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El pacient com a missió
Director General

Dr. Josep M. Campistol

En el moment d’acabar aquesta 
memòria estem sortint de la gestió 
de la crisi de la Covid-19. Tot i que 
serà tema de la memòria 2020, crec 
que ara també cal posar de manifest 
el gran repte que ha estat per a la 
nostra institució i el compromís i la 
professionalitat amb la que la gent del 
Clínic l’ha resolt. Els aprenentatges han 
estat molts i ens ajudaran a continuar 
millorant.

El nostre full de ruta té sempre a la 
primera línia els pacients. La seva salut 
és la nostra missió. L’ofici de totes les 
persones que treballem al Clínic és 
tenir-ne cura. Totes les activitats que 
fem estan dirigides a aquesta finalitat 
última. L’assumpció de nous reptes 
i la transformació constant són dos 
factors distintius del Clínic.

Aquestes frases tan senzilles, però 
també reptadores, ens defineixen com 
a institució. I tot això ho fem buscant 
sempre la màxima excel·lència, amb 
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l’avantatge de formar un campus on 
l’assistència, la docència i la recerca 
treballen en simbiosi per al bé de la 
salut dels pacients.

El desembre, el Consell de Govern 
(CdG) va decidir fer confiança per a un 
nou mandat a la direcció del Clínic. 
Aquesta decisió avala la gestió feta 
i significa un reconeixement a Nucli, 
el projecte de transformació de la 
institució que vàrem endegar el 2016.

Han estat quatre anys de transformació 
progressiva, amb molta formació i 
acció, amb moments difícils i d’altres 
d’autèntic privilegi. En aquest temps 
hem estat capaços, amb treball en 
equip, de transformar positivament la 
nostra organització cap a un hospital 
emocional i globalment ecològic. 

Vull aprofitar també aquest escrit 
per agrair molt sincerament la feina, 
el compromís, la dedicació de tots 
els professionals de la casa que fan 
possible el dia a dia, que ens fa tenir  
a tots i totes un sentiment de 
pertinença únic.
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NUCLI, el Nou Univers Clínic, 
segueix en expansió
A principis del 2019 el Pla Estratègic va 
arribar al seu equador amb molta ener-
gia i activitat en els seus 43 projectes 
participatius que posen el focus en els 
pacients, els professionals i els recur-
sos. L’estat de situació del Pla i dels 
seus projectes va ser exposat el  
28 de febrer en un Paranimf ple de 
gom a gom de professionals de l’hospi-
tal, en un acte que va repassar, amb  
vídeos, exposicions i taules rodones 
amb directius i coordinadors de projec-
tes, l’activitat feta, les aliances desen-
volupades i els reptes encara per asso-
lir fins a la finalització del Pla al 2020. 

Inauguració de l’Univers, l’espai 
professional i social per a compartir, 
crear i emocionar.

Estrena dels capítols 4 i 5 de Connexió 
Clínic: “La recerca de les paraules”, 
presentat a l’edifici CEK, i “Néixer i re-
néixer”, a l’Auditori 1899 del FCBarcelona

Inauguració de l’Espai d’Intercanvi 
d’Experiències, un equipament dissenyat 
per a fer efectiva la participació del 
pacient amb eficàcia i creativitat.

Continuïtat de la form-acció en ecologia 
emocional, amb més 1000 professionals 
formats i 60 micro-projectes en marxa.

Enfortiment i expansió de les aliances 
territorials en l’assistència que suposen 
l’AISBE, la C-17 i la col·laboració amb 
l’Hospital Plató.

Posada en marxa del nou web 
clinicbarcelona.org integrat amb el Portal 
de Salut

Celebració del primer Right Care Day amb 
la presentació de l’estratègia global per 
l’hospital i l’impuls als projectes en 
marxa en diferents instituts

Activació del nou Pla d’Acollida als 
professionals nouvinguts amb l’estrena de 
la figura dels mentors i la posada en marxa 
dels actes mensuals de benvinguda als nous 
professionals.

Inauguració del nou menjador laboral 
millorant la qualitat de l’espai i 
l’alimentació i celebració del dia mundial 
de l’activitat física amb accions per 
a millorar l’estat físic i mental dels 
professionals, en el marc del projecte 
Hospital Saludable.

Posada en acció dels valors del Clínic amb 
la celebració de setmanes temàtiques: la 
Setmana de la Gratitud (maig), que incloïa 
un gran Acte de Reconeixement professional 
que durant tot un dia va aplaudir i 
agrair el talent artístic i la tasca de 
60 projectes de millora, i la Setmana de 
la Generositat (desembre), ambdues amb 
activitats participatives i divulgatives.

Aquest acte es va complementar amb 
l’edició i distribució d’un diari especial 
NUCLI News de 24 pàgines en paper 
que entrava en el detall de les accions 
desenvolupades en tots els 43 pro-
jectes del Pla Estratègic, a base d’en-
trevistes, informes, notícies, articles 
i imatges de tot el treballa durant els 
dos primers anys de construcció de 
NUCLI.

Durant el 2019, algunes de les princi-
pals fites i a activitats realitzades en  
el marc de NUCLI han estat: 
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Recursos 
Estructurals

Recursos 
Humans

Recursos Econòmics

Recursos

Alta Direcció    1
Direcció         8
Metges     1.229
Infermeria i auxiliars secundaris  2.652
Administració    724
Serveis generals        270
Total     4.884
*No estan inclosos suplents

Llits     728
Incubadores    31
Bressols per a nadons   32
Quiròfans    31
Sales de parts     7
Sales de radiologia convencional      9
Sales de consulta externa  240
Sales d’angiohemodinàmica i electrofisiologia 5
Places d’hospital de dia sociosanitari 50

Pressupost
definitiu

Ingressos
liquidats

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes Pressupost Real

547.561

532

-

12.328

-

7.635

-

546.942

446

-

12.327

-

5.116

-

529.084

24.534

-

127

-

14.311

-

528.615

24.116

-

15

-

14.311

-

18.477

-24.002

- 5.525

12.201

6.676

-6.676

0

18.327

-23.670

-5.344

12.312

6.968

-9.195

-2.227

Resultat pressupostari

1. Operacions corrents

2. Operacions de capital

Resultat operacions no financeres

3. Operacions amb actius financers

Resultat pressupostari

4. Operacions amb passius financers

Saldo pressupostari

Pressupost d’ingressos ResultatsPressupost de despeses

Obres més rellevants

Recursos

L’any 2019 s’ha continuat executant el Pla d’obres, segons estaba previst. Els 
objectius són millorar el benestar dels pacients i els seus acompanyants, i oferir 
als professionals espais de treball que els permetin dur a terme la seva activitat. 
Els principals projectes que s’han dut a terme són:

 Finalització nou espai d’Intercanvi  
   d’Experiències a la 12/0.

 Trasllat de la Direcció de Barnaclínic  
   i Comunicació i RSC al nou local  
   del carrer de Casanova 153.

 Instal·lació d’un accelerador de 6 MEV  
   i zones adjacents a la 9/0.

 Finalitzada l’habitació de tractaments  
 metabòlics.

 Inici de les obres HDOM pav.7  
 planta 2.

 Inici obres de reforma per adaptació  
 d’espais a l’edifici Casanova 150,  
 plantes 2a i 3a.

 Reforma de dos consultoris del canal  
   Anal a Consultes Externes planta 5a.
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Activitat 

Recursos

HOSPITALITZACIÓ

ACTIVITAT AMBULATÒRIA

ACTIVITAT QUIRÚRGICA

PROGRAMES INTERVENCIONISTES 
DE MAJOR VOLUM I/O 
COMPLEXITAT

Total altes 44.035
Altes convencionals   36.520
CMA         7.515
Pes Relatiu Mitjà (PRM) 1.14
Estada mitjana (sense CMA) 6,31
% índex d’ocupació 81,19%
% Pressió d’urgències 42,09%

Cirurgia cardiaca major 913
Cirurgia de l’obesitat mòrbida 160
Cirurgia del Parkinson i de l’epilèpsia 103
Cirurgia fetal d’alta complexitat 49
Hemodinàmica (cardiaca i hepàtlica) 4.553
Neuroradiologia intervencionista 
d’alta complexitat 471
Pròtesis de genoll 502
Trasplantaments 499

Total intervencions 23.198
Intervencions programades 17.076     
Intervencions urgents 6.122
Parts 3.035

Primeres visites   136.298
Visites successives  415.502
Ratio Succ./Primeres 3,05
Urgències 142.823
Hospital de dia 125.528
Cirurgia menor ambulatòria 9.112

Recerca

Docència 

Recursos

ACTIVITAT DOCENT

FORMACIÓ ALS PROFESSIONALS

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

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

Estudiants de màsters universitaris 
oficials de la UB 

Estudiants de màsters i postgraus 
propis de la UB  

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

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

Estades formatives per a professionals 
Estrangers 

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

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

1.589
1.031
289
174
95

130

392

1.244

74

181

338

276

180

115

30

Hores de formació 53.880
Participants 6.302
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http://www.idibaps.org/media/upload/memoria2019/

http://www.idibaps.org/media/upload/memoria2018/
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Notícies de l’any

Notícies / Institucionals

INSTITUCIONALS
18/12/2019

El Dr. Antoni Castells, reelegit 
Director Mèdic del Clínic
El Dr. Antoni Castells va ser reelegit Director 
Mèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona en la Junta 
Facultativa celebrada ahir al Paranimf de la Facultat 
de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat 
de Barcelona formada pels representants de 
l’estament mèdic i d’infermeria de l’hospital amb una 
àmplia majoria.

17/12/2019

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

09/12/2019

El web clinicbarcelona.org 
premi Avedis Donabedian a la 
qualitat com a millor pàgina 
web d’una institució sanitària 
o social del 2019
La Fundació Avedis Donabedian entregarà del guardó 
el proper 9 de gener en un acte al Palau de la Música 
Catalana.

02/12/2019

El Dr. Antonio de Lacy, 
medalla Josep Trueta al 
mèrit sanitari 2019
El Dr. Antonio de Lacy, cap del Servei de Cirurgia 
Gastrointestinal del Clínic va rebre divendres la 
Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari 2019. En 
aquesta edició també han estat guardonats, entre 
d’altres, el Dr. Josep Terés, antic director mèdic 
de l’Hospital Clínic i cofundador de la Unitat 
d’Hepatologia, i la Fundació Cellex, creada per 
Pere Mir l’any 2002 per promoure el mecenatge en 
l’àmbit de la recerca.

29/11/2019

El Clínic i l’AECC de Barcelona 
signen un conveni per 
realitzar servei de voluntariat 
hospitalari
El Dr. Josep M. Campistol, director general de 
l’Hospital Clínic, i el Dr. Laureano Molins, president 
de l’AECC – Catalunya contra el Càncer de 
Barcelona, han signat un conveni per instaurar el 
programa de voluntariat hospitalari al Clínic. Un 
projecte perquè els pacients oncològics i familiars 
ingressats a planta i a l’hospital de dia puguin 
disposar d’un acompanyament per part dels 
voluntaris de l’AECC amb la finalitat de millorar la 
seva qualitat de vida durant el procés de la malaltia.

Notícies / Institucionals

26/11/2019

El Clínic, segon millor 
hospital d’Espanya per sisè 
any consecutiu
L’Hospital Clínic de Barcelona és, per sisè any 
consecutiu, el segon hospital públic amb millor 
reputació d’Espanya, segons el VI Monitor de 
Reputación Sanitaria (MRS), elaborat per la 
companyia Merco. El primer hospital és La Paz, 
de Madrid, i en tercera posició es troba l’Hospital 
Universitari Gregorio Marañón, un altre dels habituals 
al ‘top 3’ d’aquesta classificació.

25/11/2019

El Clínic inaugura l’Espai 
d’Intercanvi d’Experiències
L’Hospital Clínic ha inaugurat l’Espai d’Intercanvi 
d’Experiències (EIE), una àrea de l’hospital oberta a 
pacients, cuidadors i a professionals que té l’objectiu 
de servir com a banc de proves per identificar 
necessitats no cobertes i proposar solucions que 
millorin els serveis sanitaris.

04/11/2019

El Clínic impulsa una àrea 
de formació en oftalmologia 
i l’obre a professionals de 
països del tercer món
L’Hospital Clínic de Barcelona ha impulsat la creació 
del Clínic Eye Training Center (CETC), una àrea 
puntera de formació en cirurgia que s’integrarà a la 
nova àrea quirúrgica d’Oftalmologia, al recinte de la 
Maternitat.
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Notícies / Institucionals

INSTITUCIONALS
01/07/2019

S’inaugura la II Clínic 
Barcelona Summer School
Aquest dilluns s’ha inaugurat la II Clínic Barcelona 
Summer School. Per segon any consecutiu, l’Hospital 
Clínic de Barcelona i la Fundació Vila Casas impulsen 
la IIa edició de la Clínic Barcelona Summer School 
que se celebrarà fins al 12 de juliol sota el títol 
‘Ciència i Cultura’. En el marc de la IIa edició de 
la Clínic Summer School s’han organitzat 12 de 
cursos, taules rodones i conferències amb l’objectiu 
d’acostar el coneixement de la salut a la ciutadania. 
La innnovació tecnològica, la ciència i la cultura són 
els grans eixos de la II Clínic Barcelona Summer 
School.

23/09/2019

El Clínic acull una jornada 
pels 50 anys del cribratge 
neonatal a Catalunya
Aquest any se celebren els 50 anys del primer 
cribratge neonatal fet a Catalunya l’any 1969. En 
l’actualitat, tots els nadons que neixen a Catalunya 
se sotmeten a una punxada al taló per detectar de 
forma precoç determinades malalties poc freqüents 
que poden comprometre la seva qualitat de vida. 
L’Hospital Clínic de Barcelona, centre de referència 
on s’analitzen les mostres de tots els nadons 
nascuts a Cataluña, acull una jornada per fer balanç 
d’aquests 50 anys i detectar els reptes i oportunitats 
de futur en aquest àmbit. 

21/06/2019  

El Clínic rep els 
reconeixements del Monitor 
de Reputación Sanitaria 2018
Ahir es va celebrar un acte a l’Hospital Clínic en què 
representants del Monitor de Reputación Sanitaria 
(MRS) de Merco van entregar els diplomes als 20 
serveis de l’Hospital destacats per la seva tasca 
assistencial el 2018. A més, el Clínic va rebre el 
diploma que l’acredita com el segon millor hospital 
de l’Estat i el Segell que indica que l’hospital s’ha 
mantingut durant els darrers cinc anys en les 
primeres posicions del rànquing.

Notícies / Institucionals
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22/03/2019

”la Caixa” i l’Hospital Clínic 
de Barcelona signen una 
aliança estratègica per 
potenciar la recerca pionera 
de gran impacte i la millora 
assistencial
Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària ”la 
Caixa”, i Josep M. Campistol, director general de 
l’Hospital Clínic de Barcelona, dues institucions 
creades amb dos anys de diferència, el 1904 i el 
1906, respectivament, han signat avui una aliança 
que referma el compromís comú per millorar la salut 
de les persones. Segons el president de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, es tracta de «dues 
entitats que mai han perdut la seva essència 
fundacional, la vocació de servei a la societat i 
l’especial atenció als més vulnerables, que s’han 
mantingut al llarg dels anys».

22/03/2019

Barcelona acull la primera 
intervenció quirúrgica 
teleassistida amb 5G
La primera intervenció quirúrgica teleassistida 
mitjançant la tecnologia 5G ha tingut lloc avui 
a Barcelona de la mà del Dr Antonio de Lacy. La 
presentació de la prova pilot s’ha desenvolupat 
entre les instal·lacions de GSMA MWC19 Barcelona 
i l’Hospital Clínic on, gràcies a la tecnologia 5G 
aplicada al programari de Telestratrion d’AIS Channel, 
s’ha pogut realitzar una operació 5G en streaming en 
temps real entre l’equip metge situat a l’hospital i 
el metge expert situat a l’auditori principal de GSMA 
MWC19 Barcelona.

22/03/2019

Més d’un milió de visites en 
el primer any de PortalCLÍNIC
Avui, 21 de febrer, fa un any que es va publicar 
PortalCLÍNIC, una plataforma digital amb informació 
de salut fiable, avalada pel coneixement dels 
professionals i l’experiència de pacients i familiars. 
PortalCLÍNIC ha rebut durant el seu primer any la 
visita de 570.000 persones usuàries amb més d’un 
milió i mig de pàgines vistes. Un projecte creat per 
l’Hospital Clínic i la Fundació BBVA, que ara continua 
amb el desenvolupament d’una segona fase: les 
interaccions.
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16/12/2019

El Clínic comença a realitzar 
cirurgies endoscòpiques 
3D de pròstata per primera 
vegada al món
Aquesta tècnica s’ha començat a realitzar aquest 
any a l’Hospital Clínic i ja s’han realitzat uns 25 casos 
amb èxit. Aquesta tècnica s’aplica en pacients amb 
hiperplàsia benigna de pròstata.

Notícies / Asistència

2019

09/12/2019

L’UCI Quirúrgica del Clínic 
impulsa un projecte per 
humanitzar les cures 
intensives
La Unitat de Cures Intensives Quirúrgics de 
l’Hospital Clínic (UCIQ) ha implantat el “Projecte HU-
CI” (Humanitzant les Cures Intensives), una iniciativa 
que té per objectiu que l’estada a cures intensives 
sigui més càlida, humana i emocional per als 
pacients, els familiars i els professionals. En aquest 
projecte, impulsat al Clínic pel Dr. Carlos Ferrando, 
cap de la UCIQ, participa un grup multidisciplinari de 
professionals implicats en la cura del pacient.

09/09/2019

El Clínic inicia un programa 
de salut sexual per fer 
profilaxi i tractament de 
malalties de transmissió 
sexual
El passat 1 de novembre el Ministeri de Sanitat 
va autoritzar la utilització de la Profilaxi Pre-
Exposició (PrEP) per al VIH i les diferents Comunitats 
Autònomes ho estan implementant. A l’Hospital 
Clínic s’ha posat en marxa tota una estructura global 
de profilaxi de la infecció pel VIH que inclou la PrEP 
juntament amb la Profilaxi Post-Exposició (PEP) y 
el control de les malalties de transmissió sexual. 
Aquest nou Programa de Salut Sexual neix amb 
la vocació de fer la profilaxi i el tractament, quan 
calgui, de totes les malalties de transmissió sexual, 
entre elles el VIH.

22/11/2019

El 30% de les víctimes 
agredides sexualment i 
ateses al Clínic es vinculen 
als programes de seguiment 
just després de l’agressió
Els programes de seguiment permeten fer prevenció 
i tractament de les seqüeles psíquiques en dones 
víctimes d’una agressió sexual.

22/11/2019

El Clínic , Sant Joan de Déu, 
i la UPF creen un sistema de 
navegació quirúrgica pioner 
al món per a la cirurgia fetal
El nou GPS quirúrgic aporta més precisió, escurça la 
durada de la cirurgia i redueix la taxa de mortalitat.

Memòria Hospital Clínic de Barcelona
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05/11/2019

El Clínic comença a fer 
cirurgies complexes de 
ginecologia amb el robot Da 
Vinci
En aquesta primera operació s’ha realitzat una 
cirurgia d’estadificació de càncer d’endometri inicial. 
A l’Hospital Clínic es realitzen unes 60 cirurgies de 
càncer d’endometri cada any.

24/10/2019

El Clínic, l’únic hospital de 
l’Estat amb un laboratori per 
identificar les toxines del 
bolets hepatotòxics
El 14% de les anàlisi d’orina dels casos de possible 
intoxicació de bolets atesos per l’Hospital Clínic de 
Barcelona l’últim any han donat positiu. Durant el 
2018, es van analitzar 86 possibles casos, i 12 dels 
quals van donat positius.

15/10/2019

La nova ressonància 
magnètica cardiovascular 
permet doblar el nombre 
de proves en una any i 
reduir dràsticament la llista 
d’espera
La nova ressonància magnètica instal·lada fa un 
any l’Hospital Clínic, fruit de la col·laboració amb la 
Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, ha permès 
doblar l’activitat i el nombre de proves realitzades, 
reduint la llista d’espera de 8 mesos a 1 mes. 

18/09/2019

L’Hospital Clínic implementa 
la biòpsia líquida per 
potenciar els assajos clínics 
en oncologia
L’Hospital Clínic de Barcelona aplicarà el millor test 
de biòpsia líquida que hi ha disponible en l’actualitat 
per a pacients amb càncer avançat, en el context 
d’assajos clínics. El Servei d’Oncologia Mèdica, 
juntament amb el Servei d’Anatomia Patològica, 
ha arribat a un acord amb l’empresa americana 
Guardant Health que permetrà l’avaluació genètica 
en la sang dels pacients que tinguin un càncer 
avançat per tal d’identificar teràpies dirigides i més 
precises.
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El Clínic-BCNatal impulsa 
un projecte pioner a tot 
l’Estat dedicat al suport 
de les dones que tenen 
Endometriosi
El programa, que neix amb la voluntat de posar la 
pacient al centre, té un abordatge  mèdic, infermer i 
social i pretén donar eines per controlar el dolor i els 
símptomes per aprendre a conviure amb la malaltia 
mitjançant tècniques de relaxació i de visualització. 

2019

15/07/2019

El Clínic disposa del 
primer laboratori acreditat 
per a la detecció de 
la Immunodeficiència 
combinada greu
L’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) ha concedit 
la primera acreditació per a la detecció de la 
immunodeficiència combinada greu (IDCG) al Centre 
de Diagnòstic Biomèdic de l’Hospital Clínic de 
Barcelona,   d’acord amb la norma internacional UNE-
EN ISO 15189. Això el converteix en pioner a Espanya 
per a aquest tipus de detecció precoç.

15/05/2019

Un nou Hackathon per ajudar 
a predir la supervivència dels 
pacients amb melanoma 
mitjançant intel·ligència 
artificial
L’Hospital Clínic i Accenture Digital organitzen 
un Hackathon en el que 50 experts en big data, 
analytics i intel·ligència artificial desenvoluparan 
un algoritme capaç de predir la supervivència 
dels pacients amb melanoma, combinant les 
característiques tant del pacient com del tumor. 
Aquest esdeveniment se celebrarà els dies 18 i 19 de 
maig al Tuset Manhattan Space de Barcelona.

10/04/2019

El Clínic posa el clip Mitral 
número 100, un procediment 
que permet reparar la vàlvula 
mitral cardíaca sense passar 
pel quiròfan
L’Hospital Clínic de Barcelona ha posat el Clip Mitral 
número 100, un procediment que va iniciar el 2012, 
amb l´implant del primer clip a Catalunya,  i que 
permet reparar la vàlvula mitral cardíaca sense 
passar pel quiròfan. L´implant d´un “clip” representa 
actualment la millor alternativa no quirúrgica per 
disminuir el grau d’afectació de la vàlvula mitral  i 
millorar la clínica i el pronòstic en pacients amb 
insuficiència cardíaca, la segona causa més freqüent 
d’ingrés hospitalari a Espanya.

Notícies / Asistència
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05/04/2019

El Clínic, primer hospital de 
Catalunya a aplicar noves 
mesures per a la protecció 
vacunal dels nadons 
prematurs extrems
L’Hospital Clínic de Barcelona ha posat en marxa 
un conjunt de mesures per millorar la protecció 
vacunal dels nadons prematurs que neixen al 
centre. Les mesures s’apliquen a través del Servei 
de Neonatologia de l’Institut Clínic de Ginecologia 
Obstetrícia i Neonatologia (ICGON)-BCN Natal de 
l’Hospital Clínic-Maternitat en col·laboració amb els 
Serveis de Medicina Preventiva i Farmàcia. El Clínic 
posa en marxa aquestes mesures  perquè considera 
que el prematur extrem, per la seva fragilitat i 
immaduresa immunològica, té més risc d’emmalaltir 
i morir per malalties que les vacunes poden prevenir.

27/03/2019

El Clínic realitza, per primera 
vegada, dos trasplantaments 
cardíacs de forma simultània
Quan ja s’havia organitzat un equip complet 
d’explant i implant per un receptor en llista, 
l’Hospital va rebre l’oferiment d’un donant idoni per 
un pacient en urgència 0. 

14/01/2019

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

2019
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Un nou tractament 
d’oncologia de precisió 
demostra potencial 
terapèutic en un subgrup 
de pacients amb carcinoma 
hepatocel·lular
Investigadors de l’IDIBAPS han participat 
en un estudi de fase I en 115 pacients amb 
hepatocarcinoma (HCC) avançat que demostra, per 
primera vegada, que un inhibidor del receptor FGFR4 
(fisogatinib), té potencial terapèutic en el 25% de 
pacients que sobreexpressen la proteïna FGF19 que 
actua com a lligand estimulador.

11/01/2018

CKDSens, una nova 
plataforma assistencial per a 
la gestió personalitzada de la 
malaltia renal crònica 
L’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia en Salut 
(EIT Health), una xarxa de la Unió Europea creada per 
enfortir la capacitat d’innovació dels països de la UE, 
ha donat llum verda al projecte CKDSens, una nova 
plataforma per a la gestió de les malalties renals. 
El projecte, coordinat pel Dr. Josep M. Campistol, 
director general i nefròleg de l’Hospital Clínic-
IDIBAPS i catedràtic de la UB, ha rebut un dels ajuts 
concedits en la categoria de projectes d’innovació 
dirigits a proposar solucions que millorin la salut.

19/11/2019

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

13/11/2019

Desenvolupen un mètode 
de cribratge no invasiu per 
millorar la detecció precoç del 
càncer de còlon
Investigadors del Clínic-IDIBAPS han coordinat un 
estudi publicat a la revista Gastroenterology en el 
que han trobat un nou biomarcador per millorar la 
detecció precoç del càncer de còlon. Han demostrat 
que la detecció en les mostres de femta de 
determinats microRNAs, petites molècules de RNA 
que regulen l’expressió dels gens, permet identificar 
els pacients amb càncer de còlon o adenomes 
avançats d’una forma més precisa que només amb 
la determinació de la presència de sang en aquestes 
mostres.
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31/10/2019

Els projectes sobre càncer 
del Clínic-IDIBAPS reben més 
de 2 milions d’euros de la 
Marató de TV3
La Fundació La Marató de TV3 va donar a conèixer 
ahir els projectes que es finançaran gràcies als 15 
milions d’euros recaptats en La Marató de TV3 de 
2018, dedicada al càncer. En total són 43 projectes 
de recerca i, d’aquests, 11 els coordinen investigadors 
de l’Hospital Clínic-IDIBAPS i tres més compten amb 
la seva participació.

09/10/2019

Descobertes mutacions del 
càncer a la zona no explorada 
del genoma
Un consorci d’investigadors del Centre d’Investigació 
del Càncer d’Ontario i l’Hospital for Sick Children 
de Toronto, l’Hospital Clínic-IDIBAPS de Barcelona i 
l’Institut d’Oncologia de la Universitat d’Oviedo, han 
aconseguit desxifrar regions prèviament inexplorades 
del genoma de cèl·lules tumorals. Aquesta anàlisi ha 
permès identificar dues mutacions diferents en la 
mateixa posició del genoma, una d’elles present en 
leucèmia limfàtica crònica i altres tumors, i l’altra 
present en més del 50% de casos d’un tipus de 
medul·loblastoma.

27/11/2018

Tres projectes coordinats 
per investigadors del Clínic-
IDIBAPS reben 1,6 milions 
d’euros de l’AECC
L’Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) va 
entregar dimarts els Ajuts a la Recerca en Càncer 
AECC 2019 en un acte celebrat a la seu de l’AECC de 
Madrid. Aquest any ha entregat prop de 21 milions 
d’euros per finançar 171 projectes. Tres d’aquests 
projectes estan coordinats per investigadors de 
l’Hospital Clínic – IDIBAPS i han rebut un total d’1,6 
milions d’euros de finançament.  
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05/09/2019

Investigadors de l’IDIBAPS 
desxifren les claus de la 
predisposició genètica a la 
leucèmia
Investigadors de l’IDIBAPS han publicat un estudi a la 
revista Nature Communications en què han desxifrat 
les bases moleculars de la predisposició genètica 
a la leucèmia. L’estudi l’ha coordinat Iñaki Martín-
Subero, investigador ICREA a l’IDIBAPS, on lidera el 
grup Epigenòmica biomèdica, i s’ha dut a terme en 
col·laboració amb el grup de Richard Houlston, de 
l’Institut d’Investigació del Càncer de Londres.
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Un fàrmac redueix 
les complicacions 
cardiovasculars i renals en 
pacients amb diabetis tipus 2
Dos estudis publicats de forma simultània a 
la revista The Lancet, demostren que l’ús de 
dulaglutida, un fàrmac utilitzat per baixar els nivells 
de glucosa en persones amb diabetis, redueix els 
efectes secundaris cardiovasculars i renals en els 
pacients amb diabetis tipus 2 que habitualment 
acudeixen a les consultes. El Dr. Ignacio Conget, cap 
del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital 
Clínic i investigador del grup Recerca translacional 
en diabetis, lípids i obesitat de l’IDIBAPS, ha estat el 
coordinador nacional de l’estudi.

26/07/2019

L’IDIBAPS posa en marxa la 
campanya “Talent femení: les 
científiques parlen”
Quin ha estat el principal obstacle que t’has trobat 
com a dona científica? Quin consell donaries a 
les investigadores que comencen? Aquestes són 
algunes de les preguntes que diverses investigadores 
de l’IDIBAPS responen en una sèrie de vídeos que 
la institució començarà a difondre a través de les 
xarxes socials a partir d’aquest mes de setembre.

24/07/2019

Identifiquen un nou marcador 
per seleccionar els pacients 
amb càncer de fetge que 
responen millor a un tipus 
d’immunoteràpia
Investigadors de l’IDIBAPS han participat en un 
estudi que publica la revista Cancer Discovery que 
demostra que l’activació una proteïna que intervé 
en la proliferació cel·lular, la ß-catenina, dificulta 
que les cél·lules tumorals siguin detectades pel 
sistema immune. Això fa que, amb aquesta via 
activada, les cèl·lules canceroses siguin resistents a 
la immunoteràpia anti PD-1, una de les teràpies més 
innovadores per tractar l’hepatocarcinoma en estadi 
avançat.

2019
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27/07/2019

L’IDIBAPS – Hospital Clínic 
rep 14 ajuts en la tercera 
convocatòria dels ajuts PERIS
Aquesta setmana s’han lliurat els ajuts de les 
convocatòries del 2018 i 2019 del Pla estratègic de 
recerca i innovació en salut (PERIS), en un acte en 
el que hi van participar la consellera de Salut, Alba 
Vergés, i el director general de Recerca i Innovació en 
Salut, Albert Barberà.

11/06/2019

Una nova escala per mesurar 
la reserva cognitiva millora 
les intervencions en persones 
amb un trastorn mental greu
Investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS i del CIBER 
de Salut Mental (CIBERSAM) han desenvolupat i 
validat una escala per mesurar el nivell de reserva 
cognitiva en pacients amb trastorns mentals greus. 
L’estudi de validació de l’escala Cognitive Reserva 
Assessment Scale in Health (CRASH) l’han coordinat 
la Unitat d’Esquizofrènia i la Unitat de Trastorn 
Bipolar i Depressiu de l’Hospital Clínic-IDIBAPS, 
dirigides pel Dr. Miquel Bernardo i el Dr. Eduard 
Vieta, i el publica la revista Journal of Clinical 
Medicine.

30/04/2019

Un test genòmic millora el 
tractament contra el càncer 
de mama HER2-positiu
Investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS han liderat 
un estudi internacional en el que han refinat i validat 
un test genòmic capaç de distingir quin subgrup de 
càncer de mama HER2-positiu es podria tractar amb 
teràpies biològiques contra la proteïna HER2 sense o 
amb poca quimioteràpia.

05/03/2019 

Investigadors de l’IDIBAPS 
descriuen com l’envelliment 
agreuja les malalties del fetge
Investigadors de l’IDIBAPS han publicat una sèrie 
de tres estudis en els que descriuen l’impacte de 
l’envelliment en el fetge, tant en persones sanes com 
en el context de diferents malalties hepàtiques. Els 
estudis demostren que la prevalença, progressió i 
la resposta als tractaments no és igual en persones 
grans que en joves i que l’envelliment provoca un 
empitjorament més ràpid i una pitjor resposta a les 
diferents teràpies. A més, es descriu per primer cop 
que la signatura molecular de la malaltia hepàtica és 
diferent en pacients grans en comparació amb joves.

22/01/2019 

Primer tractament efectiu en 
pacients amb càncer de fetge 
en estadi avançat identificats 
amb un biomarcador
Un estudi publicat a la revista The Lancet Oncology 
demostra l’eficàcia del ramucirumab, un tipus de 
teràpia anti-angiogènica especifica, en el tractament 
de segona línea del carcinoma hepatocel·lular, el 
tipus més freqüent de càncer de fetge.
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DOCÈNCIA
08/11/2019

Professionals de l’Hospital 
Clínic participen en el primer 
curs “Culinary Medicine”
Aquest curs pilot servirà per dissenyar intervencions 
sistemàtiques en Serveis o grups interdisciplinaris 
de l’hospital de manera que sigui possible avaluar 
l’impacte de les intervencions.

16/04/2019

El Clínic obre les seves portes 
als futurs residents
L’11 d’abril es va celebrar la tradicional Jornada 
de Portes Obertes de l’Hospital Clínic per a futurs 
residents. Josep M. Campistol, director general, 
Antoni Castells, director mèdic, Francesca Pons, 
directora de docència, i Gemma Martínez, directora 
infermera de l’hospital, van ser els encarregats de 
donar la benvinguda als assistents a la Jornada, que 
va tenir lloc a al Paranimf de la Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut.

12/04/2019

Tercera edició del curs de co-
creació CRISH
Dimecres va acabar a Barcelona la tercera edició del 
curs de co-creació CRISH, finançat per EIT-Health, 
dirigit per l’Hospital Clínic (Dr. Joan Escarrabill), 
l’ISGlobal (Sra. Anne-Sophie Gresle i Dr. Joan 
Fernando) i la Universitat de Barcelona (Dr. Sergio 
Villanueva), i amb la participació de l’Imperial College 
(Londres), la Universitat de Grenoble, l’IRSICaixa, 
l’IESE i l’AQuAS.

09/01/2019

Arrenca el programa “Bojos 
per la medicina”
Dilluns 7 de gener es va fer la primera sessió 
del “Bojos per la medicina”, el programa dirigit a 
estudiants de primer de batxillerat de tot Catalunya 
que ofereix la possibilitat de conèixer de primera 
mà com es treballa en un hospital i en un centre de 
recerca biomèdica de referència.

Notícies de l’any

2019

INFERMERIA
28/11/2019

XII Jornada Anual 
Professionals Direcció 
Infermera
La jornada es va fer en torn de matí i de tarda, 
totes dues edicions van ser un èxit d’assistència i 
participació.

Notícies / Infermeria

Memòria Hospital Clínic de Barcelona 2019

24/10/2019

Sis mesos de Programa 
Teràpia Intravenosa: Caminant 
cap a l’excel·lència
El programa de teràpia intravenosa porta ja sis 
mesos en funcionament.  Aquest programa 
transversal té l’objectiu d’augmentar la qualitat 
en la cura de la teràpia intravenosa que reben els 
pacients.

21/06/2019

Nova Junta del Comitè 
de Delegades i Delegats 
d’Infermeria
El passat 19 de juny es va constituir la nova Junta 
del Comitè de Delegades i Delegats d’Infermeria. El 
CDInf estarà liderat per La Sra. Francisca Fernández, 
infermera d’Urgències. 

20/06/2019

Presentació de la guia 
“¡Podemos ayudarte! 
Atención y cuidados 
enfermeros a las personas 
con el VIH”
El dijous 20 de juny, a la sala Farreras Valentí de 
l’Hospital Clínic, es va presentar la guia “¡Podemos 
ayudarte! Atención y cuidados enfermeros a las 
personas con el VIH”. L’acte va consistir en un 
col·loqui entre la Sra. Rosa Maria Mansilla, del 
Departament de Salut, la Sra. Sonia Sevilla i la 
Sra. Emma Fernández, de la Direcció Infermera 
de l’Hospital Clínic, i el Sr. Juan Manuel Leyva, de 
la UAB. David Paricio, Director de SIDA STUDI, va 
moderar la taula rodona.

18/06/2019

Reconeixement a l’equip 
d’infermeria de l’Hospital 
Clínic
El Monitor de Reputació Sanitaria de Mercoranking 
i el Consejo General de Enfermería ha reconegut a 
l’equip d’infermeria del Clínic per la seva contribució 
al lideratge reputacional aconseguit per l’Hospital en 
la sanitat pública l’any 2018, així com a la Direcció 
d’Infermeria.

11/06/2019 

Celebració de l’acte de 
graduació de la 1a promoció 
del Grau d’infermeria de la 
Unitat Docent UB – Clínic
El passat divendres 7 de juny va tenir lloc al Paranimf 
de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
l’acte de graduació de la primera promoció del Grau 
d’Infermeria de la Unitat Docent UB - Clínic.
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20/05/2018

El Clínic celebra el Dia 
Internacional de la Infermera
El passat dilluns 13 de maig el Paranimf de la 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut va acollir 
la celebració del Dia Internacional de la Infermera, 
que va ser un èxit d’assistència i participació. En 
l’acte es van donar a conèixer els beneficiaris de 
diversos premis i beques, on va destacar la qualitat 
dels projectes.

2019

12/07/2018

Daria Roca rep el premi Jove 
Talent de la SCBI
El dia 10 d’abril, a l’Auditori Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya, Daria Roca, 
Infermera de pràctica avançada de la Unitat de 
Diabetis de l’Hospital Clínic (ICMDM), va rebre el 
premi “Jove Talent” de la Societat Catalanobalear 
d’Infermeria de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de 
la Salut de Catalunya i de Balears (SCBI).

27/03/2019

Reconeixement a la 
trajectòria professional de 
la infermera Dra. Margarida 
Jansà
El guardó li va ser lliurat en el XVè Congrés de 
l’Associació Catalana de Diabetis celebrat a 
Barcelona els dies 21 i 22 de març de 2019.

27/03/2019

Maite Mata, propera 
representant del 
coneixement clínic infermer
Maite Mata representarà el coneixement clínic 
infermer en el Consell de Govern de l’Hospital Clínic 
durant els propers anys.

Memòria Hospital Clínic de Barcelona 2019
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Els instituts i Centres

Els instituts i Centres
ICR ICCV

D

GI

D

GI

GE

Marta Sitges
Montserrat Venturas
Anna Rosell

ALTES (INCLOU CMA):  1.766
PRIMERES VISITES: 6.641
DESPESA DIRECTA: 10.153.395 €

ALTES (INCLOU CMA): 4.604
PRIMERES VISITES: 7.538
DESPESA DIRECTA: 37.146.364 €

Institut Clínic respiratori Institut Clínic Cardiovascular

ICNU
Federico Oppenheimer
Ana Alicarte
Olga Raventós

ALTES (INCLOU CMA): 3.819
PRIMERES VISITES: 7.136
DESPESA DIRECTA: 18.131.830 € 

Institut Clínic de Nefrologia i Urologia
ICMDM

Josep Vidal
Imma Perez
Joan Faner

ALTES (INCLOU CMA): 6.051
PRIMERES VISITES: 13.553
DESPESA DIRECTA: 32.106.245€ 

Institut Clínic de Malalties Digestives 
i Metabòliques

CDB

Aurea Mira
Antonia Guerrero
Gemma Lorente

DETERMINACIONS DE LAB: 6.800.744 
ESTUDIS ANATOMIA PATOLÒGICA: 400.324 
TRANSFUSIONS: 24.063
PACIENTS EN PROGRAMA DE CRIBRATGE: 72.802  
DESPESA DIRECTA: 39.621.864 €

Centre de Diagnòstic Biomèdic

ICOF
Alfredo Adán
Esther Armans
Santiago Salvat

ALTES (INCLOU CMA): 3.737
PRIMERES VISITES: 13.916
DESPESA DIRECTA: 7.590.012 €

Institut Clínic d’Oftalmologia

ICGON

Eduard Gratacós
Angela Arranz
Estrella Fernandez

ALTES (INCLOU CMA): 6.524
PRIMERES VISITES: 11.547
DESPESA DIRECTA: 20.480.000 € 

Institut Clínic  de Ginecologia, 
Obstetrícia i Neonatologia

ICMID

Josep Maria Nicolás
Montse Canalias
Maria José Merino

ALTES (INCLOU CMA): 3.689
PRIMERES VISITES: 18.344
DESPESA DIRECTA: 26.032.115 €

Institut Clínic de Medicina 
i Dermatologia 

Àlvar Agustí
Asun Roel 
Joan Sagarra GE

D

GI

GE

D

GI

GE

D

GI

GE

D

GI

GE

D

GI

GE

D

GI

GE

ICN
Josefina Castro
Maria Lombraña
Estanislau Alcover

ALTES (INCLOU CMA): 2.889
PRIMERES VISITES: 11.161
DESPESA DIRECTA: 24.487.437 € 

Institut Clínic de Neurociències
CDI

Lluís Donoso
Pedro Sanz
Joan Segarra

NOMBRE D’EXPLORACIONS: 370.110
DESPESA DIRECTA: 22.439.422 €

Centre de Diagnòstic per la Imatge

ICEMEQ

Josep Maria Segur
Maribel Baños
Roser Monforte

ALTES (INCLOU CMA): 4.970
PRIMERES VISITES: 24.526
DESPESA DIRECTA: 19.846.257 €

Institut Clínic d’Especialitats 
Mèdiques i Quirúrgiques 
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D

G

DIRECTOR/A
GERENT

GI

GE
CAP DE GESTIÓ INFERMERIA
CAP DE GESTIÓ ECONOMICOADMINISTRATIVA

DIRECCIÓ MÈDICA
Noemí Pou
Teresa Peix
Susagna Trias

Miquel Sánchez
Yvonne Arce
Maria Asenjo

Concepción Camacho
Gemma Marcos
Lorena Toro

ALTES (INCLOU CMA): 3.689
PRIMERES VISITES: 11.819
INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES: 23.198

URGÈNCIES: 142.823
DESPESA DIRECTA: 62.986.887 €

Àrea Quirúrgica Urgències Àrea de Medicament

ICMHO

Alvaro Urbano
Montserrat Valverde
Joan Sánchez

ALTES (INCLOU CMA): 2.414
PRIMERES VISITES: 6.787
DESPESA DIRECTA: 18.852.299 €

Institut Clínic de Malalties 
Hematooncològiques
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D
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GE

D
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GE

D
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