixada en el
contracte programa. Aquestes transferències suposen
un 95,89% del pressupost final assignat.

Una segona font d’ingressos (13,35 M€ inicials) són els
obtinguts com a conseqüència de les prestacions sani-
tàries realitzades a tercers obligats al pagament, així
com d’altres ingressos i transferències per prestacions
no assistencials. Aquests ingressos suposen un 2,57%
del pressupost final assignat. 

Per últim, es troben els ingressos obtinguts com a con-
seqüència de l’activitat realitzada per a altres divisions
de l’ICS, com ara proves de laboratori i, en menor me-
sura, per algun gabinet. El destinatari principal és l’Àm-
bit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat. Aquests in-
gressos suposen un 1,53% del pressupost final assignat.

Pel que fa al tancament pressupostari de la despesa,
aquesta presenta un increment com a conseqüència de
diverses circumstàncies, la major part de les quals de
caràcter extern. En primer lloc, la recuperació de la
paga extraordinària suspesa. Així mateix també s’ha
abonat al personal una part de la mateixa paga extra-
ordinària suspesa en l’exercici 2012. Aquestes mesures,
juntament amb el cost més elevat de les assegurances
socials conseqüents, han suposat un increment total en
les despeses de personal del 6,22%.

Pel que fa a la despesa en béns corrents i serveis, el
fet més destacable ha estat l’increment de la despesa
de farmàcia (29,47%), per la dispensació dels nous
tractaments contra l’hepatitis C (22,25%), per l’apari-
ció de nous medicaments (sobretot d’oncologia i he-
matologia) i per l’increment del nombre de pacients
atesos (7,21%).

També s’ha incrementat la despesa en aprovisiona-
ments sanitaris (7,22%). La causa ha estat, bàsicament,
l’increment del tipus d’IVA d’aquests productes, que ha
passat del 10% al 21%. En menor mesura, cal conside-
rar l’increment en la implantació de pròtesis en els ser-
veis d’Arítmies i de Cirurgia Vascular.

L’increment d’activitat en pacients d’oncohematolo-
gia ha comportat l’increment en la despesa de pro-
ductes i serveis del Banc de Sang (16,25%). Destaca,
també, l’increment de productes intermedis de diag-
nòstic per la imatge (23,10%), a causa, d’una banda,
de la necessitat de reduir llista de proves pendents i,

de l’altra, de l’aparició de noves tècniques resolutives
en aquest àmbit.

Finalment, en compliment del conveni signat entre l’A-
juntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya,
l’Hospital ha hagut de fer front al pagament, a favor de
l’Ajuntament, de part del deute, pel contenciós amb
l’impost de l’IBI dels darrers danys (0,43%).

L’Hospital ha mantingut, dins l’austeritat, la continuïtat
en les inversions, amb la reposició d’equipaments sanita-
ris i l’adequació i millora d’instal·lacions i espais assisten-
cials. En resum, l’Hospital ha complert amb les obliga-
cions derivades del seu contracte programa amb el Servei
Català de la Salut, en termes de provisió de serveis sani-
taris, en un marc d’important restricció pressupostària.

Pressupost inicial 2015 537.373.065,71

Transferència CatSalut (assignació) 524.023.065,71

Ingressos propis (assignació) 13.350.000,00

Modificacions del pressupost 19.006.508,14

Transferència del CatSalut (assignacions finalistes 

i repartiment de saldos) 5.814.039,73

Ingressos propis (assignacions per major recaptació 

i repartiment de saldos) 155.357,14

Transferència Economia per la recuperació 44 dies 

paga extra 2012 3.499.744,53

Generacions de crèdit per ingressos de: 1.015.427,18

Traspàs obres CatSalut 200.000,00

Ús racional dels medicaments (URM) / Registre de 

tractaments i pacients (RTP) 8.148,15

Fons de formació contínua 152.362,47

Acció tutorial en formació de postgrau 230.543,00

Ajuts a la investigació 166.000,00

Bonus sinistralitat 30.283,72

Altres 228.089,84

Facturació interna neta (entre diferents 

gerències territorials) 8.521.939,56

Pressupost final 2015 556.379.573,85

Despesa de personal 313.057.979,18

Despesa en béns corrents i serveis 299.729.890,37

Inversions reals 3.482.063,19

Despesa de l'exercici 2015 (obligacions) 616.269.932,74

Resultat pressupostari 2015 -59.890.358,89

Dades no incloses en el tancament pressupostari

Imputació de despeses al Centre Corporatiu -874.435,02

Imputació de despeses del Centre Corporatiu /

despesa centralitzada 16.752.773,61

Imputació d'ingressos propis del Centre Corporatiu 1.839.369,86

En euros.
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Resumenu

El Hospital Universitario Vall d’Hebron es un complejo
sanitario, docente e investigador con más de 22 edifi-
cios y más de 7.000 profesionales al servicio de la salud
y de los pacientes. Con un presupuesto de 537 millones
de euros, el mayor complejo hospitalario de Cataluña
y uno de los mayores del Estado español está situado
geográficamente al pie de la sierra de Collserola, al
norte de la ciudad de Barcelona, y su área de influen-
cia incluye los barrios de Horta-Guinardó, Nou Barris y
Sant Andreu, así como la ciudad de Montcada i Reixac,
que comprenden una población de más de 400.000 ha-
bitantes. 

El Hospital es referente para Cataluña, España y el ám-
bito internacional en procedimientos terciarios de alta
complejidad. Concretamente, es referencia estatal en
20 grupos de patologías CSUR (centros, servicios y uni-
dades de referencia del Sistema Nacional de Salud) y
referencia en Cataluña para terciarismo en quemados,
lesionados medulares, pacientes con politraumatis-
mos, síndrome de Marfan, enfermedades inflamato-
rias intestinales, esclerosis múltiple, neonatología y ci-
rugía fetal. En este sentido, el Hospital apuesta por
una nueva medicina dirigida hacia las fronteras del co-
nocimiento. Una medicina que, desde la comprensión
del funcionamiento de las biomoléculas y los procesos
biológicos, sea capaz de introducir intervenciones in-
novadoras para potenciar el desarrollo de una socie-
dad más sana y solidaria. 

El complejo hospitalario está estructurado en tres
grandes hospitales asistenciales: Hospital General, Hos-
pital Maternoinfantil y Hospital de Traumatología, Re-
habilitación y Quemados. En el Parque Sanitario Pere
Virgili, situado en un recinto próximo, se encuentra la
Unidad de Cirugía sin Ingreso. Además, el Hospital ex-
tiende su actividad a diferentes centros de atención
primaria (CAP) del territorio. 

Con más de 1.000 camas, el Hospital apuesta por un
modelo de gestión que sitúa al paciente como centro
de sus actuaciones y adquiere un compromiso con el
futuro a través de la docencia, la investigación y la in-
novación, impulsando al mismo tiempo la participa-
ción en proyectos catalanes, estatales y europeos de
investigación. La calidad es, por consiguiente, un refe-
rente para los profesionales del Hospital, por lo que
ha adquirido prestigio nacional e internacional y par-
ticipa en las iniciativas del Departamento de Salud y
de la empresa pública Instituto Catalán de la Salud, a
la que pertenece.

El complejo hospitalario engloba prácticamente todas
las especialidades médicas y quirúrgicas y dispone de
las modalidades asistenciales y de los cuidados de en-
fermería que requiere para su cobertura, así como de
unidades y servicios clínicos de apoyo, centros docen-
tes universitarios, empresas públicas de servicios sani-
tarios, centros de investigación, laboratorios y otras
instalaciones que completan la actividad asistencial del
Hospital.

22
ICS Vall d’Hebron 2015

Resumen

ICS Vall d'Hebron 2015 27DES_.-  27/12/16  11:52  Página 22



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

© Institut Català de la Salut
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Pg. Vall d’Hebron, 119-129
08035 Barcelona
Tel. 93 489 30 00 / 93 274 00 00
comunicacio@vhebron.net

Dipòsit legal: B 19602-2014

Coordinació: Gerència i Unitat de Comunicació de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

Realització: hores.com
Disseny gràfic: www.victoroliva.com
Fotografies: Josep M. Ardévol, Eva Padró, Quim Roser i arxiu de l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron

23
ICS Vall d’Hebron 2015

Abstract

Abstractu

Vall d’Hebron University Hospital is a healthcare,
teaching, and research complex formed by over 22
buildings and 7,000 professionals at the service of
health and of patients. It operates a budget of 537
million euros, making it the largest hospital complex
in Catalonia and one of the largest in Spain. It is
located at the foot of the Collserola Hills, on the
northern edge of the city of Barcelona, and its
catchment area includes the neighbourhoods of
Horta-Guinardó, Nou Barris and Sant Andreu, plus the
town of Montcada i Reixac: a combined population
of over 400,000 inhabitants. 

Vall d’Hebron is a referral hospital in high-complexity
tertiary procedures for Catalonia, Spain and the
international community. Specifically, it is a state-wide
referral centre for 20 CSUR (Spanish Health Service
centres, services and referral units) and a tertiary
referral centre in Catalonia for burns, spinal cord
injuries, polytrauma cases, Marfan syndrome,
inflammatory bowel disease, multiple sclerosis,
neonatology and foetal surgery. In this regard, Vall
d’Hebron is committed to a new medicine, with its
sights set on the frontiers of knowledge. A medicine
that, based on an understanding of the functioning
of biomolecules and biological processes, is capable
of introducing innovative interventions that will
boost the development of a healthier, more caring
society.

The hospital complex is structured into three main
care hospitals: the General Hospital, the Mother 
and Baby Hospital, and the Trauma, Rehabilitation
and Burn Hospital. There is an Outpatient Surgery
Unit at the nearby Pere Virgili Healthcare Park, and
the Hospital has also extended its activity to different
primary healthcare centres in Catalonia.

With over 1,000 beds, Vall d’Hebron uses a patient-
centred management model to provide its services
and demonstrates its commitment to the future
through teaching, research and innovation, while
promoting participation in Catalan, Spanish and
European research projects. Quality is a core value for
professionals who work at the Hospital, and this has
led to it acquiring prestige as a point of reference
both in Spain and abroad. Vall d’Hebron takes part in
the initiatives laid out by the Catalan Health Institute,
the public company to which it belongs, and by the
Catalan Ministry of Health. 

The Vall d’Hebron complex encompasses practically all
medical and surgical specialities, offering the
healthcare modalities and nursing care required to
cover them, as well as clinical services and clinical
support units, university teaching centres, public
healthcare services companies, research centres,
laboratories and other facilities that complete the
Hospital’s healthcare activity. 
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gencat.cat/ics  
vhebron.net

L’Institut Català de la Salut 
és l’empresa pública de serveis de salut

més gran de Catalunya, 
amb quasi 39.000 professionals 

que presten servei a gairebé sis milions
de persones de tot el territori.
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https://www.facebook.com/icscat
https://twitter.com/hvhebron
http://ics30anys30veus.wordpress.com
http://www.youtube.com/playlist?list=PLRgnlsj8RdJIIwvHPBcCr8zEr31-7B3pm
http://www.slideshare.net/icscat
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