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Introducció

La Fundació Hospital Sant Pere Claver és una institució sanitària sense afany de lucre i amb finalitat social. Això orienta
la seva escala de valors i les seves prioritats d’acció. Té una clara voluntat de consolidació i de creixement en un àmbit
d’oferta de serveis sanitaris, com a provisor del sistema públic. Les ofertes de serveis prioritzen la resposta a les demandes
socials identificables amb situacions de marginalitat social o de mancances de servei a col·lectius que han de ser atesos
fora del sistema públic, situant-se com a referent de salut de la societat en el seu entorn més immediat. El reforç de les
relacions amb hospitals de tercer nivell, tant en l’àmbit de l’assistència com de la docència i la recerca, són elements
de qualificació i de diferenciació competitiva plenament integrats.
Les polítiques de l’hospital, se centren en l’usuari, en la continuïtat de les línies específiques identificades, buscant que
arribi al pacient una sensibilitat especial en l’atenció i una qualitat de tracte. La implicació en les diverses situacions dels
professionals s’ha d’identificar com a tret diferencial mantenint la motivació per continuar i implementar un projecte que
incorpori valors diferents i se n’ha de transmetre l’existència com a punt fort, que ha de donar seguretat en la continuïtat
de l’hospital amb un futur en creixement. Les autoritats sanitàries han de reconèixer l’hospital com a provisor, i considerarlo el seu referent intermedi de salut, així com mantenir les prioritats de cobertura de les demandes socials en el seu entorn.
L’aliança estratègica de la Fundació Hospital Sant Pere Claver amb l’Hospital de Sant Rafael l’any 2000 per l’especialitat
d’oftalmologia, i el 2003 amb l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu, per a la de salut mental ha permès que cada un
dels components hagi mantingut la seva identitat diferenciada, potenciant els aspectes assistencials, docents i de recerca.
Les accions més importants del darrer exercici han estat: la millora en inversions i infraestructures, com els nous
equipaments per salut mental del passeig de Montjuïc i el trasllat de la Clínica Dental a la planta baixa del nostre edifici;
uns increments retributius significatius que ens equiparen a d’altres institucions de les nostres característiques; una aposta
ferma per la millora de la qualitat assistencial amb la incorporació de nous professionals; i molt especialment l’assoliment
dels objectius assistencials a través d’un model de gestió basat en la descentralització, la transparència, el rigor, l’equitat
i la participació, coherent amb la missió i orígens de la nostra institució.
Tan sols em resta agraïr la tasca realitzada pel Patronat, pel consell directiu i per tots el professionals que han contribuït
eficaçment a la consecució dels objectius, amb un record molt especial pel Sr. Joan Gonzalo, que aquest any ens va
deixar, i que va ser sempre un exemple per a tots nosaltres, tant en la salut com en la malatia. El buit que ens deixa
díficilment el podrem omplir.
Moltes gràcies a tots.

Dr. Pere Benito
President del Patronat FHSPC
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Presentació

Un any més, constatem amb satisfacció que el 2004 s’ha caracteritzat per un assoliment, gràcies a l’esforç de tots, dels
objectius assistencials. Plegats, hem treballat amb vocació de servei i coherents amb la nostra missió fundacional, hem
intentat seguir millorant constantment l’atenció i el servei als nostres usuaris i pacients.
Durant l’any 2004 ha continuat essent important l’avenç en inversions per ampliar i modernitzar els equipaments de la
institució. Cal destacar en aquest sentit les noves consultes de salut mental ubicades al barri del Poble Sec, i també les
reformes de millora realitzades a l’edifici principal de la institució que han permès, entre d’altres, la incorporació de la
Clínica Dental al mateix edifici del Poble Sec.
La informatització i l’optimització dels sistemes d’informació han estat també importants durant el 2004 perquè han
permès millorar la comunicació entre tots els professionals i agilitzar processos administratius i assistencials. Les noves
tecnologies ens aporten possibilitats de progrés que convé aprofitar en la mesura que no són incompatibles amb altres
eines, espais de treball i canals de comunicació. Durant els propers anys, la institució seguirà apostant per l’actualització
dels seus sistemes d’informació, facilitant també als professionals la formació i accés a les noves tecnologies.
És important també remarcar que en aquest període hem continuat avançant cap a un model organitzatiu de la institució
basat en la descentralització de la presa de decisions i en l’enfortiment dels òrgans de gestió. Aquest procés, inciat en
anys anteriors, té per objectiu potenciar l’eficiència dels processos i incrementar la satisfacció dels nostres usuaris. Aquest
procés de descentralització continuarà essent un objectiu cabdal durant els propers anys.
Tota l’activitat realitzada l’any 2004 ha estat per a la institució un pas important envers una nova etapa de consolidació,
i d’il·lusió en el futur d’una organització com la nostra, amb clara vocació de servei. Una organització oberta i propera a
les persones. Una organització de tots i per a tots.
En qualsevol institució sanitaria el bé més preuat és la qualitat humana i tècnica dels seus professionals i aquesta és
també una realitat a la nostra institució. Convé en aquest sentit remarcar que l’any 2004 la Fundació Hospital Sant Pere
Claver va continuar centrant molts esforços en millorar la formació i condicions de treball dels seus professionals, amb
el convenciment que aquests esforços repercutiran en un creixent valor afegit que percebran també dia a dia els nostres
usuaris. Ens trobem en un sector sanitari i un entorn amb una forta competència en el mercat laboral dels professional,
i és per això que vull agrair a tots els professionals de la institució la seva bona capacitació tècnica, la seva vocació de
servei, i el seu compromís il·lusionat en el present i futur de la Fundació.
Vull expressar, per acabar, el recolzament i compromís per tirar endavant el projecte que he rebut dels membres del consell
directiu i del Patronat. A tots ells, moltes gràcies per tot i especialment a Joan Gonzalo, de qui guardo un entranyable
record com a persona i com a professional de la gestió sanitària.
Ben cordialment,
Carles Descalzi
Gerent
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Direcció d’infermeria

Serveis de salut mental
Cap del Departament
de Salut Mental

Àrea programació
CSMNA Montjuïc
Unitat
integrada
de Salut
Mental a
Barcelona
(SJDD - SSM
i FHSPC)

CSMA Sants
CSMIJ
UTEI
UTEA
Programa de Justícia
Juvenil
Hospital de Dia
per a Adolescents
GASIR - SAPPIR

Fundació Hospital Sant Pere Claver
Vila i Vilà 16
08004 Barcelona

Gerència
Vila i Vilà 16, planta baixa
Tel. 93 442 88 29
Fax 93 329 76 36

Direcció mèdica
Vila i Vilà 16, segona planta
Tel. 93 442 88 29
Fax 93 329 76 36

Servei d’Al·lèrgia
Vila i Vilà 16, primera planta
Tel. 93 324 88 92
Fax 93 329 76 36

CSMA Sants
Galileu 158
Tel. 93 490 46 22
Fax 93 491 37 36
csmas@fhspereclaver.org

CSMIJ
Pg de Montjuïc 18, baixos
Tel. 93 324 81 13
csmij@fhspereclaver.org

UTEA
Pg de Montjuïc 18, baixos
Tel. 93 324 81 13
utea@fhspereclaver.org

Atenció telefònica i informació:
93 442 39 03
Programació de visites:
93 442 39 02
Fax 93 329 76 36
informacio@fhspereclaver.org

Organigrama

Informàtica, Comunicacions
i Sistemes d’Informació

Àrea Econòmica
Financera

Àrea de Recursos Humans

Comptabilitat
Facturació
Compres

Proves complementàries

Extraccions

Clínica Dental

Especialitats mèdiques

Unitat d’EMG

Clínica Dental Poble Sec

Servei Al·lèrgia

Unitat d’Ergometries
i Holter

Serveis odontològics
CAP Les Hortes

Servei Neurologia
Servei Reumatologia

Espirometries
Servei Oftalmologia
Impedanciometries
Servei Otorinolaringologia
Audiometries
Servei Dermatologia
Campimetries
Servei Salut Laboral
Metacolines
Medicina Interna
Servei Podologia

Servei de Neurologia
Vila i Vilà 16, primera planta
Tel. 93 324 88 91
Fax 93 329 76 36

Electromiografia
Vila i Vilà 16, primera planta
Tel. 93 442 39 03
Fax 93 329 76 36
emg@fhspereclaver.org

Clínica Dental
Vila i Vilà 16, planta baixa
Tel. 93 443 12 00
Fax 93 329 76 36

CSMA Montjuïc
Vila i Vilà 16
Tel. 93 442 30 00
Fax 93 442 83 76
csmapsm@fhspereclaver.org

UTEI
Pg de Montjuïc 18, baixos
Tel. 93 324 81 13
utei@fhspereclaver.org

JUSJUV
Pg de Montjuïc 18, baixos
Tel. 93 324 81 13
jusjuv@fhspereclaver.org

Hospital de Dia per a Adolescents
Salut mental
Mare de Déu del Port 344-346
Tel. 93 431 71 62
Fax 93 421 53 99
hddia@fhspereclaver.org

GASIR - SAPPIR
Vila i Vilà 16, segona planta
Tel. 93 324 88 94
Fax 93 326 76 36
sappir@terra.es
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Recursos Humans: les persones

El progressiu creixement de la Fundació Hospital Sant
Pere Claver va fer palesa la necessitat de dotar la iInstitució
d’un Servei de Recursos Humans que donés resposta a
les demandes existents en el tema de les relacions amb
els professionals i treballadors de la Fundació.
La creació d’aquest servei ha tingut dues fases: la primera,
amb la incorporació d’un graduat social a temps parcial
i posteriorment amb la incorporació d’un advocat com a
responsable d’aquesta àrea.

Durant l'any 2004 convé destacar l'evolució, un any més
positiva i creixent, del global de la partida de personal
sobre el total dels ingressos de la institució.
Aquesta bona tendència dels últims anys ens equipara a
institucions sanitàries similars a la nostra i és fruit sobretot
de les noves incorporacions de professionals i de les
millores retributives.

Ingressos d’explotació
5,08%
10,98%

creixement

PE
R
C SO
O N
N A
TR L
AC
SE
TA
T
R
PR VE
O IS
FE EX
SS TE
IO RN
PL
N S
AL
AN
RE T
S
I
L
SU L
LT A
AN
T

Les tasques a realitzar per Recursos Humans són múltiples
i engloben la contractació de nous professionals, la futura
gestió de les nòmines –fins ara externalitzada–, la gestió
de la incapacitat laboral transitòria, de les vacances, de
les substitucions, l’acompliment de la normativa legal, etc.

2002

2003

2004

(3.522.273 €)

3.909.189 €)

(4.107.673 €)
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PERSONAL NO ASSISTENCIAL
Direcció i Administració
Neteja

22
1

22
1

14,67%
16,22%

creixement

PERSONAL ASSISTENCIAL
Psiquiatres
Psicòlegs
Treballadors Socials
Educadors
Diplomats Infermeria
Auxiliars Clínica
Higienistes
Optometristes
Metges especialistes
Al·lèrgia
EMG
Ergometria / Holter
Neurologia
Oftalmologia
Dermatologia
Reumatologia
Medicina General
Medicina del Treball
O.R.L.
R.A.E.

Personal

15
23
5
4
9
2
1
1

15
23
5
4
9
2
1
1

2002

2003

2004

(1.981.308 €)

(2.302.665 €)

(2.640.534 €)

Personal / Ingressos d’explotació
6
5
2
2
1
2
1
1
1

1
2
1
1
3

6
5
2
2
1
3
2
1
2
1
4

91 21 112

64,30%
61,12%
58,06%

2002

2003

2004
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Des de l’any 1977 i com a fruit dels acords signats per la
Fundació Hospital Sant Pere Claver amb l’Institut Nacional
de Previsió, l’atenció sanitària en les especialitats d’al·lèrgia,
oftalmologia, dermatologia, neurologia, otorinolaringologia
i reumatologia es fa derivant directament els pacients des
del seu centre d’atenció primària al nostre centre.
Tanmateix, des de l’any 2000 i gràcies a la resolució del
concurs de gabinets d’atenció especialitzada ambulatòria
de suport diagnòstic de l’Institut Català de la Salut (ICS),
el 80% dels pacients derivats al nostre hospital per ser
sotmesos a proves complementaries prové del ICS, mentre
que el 20% restant prové de diferents centres i hospitals
amb qui la Fundació té signats acords concrets de col·laboració en aquest àmbit.
Actualment a l’Hospital Sant Pere Claver es realitzen tres
tipus de proves complementàries: electromiografies,
ergometries (proves d’esforç) i Holter.
Si bé l’Hospital Sant Pere Claver basa fonamentalment
l’atenció sanitària en els acords establerts amb l’Institut
Nacional de Previsió, amb l’ICS i amb altres centres i
hospitals, també desenvolupa altres especialitats com
medicina interna, podologia i medicina laboral, a les quals
els pacients poden accedir concertant la visita de forma
privada.

Activitat assistencial

Servei d’Al·lèrgia
L’evolució del Servei d’Al·lèrgia durant l’any 2004 representa
un nou esglaó en la consolidació com a primer servei de
Catalunya quant a l’atenció assistencial de l’especialitat
d’al·lèrgia.

Durant l’any 2004, el Servei d’Al·lèrgia ha atès un total de
4.963 primeres visites i 15.636 visites de seguiment, de

La forma de treballar del Servei ofereix l’equilibri imprescindible per poder oferir un servei sanitari de qualitat, el
qual es troba entre la major eficiència possible i l’equitat
que una entitat com la Fundació Hospital Sant Pere Claver
té en el seu ideari.

Nombre de visites: 20.599

les quals el 99,8% provenen del Sistema Català de Salut.

PRIMERES
SCS

4.917

Mútues / Privades

46

DE SEGUIMENT

L’eficiència ve definida per la implantació d’uns recursos
pràctics. Dins de la primera visita, l’al·lergòleg realitza
l’anamnesi, indica l’estudi a fer i, si l’estat del pacient ho
permet, la infermera realitza els tests cutanis pertinents i
les proves de funcionalitat pulmonar, si es tracta d’un
problema respiratori.
Tanmateix, el personal d’infermeria dedica el temps necessari per explicar al pacient el funcionament dels aparells
inhaladors i impartir normes d’educació sanitària per evitar
els neumoal·lergògens, de forma que es tregui el major
benefici a la teràpia indicada per l’al·lergòleg.
Per tal d’intentar no demorar les visites, el Servei d’Al·lèrgia
atén en ocasions consultes telefòniques per derivar, amb
un sistema de bypass directe per acords puntuals amb
hospitals de tercer nivell, aquelles patologies que no es
poden atendre en un centre de les nostres característiques,
com són per exemple les al·lèrgies a medicaments.
Dins dels aspectes no assistencials, el Servei d’Al·lèrgia
de la Fundació Hospital Sant Pere Claver, ofereix des de
fa 15 anys cursos anuals d’actualització al·lergològica per
a equips d’assistència primària i campaments educatius
d’estiu per a nens asmàtics.

SCS
Mútues / Privades

99,8%

15.507
127

0,2%
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Servei de
Reumatologia

Servei de
Neurologia

El Servei de Reumatologia de la Fundació Hospital Sant
Pere Claver, concertat amb el Servei Català de la Salut
des de l’any 1983, atén pacients afectats de problemes
reumàtics, tant aguts com crònics, que demanen un nivell
assistencial més complex que el que pot oferir el metge
de família.

El Servei de Neurologia de la Fundació Hospital Sant Pere
Claver, durant l’any 2004, ha incorporat dues neuròlogues
per continuar donant assistència a la gran demanda
neurològica del nostre districte.

Format per dos metges especialistes i una infermera,
durant l’any 2004 el Servei de Reumatologia ha realitzat
532 primeres visites i 1.443 consultes de seguiment,
procedents dels Centres d’Assistència Primària en un
99% dels casos.
En una primera visita, el metge fa una acurada anamnesis
i exploració per detectar la patologia i procedir a donar el
tractament més adequat al pacient.
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Les principals patologies diagnosticades l’any 2004 han
estat: en primer lloc, els reumatismes de parts toves
(fibromiàlgia, síndrome de cansament crònic, tendinopaties)
i, en segon lloc, les artrosis (espondiloartrosi, gonartrosi).
Pel que fa als tractaments que es realitzen, el Servei de
Reumatologia disposa del material mèdic necessari per
al control del dolor crònic i agut amb analgèsics, antiinflamatoris i infiltracions intra i periarticulars. Tanmateix,
disposa de fullets informatius amb normes dietètiques i
exercicis, per a l’educació del pacient i familiars.

Els pacients atesos pel Servei de Neurologia provenen de
dos àmbits diferents. D’una banda, pacients remesos del
CAP II de Numancia, on es presta el servei de Reforma
d’Atenció Especialitzada (RAE), i d’altra banda, existeix
un flux de pacients des de diversos centres d’atenció
primària de Barcelona ciutat i l’àrea metropolitana.
Com que un volum considerable de pacients és remès
per a l’estudi de dèficits neurològics, es treballa conjuntament amb un neuropsicòleg per tal d’enfocar millor aquestes patologies.
Durant l’any 2004 el Servei de Neurologia ha realitzat 1.265
primeres visites i 5.020 visites de seguiment, provinents
del Servei Català de la Salut en el 99% dels casos.
Les patologies diagnosticades amb major freqüència
durant l’ any 2004 han estat cefalees, demència, malalties
extrapiramidals i malalties cerebrovasculars.

Nombre de visites: 1.975

Nombre de visites: 6.285

PRIMERES
SCS

PRIMERES
528

Mútues / Privades

SCS

4

Mútues / Privades

DE SEGUIMENT
SCS
Mútues / Privades

99,2%

1.260
5

DE SEGUIMENT
1.432

SCS
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Mútues / Privades

0,8%

99,7%

5.009
11

0,3%

Activitat assistencial

Servei de Dermatologia
El Servei de Dermatologia de la Fundació Hospital Sant
Pere Claver, format per dos metges especialistes i dues
infermeres, basa la seva assistència en el diagnòstic i
tractament de qualsevol anomalia cutània i aparicions de
lesions a la pell.
L’activitat assistencial consta de 10 hores setmanals de
consultes externes i 6 hores setmanals de cirurgia menor,
realitzant electrocirurgia, biòpsies cutànies, infiltracions
terapèutiques i crioteràpia.
Durant l’any 2004 s’han realitzat 534 primeres visites i
1.957 visites de seguiment. Les patologies diagnosticades
amb més freqüència han estat les relacionades amb l’acne,
rosàcia, èczemes, psoriasis, alopècies, infeccions víriques
i bacterianes, micosis, nevus melanocítics, lèntics solars
i urticàries.

Reforma d’Atenció
Especialitzada (RAE)
Aquest programa permet als metges especialistes de la
Fundació Hospital Sant Pere Claver donar assistència
sanitària a diferents àrees bàsiques de la zona: Casc Antic,
Gòtic, Raval Sud, Raval Nord i I Social Marina. L’objectiu
d’aquest programa és facilitar l’accés dels usuaris a la
sanitat, reduint al màxim possible la incomoditat que
suposa molt sovint haver-se de desplaçar geogràficament
del seu punt d’origen.
La RAE es troba en funcionament en el Servei de
Dermatologia des del 1994. Tanmateix des de l’any 1999
es fa efectiva aquesta assistència en el Servei
d’Oftalmologia.
15

Nombre de visites: 2.491
Activitat RAE dermatologia

PRIMERES
SCS

479

Mútues / Privades

3.894

55
quiròfan

DE SEGUIMENT
SCS
Mútues / Privades

94%

visites primeres

1.111

1.865
90

6%
7.201

visites succesives
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Servei d’Oftalmologia
El Servei d’Oftalmologia de la Fundació Hospital Sant Pere
Claver dóna una assistència propera al malalt fent una
selecció dels pacients que requereixen una estructura
sanitària més complexa (hospital de tercer nivell), d’aquells
que poden ser atesos de forma ambulatòria.

Nombre de visites: 3.561
PRIMERES
SCS

744

Mútues / Privades

27

DE SEGUIMENT

Durant l’any 2004 el Servei d’Oftalmologia ha canviat la
seva ubicació, passant de dues consultes a la planta baixa
de l’edifici central de la Fundació Hospital Sant Pere Claver,
a ocupar tres despatxos al segon pis del mateix centre.
La infermera rep al pacient en un despatx, fa l’anamnesi
de les primeres visites i fa les exploracions de campimetria
computeritzada. Mentrestant, en un altre box, l’oftalmòleg
realitza les exploracions pròpies d’oftalmologia i en una
altra consulta, l’optometrista i protèsic ocular efectua les
refraccions i exploracions pertinents, tant del servei propi
com de la RAE.
16

Aquesta nova disposició en tres consultes ha millorat la
qualitat de la visita i ha reduït força el temps d’espera
previ, doncs permet l’exploració de tres pacients alhora
i de forma individualitzada.
Tota l’activitat quirúrgica del Servei d’Oftalmologia s’ha
derivat al centre de referència, en aquest cas a l’Hospital
de Sant Rafael, on es fa una activitat preferent envers el
nostre servei.
Durant l’any 2004 les principals patologies diagnosticades
i visitades han estat les cataractes, conjuntivitis, glaucomes
i retinopaties diabètiques. El nombre de visites realitzades
en el nostre centre ha estat de 774 primeres i 2.787 visites
de seguiment, de les quals el 95% provenen del Sistema
Català de Salut.

SCS
Mútues / Privades

2.653
130

95,4%

4,6%

Activitat RAE oftalmologia

3.540
optometries

quiròfan

visites primeres

4.194

80

6.701

visites succesives

Activitat assistencial

Servei d’Otorinolaringologia
El Servei d’Otorinolaringologia (ORL) de la Fundació
Hospital Sant Pere Claver desenvolupa la seva labor
assistencial focalitzada en el diagnòstic i tractament mèdic
de tot tipus de patologia del coll, nas i oïda.
Inicialment concebut per a pacients amb recursos
econòmics limitats i residents a les rodalies de l’hospital,
des de l’any 1985 i fruit d’un concert amb el SCS, el seu
àmbit d’actuació assistencial s’amplià a tota Barcelona,
àrea metropolitana i pobles de les rodalies.
La població atesa durant l’any 2004 l’han formada pacients
derivats des dels CAP pels metges especialistes i de
família, quan requerien una atenció o exploració ORL més
complexa i no quirúrgica, perquè l’hospital no disposa
actualment d’instal·lacions per a tractaments quirúrgics.
En el decurs de l’any 2004 el Servei d’ORL ha continuat
la seva evolució positiva. La qualitat assistencial s’ha
continuat, com altres anys, en el sentit d’adaptar el temps
per visita a les necessitats reals dels pacients i de fer el
seguiment de l’evolució dels tractaments emprats. Ambdues mesures repercuteixen directament en el grau de
satisfacció dels pacients.
Un altra mesura posada en pràctica durant l’exercici 2004
ha estat una decidida intenció de disminuir les llistes
d’espera. Per aquest motiu i per poder atendre convenientment a una població de malalts derivats d’altres
centres (per exemple, Vilafranca del Penedès), es va
augmentar temporalment el nivell de dedicació dels professionals del servei.

Les patologies més freqüents han estat: otitis mitja crònica,
rinitis, poliposi nasal, faringitis i laringitis crònica. El
diagnòstic acurat d’aquestes patologies es du a terme
mitjançant exploracions específiques com l’audiometria,
impedanciometria, otomicroaspiració i endoscopia nasal
i laríngia.
El Servei d’ORL està compost per un metge especialista,
amb 10 hores de dedicació setmanal, i una infermera.
Durant l’any 2004 s’han realitzat 223 primeres visites i
1.091 visites de seguiment, de les quals el 96% provenen
del Sistema Català de Salut.

Nombre de visites: 1.314
PRIMERES
SCS

206

Mútues / Privades

17
17

DE SEGUIMENT
SCS
Mútues / Privades

96,7%

1.065
25

3,3%
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Servei de
Medicina Interna

Servei de
Salut Laboral

L’especialitat de medicina interna de la Fundació Hospital
Sant Pere Claver porta l’assistència sanitària de forma
privada des de l’any 1977.

La necessitat de prestació de serveis especialitzats que
facilitin un correcte diagnòstic i/o tractament en el camp
de la medicina del treball, i l’escassa existència de centres
sanitaris que abordin la patologia laboral, ha estat el motiu
pel qual la Fundació Hospital Sant Pere Claver, ha
incorporat un Servei de Salut Laboral i de Proves Funcionals
Respiratòries, amb la finalitat d’actuar com a centre de
referència hospitalària dirigit principalment a ser un servei
que, amb el suport i l’estructura d’un centre hospitalari,
permet prevenir, assessorar i atendre patologies derivades
del món del treball i donar suport professional a les mútues
laborals i als serveis mèdics d’empresa.

Formada per dos especialistes de medicina interna, està
enfocada cap a aquells pacients, tant del mateix barri
com d’altres llocs de la ciutat, que volen una assistència
sanitària més personalitzada, amb major temps de
dedicació i sense llistes d’espera.
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La medicina interna com a servei torna a tenir, cada cop
més, una important rellevància, sobretot en aquells pacients
multidisciplinars que precisen control per més d’una
especialitat mèdica. Simultàniament s’ofereix al pacient
un enfocament dels seus problemes des d’un punt de
vista unitari, coordinant, prioritzant i sincronitzant diversos
processos mèdics que conflueixen en un determinat
pacient. Aquest enfocament es fa encara més important
en l’àmbit del pacient geriàtric, molt sovint portador de
diferents patologies alhora.
Els diagnòstics més freqüents durant l’any 2004 han estat
la hipertensió, diabetis, dislipèmies, cardiopatia isquèmica
i malalties pulmonars.

Servei de
Podologia
El Servei de Podologia de la Fundació Hospital Sant Pere
Claver es desenvolupa de forma privada des de la dècada
dels 80.
Formada per un podòleg, dóna assistència a pacients que
vénen per pròpia iniciativa o bé adreçats pel metge de
capçalera o l’especialista que els recomana una cura
específica per part d’un professional.
Les principals patologies visitades durant l’any 2004 han
estat: hiperqueratosi, micosis, berrugues plantars,
onococriptosis i aquelles patologies derivades de la
diabetis.

Format per dos metges especialistes i una infermera
diplomada, el Servei de Salut Laboral de la Fundació
Hospital Sant Pere Claver, desenvolupa des del seu inici
actuacions principalment orientades a l’estudi, diagnòstic
i tractament de patologies al·lèrgiques d’origen ocupacional.
Durant l’any 2004 s’han realitzat 21 primeres visites, 25
visites succesives, 49 proves complementàries, 48 Test
de Provocació Bronquial Inespecífics (TPBI) i 28 valoracions
mèdiques d’aptitud per al treball.
La major part de les visites realitzades son sol·licitades
per les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties
Professionals de la Seguretat Social (MATMPSS) per
determinar si les contingències estudiades son malalties
d’origen ocupacional.
Les principals patologies ateses han estat: rinitis i conjuntivitis al·lèrgiques, ocupacionals i no ocupacionals, asma
bronquial, èczemes de contacte, al·lèrgia al làtex i reaccions
al·lèrgiques a paràsits.

Proves
complementàries

Activitat assistencial

Electromiografia
L’electromiografia és l’estudi electrofisiològic del sistema
neuromuscular que complementa l’anàlisi clínica neurològica. Aquesta exploració es dissenya en cada cas en
funció de la història clínica i de l’exploració neurològica,
i pot modificar-se segons les dades que es vagin obtenint.
El Servei d’Electromiografia desenvolupa la seva labor
assistencial a l’Hospital Sant Pere Claver des de l’any
1991, en què es van explorar 1.200 malalts, fins a la
actualitat, en què s’exploren més de 10.000 malalts.
També en nombre de metges ha passat d’un als inicis fins
a sis l’any actual.
L’any 2004 es van fer 10.592 exploracions, de les quals
2.973 eren normals, 3.543 síndrome del túnel carpià, 1.072
radiculopaties, 517 altres mononeuropaties, 252 polineuropaties, i la resta eren altres patologies com ELA, miastenies, etcètera.
L’any 2004 es van fer 9.321 exploracions a l’Hospital Sant
Pere Claver i 1.271 a l’Hospital de Terrassa.
De totes les exploracions, 7.805 van ser de l’ICS, 1.511
d’altres hospitals llevat del de Terrassa i 5 de pacients
privats.
Actualment disposem d’un ordinador central per a la
recollida de dades del pacient i de l’informe electromiogràfic, de tres aparells d’electromiografia portàtils i de
material propi d’electromiografia com els elèctrodes
d’estimulació i de registre.

Evolució 2002-2004
10.229

10.592

9.679

Quant al personal, a l’any 2004 van treballar cinc metges,
dues infermeres i dos auxiliars en horari de matí i tarda.

EMG

1.893

1.991

2.128

869

1.071

1.149

2002

2003

2004

ERGOS

HOLTER
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Ergometria

Holter

La prova d’esforç és el registre electrocardiogràfic continu
durant la realització d’un exercici físic dinàmic d’intensitat
creixent.

Exploració complementària que consisteix en el registre
continu de l’electrocardiograma durant 24 o 48 hores,
mitjançant un lector de mides reduïdes, del qual posteriorment s’extrau i analitza la informació emmagatzemada
durant aquest període de temps.

(prova d’esforç)

La finalitat d’aquesta prova complementària en cardiologia
és el cribatge de la cardiopatia isquèmica, tot i que també
té d’altres aplicacions com la detecció d’arítmies malignes,
estudiar la resposta pressora durant l’esforç, valorar la
capacitat física i avaluar el pronòstic d’algunes malalties
cardíaques.
Format per dos metges especialistes, una infermera
diplomada i un auxiliar de clínica, el Servei de Cardiologia
realitza ergometries des del any 1982, tant per a pacients
atesos en centres ambulatoris del ICS com per a d’altres
centres hospitalaris.
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Per tal d’adaptar-se a les actuals demandes, s’ha posat
en marxa un servei de realització immediata de proves
d’esforç que permet el diagnòstic ràpid del dolor toràcic.
Durant l’any 2004 s’han fet 2.128 proves d’esforç en
pacients procedents del Barcelonès i Baix Llobregat,
apreciant-se un increment en el diagnòstic d’isquèmia
miocàrdica durant l’esforç.

El Holter és una prova molt útil en tot tipus d’arítmies
cardíaques, així com per a l’estudi de la isquèmia coronària
en aquells pacients en què resulta dificultosa la realització
de l’ergometria i per valorar la necessitat d’implantació
de marcapàs.
La demanda d’aquesta exploració correspon bàsicament
a pacients que refereixen símptomes de palpitacions,
pèrdues de coneixement, inestabilitat cefàlica i dolor
precordial.
Durant l’any 2004 hem incorporat els últims models de
tecnologia digital, que han permès una major celeritat en
l’emissió dels resultats de la prova i una reducció en la
llista d’espera.
Tanmateix, durant aquest any hem evidenciat un augment
en els diagnòstics d’arítmies ventriculars i malalties sinusals.
En total hem realitzat 733 proves procedents de l’ICS, 249
procedents de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i 96
dels Serveis Assistencials d’Amposta.

Salut mental

Activitat assistencial

El Departament de Salut Mental (DSM) de la Fundació
Hospital Sant Pere Claver (FHSPC) està organitzat a través
de set equips assistencials: Centre de Salut Mental per
Adults (CSMA) de Montjuïc, Centre de Salut Mental per
Adults de Sants, Centre de Salut Mental InfantIl i Juvenil
(CSMIJ) de Sants-Montjuïc, Unitat de Tractament Específic
d'Adults (UTEA), Unitat de Tractament Específic d’Infants
(UTEI), Programa de Justícia Juvenil (JUSJUV) i Hospital
de Dia per a Adolescents.
El febrer de l’any 2004 es van inaugurar les noves
dependències del passeig de Montjuïc, 18, contígües a
la seu principal del carrer Vila Vilà, on s’han traslladat els
equips de la Unitat de Tractaments Específics d’Adults,
la Unitat de Tractaments Específics d’Infants i Adolescents,
el Programa de Justícia Juvenil i el Centre de Salut Mental
Infantil i Juvenil, de manera que s’ha millorat la comoditat
de l’assistència, tant a usuaris com a professionals,
aconseguint més de 200 m2 d’ús d’assistència ambulatòria
per al Departament de Salut Mental.
En aquest període cal destacar l’impuls decidit de la unitat
integrada Fundació Hospital Sant Pere Claver-Sant Joan
de Déu Servei de Salut Mental (SJD-ssm), amb la creació
d’un equip de gestió que, liderat pels dos responsables
en el territori, Dr. Giralt de SJD-ssm i Dr. Clusa del DSM
FHSPC, i amb una representació paritària de les dues
institucions, ha començat a treballar en la integració
funcional en el pla assistencial dels serveis de salut mental,
dels seus fluxos i derivacions, i també en la planificació
de projectes assistencials comuns. Fruit d’aquesta
col·laboració, s’ha realitzat una adaptació de la història
clínica informatitzada que permet la connexió en temps
real de les unitats de tractament ambulatori del DSM
FHSPC amb els serveis d’hospitalització completa i parcial
de SJD-ssm.
Els centres d’assistència a la salut mental primària, tant
d’adults com infantil, han continuant treballant en la seva
implantació cada cop més ferma dins de la xarxa de salut
mental i en el seu territori de referència, fent una aposta
ferma pel treball cada cop més proper als serveis
assistencials, sanitaris i socials de primària. Continua
essent una prioritat l’atenció als familiars dels pacients en
el marc d’un abordatge integral.
Les unitats de tractament psicoterapèutic han continuat
oferint una atenció psicoterapèutica especialitzada com
a suport de l’assistència als centres de salut mental
primària, mantenit la seva activitat d’àmbit suprasectorial
de referència dins del conjunt de dipositius de salut mental.
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El programa de Justícia Juvenil ha mantingut la seva
estructura durant aquest any, desplaçant els professionals
de l'equip per realitzar l’assistència als menors en els
centres educatius d'internament, els Serveis de Mediació
i Assessorament Tècnic, i també a les dependències de
la pròpia FHSPC per mantenir la continuïtat de tractament
d'aquells usuaris que ho requereixen i per al compliment
de mesures de tractament ambulatori obligatori .
L’Hospital de Dia per a Adolescents ha consolidat la seva
activitat durant l’any en què per primera vegada ha estat
en el seu emplaçament de Mare de Déu de Port de manera
estable. El pla terapèutic individualitzat de cada usuari
recull les activitats psicoterapèutiques individuals i familiars,
els tallers psicoeducatius i un programa de suport a
l'escolarització. S'ha aconseguit una subvenció de la
Fundació la Caixa per realitzar un taller de Mimficció per
als usuaris del centre.
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En el Departament de Salut Mental s'han realitzat nous
projectes formatius mitjançant convenis de col·laboració
amb diversos programes de formació màster de la
Universitat de Barcelona que consoliden la tasca de
formació de professionals iniciada mitjançant una
col·laboració molt intensa amb la Fundació Vidal i Barraquer.
–col·laboració en la formació teòrica i pràctica de la qual
es compleixen enguany els 20 anys–.
També és destacable la continuïtat del programa de
seguiment individual per a pacients amb trastorn mental
sever gestionat des de la seva creació com a projecte
pilot conjuntament entre FHSPC i la Fundació Sant Joan
de Déu (SJD), havent iniciat aquest any un espai de
supervisió clínica específic per als professionals
assistencials d’aquest programa.

CSMA Montjuïc
CSMA Sants
Els CSMA han mantingut una activitat similar a la dels
anys precedents, consolidant una tendència observada
de una demanda creixent de primeres visites fonamentalment centrada en la derivació per part de l’assistència
primària de salut. S’han iniciat o reforçat programes de
col·laboració amb aquests centres, experiències que caldrà
anar consolidant.
Els dos CSMA han fet un gran esforç per oferir una
assistència de qualitat, malgrat la tendència a la saturació
de la demanda, mantenint les sessions programades de
visita amb una durada suficient, agilitant els espais
d’urgència per a les demandes no programades i mitjançant
la implementació creixent de teràpies grupals que permeten
un abordatge psicoterapèutic continuat a una proporció
significativa dels usuaris atesos.
La relació de col·laboració amb les Unitats d’Hospitalització
Completa de Sant Joan de Déu a Sant Boi del Llobregat
i amb la Unitat Polivalent de Poble Sec es mantenen
després de molts anys de continuïtat de la sectorització
d’aquest circuit; també s’ha fet una proposta innovadora
de coordinació mitjançant el desplaçament periòdic un
cop al mes de professionals d’infermeria a la Unitat
d’Hospitalització d’Aguts per tal de refermar la continuïtat
assistencial amb els pacients, aquest esforç es veu recolzat
pel començament d’implantació de la història clínica
informatitzada durant el darrer trimestre de 2004 a CSMA
Sants.
L’activitat en el seu conjunt s’ha mantingut dins dels
paràmetres dels darrers anys; amb unes ràtios de visites
primeres i successives força estables. Es manté la constant
que els usuaris més comuns en les primeres visites són
dones d’edat mitjana: entre 25 i 45 anys amb diagnòstic
prioritàriament de trastorns neuròtics (25,3% de primeres
visites en dones) o trastorns adaptatius (27,6% de primeres
visites en dones).

Hores setmanals del personal sanitari

554

Psiquiatre

278

Psicòleg

126

Treballador social

75

Infermeria

75

Activitat assistencial

CSMA Montjuïc. Nombre de persones ateses l’any 2004
451

54

dona edat home
(anys)
18-24

270

21

111

70

25-34

35-44

45-54

77

67

42

47

55-64

36

65

>65
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CSMA Sants

dona home

dona home

Trastorns orgànics i consum de tòxics

8

12

7

7

Psicosi esquizofrènica i altres psicosis

9

20

12

13

Trastorns afectius severs

81

47

45

20

106

49

140

59

20

20

12

16

131

62

139

70

Trastorns alimentació

7

3

5

0

Retard mental

0

1

0

0

Altres

36

17

34

16

Ajornat

53

39

125

86

TOTAL

451

270

519

287

Trastorns neuròtics
104

CSMA Montjuïc

Trastorns de personalitat
Trastorns adaptatius

CSMA Sants. Nombre de persones ateses l’any 2004

Visites i pacients
PRIMERES VISITES

519

dona edat home
(anys)

287

71

18-24

45

127

25-34

67

23

CSMA Montjuïc

811

CSMA Sants

906
VISITES DE SEGUIMENT

CSMA Montjuïc
99

35-44

53

91

45-54

49

7.640

CSMA Sants

10.820
PACIENTS ATESOS

57

55-64

40

74

>65

33

CSMA Montjuïc

1.967

CSMA Sants

3.665

VISITES DE SEGUIMENT

PRIMERES VISITES

PACIENTS ATESOS

CSMA Montjuïc

CSMA Sants
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CSMIJ Sants-Montjuïc
El CSMIJ Sants-Montjuïc ha continuat consolidant el seu
paper de referent de la salut mental dels menors d'edat
en el territori, tant pels sistemes de salut i socials com als
de caràcter educatiu. De fet, la demanda de primeres
visites continua reflectint un 65% de peticions amb origen
a l’assistència primària de salut i un 25% en equips
d'atenció escolar/educativa. S'ha realitzat un important
esforç de coordinació amb l’atenció pediàtrica del barri.
Les dades assistencials es mantenen en els paràmetres
dels anys precedents. Com és habitual, l’usuari tipus, per
la seva freqüència, és un noi de 7 a 12 anys amb un
diagnòstic de trastorn adaptatiu. És cada cop major la
demanda d’atenció per part de la població immigrant.

Hores setmanals del personal sanitari
Psiquiatre

170

dona

home

Consum de tòxics

0

0

Psicosi esquizofrènica i altres psicosis

3

0

Trastorns afectius severs

0

1

Trastorns desenvolupament

5

19

18

18

Trastorns de personalitat

1

4

Trastorns alimentació

7

0

Trastorns adaptatius

33

46

Trastorns dèficit d’atenció

2

12

Retard mental

5

3

Trastorn de conducta

4

25

Altres

15

18

Pertorbacions emocionals pròpies de la infància i adolescència

19

27

Trastorns neuròtics

Ajornat

10

13

TOTAL

122

186

30

Psicòleg

100

24
Treballador social

40

Visites i pacients
PRIMERES VISITES
336
VISITES DE SEGUIMENT

Nombre de persones ateses l’any 2004
122

dona

edat home
(anys)

3.840
186

3

0-3

6

17

4-6

39

39

7-12

103

62

13-18

37

PACIENTS ATESOS
1

>18

1

782

Activitat assistencial

JUSJUV
El programa d’Atenció al Menor en col·laboració amb la
Direcció General de Mesures Penals Alternatives i Justícia
Juvenil (DGMPAJJ) del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya va entrar en una nova situació
de conveni en ser sotmès a una subvenció específica del
Departament de Justícia, com la resta d’entitats que hi
col·laboren.
S'ha mantingut l’activitat d’assessorament i assistència
directa realitzada els darrers anys, tant als centres educatius
com al Servei de Mediació i Assessorament Tècnic (SMAT)
i la FHSPC.
S’atenen sobretot nois o noies entre 13 i 18 anys amb
trastorns de personalitat de l’adolescència, trastorns
d’ansietat diversos i adaptatius.

Hores setmanals del personal sanitari

80

Psiquiatre

40

Psicòleg

40

dona

home

Consum de tòxics

1

8

Psicosi esquizofrènica i altres psicosis

0

4

Trastorns afectius severs

0

1

Trastorns desenvolupament

0

0

Trastorns neuròtics

6

21

Trastorns de personalitat

4

8

Trastorns alimentació

0

0

Trastorns adaptatius

5

38

Trastorns dèficit d’atenció

0

3

Retard mental

0

2

Trastorn de conducta

0

18

Altres

3

33

Pertorbacions emocionals pròpies de la infància i adolescència

0

3

Ajornat

7

41

TOTAL

26

180

Visites i pacients
PRIMERES VISITES
213
VISITES DE SEGUIMENT
1.719

Nombre de persones ateses l’any 2004
26

dona

edat home
(anys)

180

PACIENTS ATESOS
0

0-3

0

411
0

4-6

0

0

7-12

18

15

13-18

145

11

>18

17
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Hospital de Dia
Durant aquest any, l’ocupació de l’Hospital de Dia ha estat
del 100% i la procedència dels pacients de tots els CSMIJ
de Barcelona, amb un petit percentatge d’altres regions
sanitàries de Catalunya, degut a la proximitat del domicili
laboral dels pares.
Han estat ingressats 47 nois i noies i s’han donat 22 altes,
sense que s’hagi produït cap reingrés.
S’ha mantingut una línia de treball basada en la necessària
complementarietat de les diferents eines terapèutiques,
educatives, escolars i laborals; per aquesta raó, l’alta
clínica del pacient va molt lligada a la consecució
d’objectius rehabilitadors escolars/laborals, i de la millora
possible de la dinàmica familiar. S’observa una estada
mitjana dels pacients de 137 dies.
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El repte de futur està en anar trobant i afinant al màxim
aquells recursos terapèutics més eficaços per a aquesta
població.

dona

home

Consum de tòxics

0

0

Psicosi esquizofrènica i altres psicosis

0

5

Trastorns afectius severs

1

6

Trastorns desenvolupament

0

0

Trastorns neuròtics

5

3

Trastorns de personalitat

4

7

Trastorns alimentació

0

0

Trastorns adaptatius

0

0

Trastorns dèficit d’atenció

0

0

Retard mental

0

1

Trastorn de conducta

4

6

Altres

0

0

Pertorbacions emocionals pròpies de la infància i adolescència

3

2

Ajornat

0

0

TOTAL

17

30

Visites i pacients
PRIMERES VISITES

Hores setmanals del personal sanitari

295

19
PACIENTS ATESOS*

Psiquiatre

55

47

Psicòleg

40

*núm. total de pacients ingressats durant l’any

Treballador social

25

Infermeria

40

Educador

135

Nombre de persones ateses l’any 2004
17

dona

edat home
(anys)

30

0

0-3

0

0

4-6

0

0

7-12

0

15

13-18

26

2

>18

4

Activitat assistencial

UTEA
UTEI
Dins de l’equip de la UTEI és una dada molt destriable
l’augment important de les teràpies de grup que han
representat el 45% de l’activitat realitzada. Aquesta modalitat de tractament ha permès un abordatge innovador
dels conflictes familiars i individuals. S’ha treballat per
aconseguir que les derivacions a la unitat psicoterapèutica
sigui centrada als CSMIJ de la xarxa, ja que d’aquesta
manera es consolida l’encàrrec de donar suport a l’atenció
primària de salut mental. Majoritàriament s’han atès nois
o noies entre 7 i 13 anys amb trastorns adaptatius.
A la UTEA s’ha continuat observant una preponderància
de les psicoteràpies individuals que gairebé representen
el 90% del total de l’activitat assistencial. La majoria de
primeres visites s’han realitzat a dones entre 25 i 44 anys
amb trastorns d’ansietat. Cal recalcar l’esforç per reduir
la llista d'espera de la unitat mitjançant la realització
d’entrevistes d’avaluació prèvies que han permès gestionar
de manera més eficient les indicacions i contraindicacions
de tractament.

Hores setmanals del personal sanitari
Psiquiatre
Psicòleg

UTEA. Nombre de persones ateses l’any 2004
85

dona edat home
(anys)

42

17

18-24

3

28

25-34

15

26

35-44

15

9

45-54

5

5

55-64

4

0

>65

0

UTEI. Nombre de persones ateses l’any 2004
48

edat home
(anys)

55

0

0-3

0

2

4-6

2

19

7-12

37

7

13-18

15

20

>18

1

276
25

dona

251

UTEA

dona

home

Trastorns orgànics i consum de tòxics

1

0

Psicosi esquizofrènica i altres psicosis

0

0

Trastorns afectius severs

5

1

Trastorns neuròtics

26

11

Trastorns de personalitat

10

7

Trastorns adaptatius

12

7

Trastorns alimentació

0

0

Retard mental

0

0

Altres

3

3

Ajornat

28

11

TOTAL

85

40

27

dona

home

Consum de tòxics

0

0

Psicosi esquizofrènica i altres psicosis

0

2

Trastorns afectius severs

2

0

Trastorns desenvolupament

1

1

10

4

Trastorns de personalitat

2

0

Trastorns alimentació

0

0

Trastorns adaptatius

7

19

Trastorns dèficit d’atenció

3

5

Retard mental

0

0

Trastorn de conducta

1

7

15

6

4

2

UTEI

Trastorns neuròtics

Altres
Pertorbacions emocionals pròpies de la infància i adolescència
Ajornat

3

9

TOTAL

48

55

28

Visites i pacients
PRIMERES VISITES
UTEA

129

UTEI

111
VISITES DE SEGUIMENT

UTEA

3.940

UTEI

3.407
PACIENTS ATESOS

UTEA

318

UTEI

293

VISITES DE SEGUIMENT

PRIMERES VISITES

PACIENTS ATESOS

UTEA

UTEI

Clínica Dental

Fundació Hospital Sant Pere Claver 2004

Activitat assistencial

Durant l’any 2004 s’han realitzat 360 primeres visites i
2005 visites de seguiment. Els tractaments majoritaris han
estat obturacions i endodòncies. D’altra banda, els
diagnòstics més freqüents han estat pulpitis i càries.

242
46

262

2.005

desembre

octubre

setembre

visites de seguiment:

juny

maig

abril

Evolució
nombre de pacients: 1.514

1.455

novembre

odontologia conservadora

agost

ortodòncia

juliol

cirurgia

març

Ubicada a la planta baixa de l’edifici principal de la
Fundació, la Clínica Dental ha estat remodelada durant
l’any 2004, disposant de recepció pròpia, dos boxos
totalment equipats, sala d’esterilització i el suport tècnic
adequat. En ella hi treballen tres odontòlegs generals, un
cirurgià maxil·lofacial, dues ortondoncistes, dues infermeres
i un administratiu.

pròtesis

febrer

Els bons resultats aconseguits en aquest temps han estat
possibles gràcies als coneixements avançats d’uns
professionals que treballen, per un projecte comú, amb
experiència i il·lusió. Tanmateix, una de les característiques
de la Clínica Dental és la bona comunicació que s’estableix
entre els professionals i els pacients, que reben una
informació detallada de tots els tractaments als què s’han
de sotmetre. S’assoleix així una compenetració i confiança
entre dentista i pacient, fonamental en aquest tipus de
servei.

Visites per especialitats

gener

Des de l’any 1998, data en què es va inaugurar la Clínica
Dental, la Fundació Hospital Sant Pere Claver sempre ha
volgut oferir una assistència odontològica eficient i de
qualitat en un barri caracteritzat per la manca d’aquest
tipus de serveis.
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Formació,
docència
i activitats
de recerca

Formació, docència i activitats de recerca

Formació
AL·LÈRGIA
● II International Meeting Food Allery. World Health
Organization. Milà. Febrer 2004.
● V Taller d’himenòpters de la SCAIC. Barcelona. Maig
2004.
● I Reunió Conjunta SEICAP-SENP. XXVIII Congreso de
la Sociedad Española de Inmunologia Clínica y
Alergología Pediátrica. Murcia. Maig 2004.
● Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica.
Jornada de cloenda. Barcelona. Juny 2004.
● II Jornada Desarrollo Asma y Sociedad. San Sebastián.
Setembre 2004.
● II International Meeting: Allergic Reactions to Drugs.
Advances and New Perspectives. Palma de Mallorca.
Setembre 2004.
● VII Encuentro Nacional de Enfermería de la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología Clínica.
Marbella. Octubre 2004.
● Simposio Stallergenes DHS ESPAÑA S.A. “Avances
en inmunoterapia alergénica”. Bali. Novembre 2004.
CARDIOLOGIA
● 48a Reunió Anual de la ACP. Nova Orleans. Abril 2004.
● Reunió de la Societat Catalana de Cardiologia.
Barcelona. Juny 2004.
● 14a Reunió de la Societat Europea de HTA. París. Juny
2004.
● Congreso de las Enfermedades Cardio-vasculares,
SEC. Madrid. Octubre 2004.
DENTAL
● Simposium de Endodoncia. “Actualitzant la pràctica
clínica”. Barcelona. Abril 2004.
● Curso de cirugía avanzada. Centro Médico Teknon.
Barcelona. Juny 2004.
● “Reconstrucciones coronarias. Postes y muñones
artificiales en dientes desvitalizados”. Barcelona. Juliol
2004.
● Diagnóstico y tratamiento del dolor bucofacial.
Setembre 2004.
● III Congreso Internacional de la Federación Europea
de Sociedades de Cirugía Bucal. Octubre 2004.
● Curs Puesta al día en las infecciones del territorio oral
y maxilofacial. Madrid. Octubre 2004.
● Curso de estética dental. Barcelona. Novembre 2004.
● XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Implantes. Madrid. Novembre 2004.

DERMATOLOGIA
● 6º Curso de microscopía de epiluminiscencia aplicada
al diagnóstico de lesiones pigmentadas. Barcelona.
Maig 2004.
● Técnicas de administración de la toxina botulínica tipo
A en el tratamiento de arrugas faciales de expresión.
Barcelona. Juny 2004.
● International course of advanced dermoscopy.
Barcelona. Novembre 2004.
EMG
● Reunió Anual de la Societat Espanyola de Neurologia.
MEDICINA INTERNA
● Realització dels cursos de Formació Continuada de la
SEMFYC i SEMERGEN:
- Atención al paciente con infección VIH/SIDA.
- Atención a la familia.
- Atención al paciente terminal.
- Pruebas complementarias.
- Atención a la comunidad.
Programas de salud comunitaria.
- Informática en APS.
- Entrevista y historia clínica.
- Actividades preventivas en el niño.
- Atención a la mujer:
Motivos de consulta más frecuentes”.
● Curso de relación médico paciente en atención
primaria. Universidad Miguel Hernandez. Juny 2004.
Alicante.
● Assistència al XXXVII Congrés Nacional de la SEPAR.
Juny 2004.
OFTALMOLOGIA
● “Glaucoma 2004. IMO” Barcelona. Febrer 2004.
● 80 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología.
Córdoba. Setembre 2004.
● 35è Congrés de la Societat Catalana d’Oftalmologia.
Barcelona. Novembre 2004.
● Global Allergy Resources. Barcelona. Desembre 2004.
ORL
● Diada Catalana d’ORL i Patologia Cervicofacial.
Barcelona. Abril 2004.
● II Curs de patologia nasosinusal de l’Hospital de Sant
Pau. Barcelona. Juny 2004.
● XIII Curso internacional de OR. Barcelona. Novembre
2004.
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Docència i ponències
PODOLOGIA
● Jornades Científiques Anuals de Podologia. Barcelona.
REUMATOLOGIA
● Técnicas de estudio de patología metabólica ósea.
Barcelona. Gener 2004.
● III Simposio de Artritis Reumatoide de la Sociedad
Española de Reumatología. Santander. Febrer 2004.
● Curso de introducción a la ecografía del aparato
locomotor. Barcelona. Març 2004.
● XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Reumatología. Barcelona. Maig 2004.
● Annual European Congress of Rheumatology “EULAR
2004”. Berlín. Juny 2004.
● ACR/ARHP Annual Scientific Meeting. Texas. Octubre
2004.
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SALUT LABORAL
● Simposi: Avances en Rinitis Alérgica. Berlín. Febrer
2004.
● XXIII Congress of the European Academy of Allergology
and Inmunology. Amsterdam. Juny 2004.
● II Reunión Internacional: Reacciones Alérgicas a
Fármacos. Avances y Nuevas Perspectivas. Mallorca.
Setembre 2004.
● Congreso European Respiratory Society. Glasgow.
Setembre 2004.
● XXIV Congreso Nacional de la SEAIC. Marbella. Octubre
2004.
● XXXII Congreso de la AAMR. Buenos Aires. Octubre
2004.
● IV Congreso de la ALAT. Buenos Aires. Octubre 2004.
● XIV Diada de la Societat Catalana de Seguretat i
Medicina del Treball. Barcelona. Novembre 2004.
SALUT MENTAL
El Departament de Salut Mental de la FHSPC ha realitzat
durant l’any 2004, com a part de la formació continuada,
35 sessions clíniques, distribuïdes entre els professionals
dels diversos equips i quatre invitats externs al departament. Destaca la sessió d’inauguració amb l’homenatge
al Dr. Valentín Barenblit. Aquestes sessions són programes
de formació màster de la Universitat de Barcelona amb
la col·laboració de la Fundació Vidal i Barraquer.

AL·LÈRGIA
● “Neurotoxicitat per betalactàmics”. Comunicació oral.
Matí Al·lergològic de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i
Immunologia Clínica. Terrassa. Gener 2004.
● “Alergia laboral en medio hospitalario”. Cursos IV, V y
VI de patología laboral de la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica, Sociedad Española de
Medicina y Seguridad del Trabajo y Sociedad Española
de Alergología e Inmunología Clínica. Barcelona. Febrer,
juny i octubre 2004.
● “Aspectos novedosos en dermatitis atópica”.
Comunicació oral. Consensus internacionales en
dermatitis atópica. Barcelona. Febrer 2004.
● “Seguretat dels corticòids inhalats”. VII Jornades d’
Actualització en Al·lèrgia de l’Hospital Vall d’Hebron.
Barcelona. Març 2004.
● “Vols saber-ho tot sobre l’asma?”. 24 Hores
Pneumològiques a Sitges per a l’Atenció Primària.
Taller. Març 2004.
● “Latex y reacciones cruzadas”. XXVII Jornadas Canarias
de Alergia e Inmunología Clínica. Tenerife. Març 2004.
● “Allergy to penicilins. A case report”. Comunicació oral.
XXIII European Academy of Allergy and Clinical
Immunology. Amsterdam. Juny 2004.
● “Pruebas cutáneas en rinitis”. V Curso de patología
alérgica nasal. Mallorca. Juny 2004.
● XVII Curs de reciclatge al·lergològic per equips d’atenció
primària. Barcelona. Juny 2004.
● “Rol d’Iinfermeria en al·lèrgia”. XVII Curs de reciclatge
al·lergològic per a equips d’atenció primària.
Comunicació oral. Barcelona. Juny 2004.
● 15es Colònies d’estiu per saber-ho tot de l’asma.
Declarades d’interès sanitari per l’IES del Departament
de Sanitat. Barcelona. Juliol 2004.
● “Análisis de las interconsultas hospitalarias realizadas
a una unidad de alergia en un año”. Comunicació oral.
XXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Alergología e Inmunología Clínica. Marbella. Octubre
2004.

Formació, docència i activitats de recerca

CARDIOLOGIA
● Curs d’electrocardiografia per a metges de Centres
d’Assistència Primària. Barcelona. Juny 2004.
● Curs d’actualització en HTA. Barcelona. Octubre 2004.
● Curs d’avanços en insuficiència cardíaca. Barcelona.
Novembre 2004.
OFTALMOLOGIA
● “Ull vermell”. Taller SCMFIC. Barcelona. Febrer 2004.
● “Conjuntivitis al·lèrgiques”. Sessió clínica. Barcelona.
Abril 2004.
● “Fons d’ull i retinopatia diabètica”. Taller. Barcelona.
Abril 2004.
● “Criteris de derivació”. Sessió clínica. Barcelona. Juliol
2004.
REUMATOLOGIA
● “Diagnóstico mediante pruebas cutáneas de
provocación de las reacciones de hipersensibilidad
articular secundarias al empleo de hilano GF-20”.
Comunicació oral. XLIX Reunión del Grupo Español
de Investigación de Dermatitis de Contacto. Sevilla.
Octubre 2004.
SALUT LABORAL
● “Alergia a picaduras de himenópteros”. XXIV Congreso
Nacional de la SEAIC. Marbella. Octubre 2004.
SALUT MENTAL
● Universitat de Barcelona:
– Avaluació dinàmica de la personalitat, intervenció
i valoració de les intervencions
– Formació en psicoteràpia psicoanalítica orientada
al treball en la xarxa pública
– Teràpia pel moviment i la dansa
– Art-teràpia, aplicacions psicoterapèutiques de la
pràctica artística
– Diplomatura de treball social
● Fundació Vidal i Barraquer (Blanquerna)
– Psicopatologia clínica
– Psicoteràpia psicoanalítica
● Formació de residents de medicina familiar i comunitària
en la rotació per centres de salut mental
● Universitat Autònoma de Barcelona
– Pràcticum de psicologia
● Seminari: Treballem amb adolescents per la Federació
de Municipis amb la Fundació Congrés Català de Salut
Mental. (2 edicions)

● SAPPIR: Setenes Jornades
● II sessió per a la millora de la coordinació i la continuïtat
assistencial de les urgències i emergències psiquiàtriques a la ciutat de Barcelona del Consorci Sanitari de
Barcelona: entitat col·laboradora.
● Quadern de salut mental 8: trastorn límit de personalitat.
Vocalia en el grup de treball.

Recerca
SALUT MENTAL
● Participació en la Unitat de Recerca de Sant Joan de
Déu Serveis de Salut Mental.
● Participació en el grup d'estudis per la recerca en salut
mental infantil i juvenil impulsat per la Fundació Orienta.
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Pòsters i publicacions mèdiques
EMG
● “Utilidad diagnóstica del estudio de la conducción
mixta del nervio mediano en el antebrazo en la
polineuropatía diabética con y sin síndrome del tunel
carpiano”. Pòster i publicació a Neurologia 2004,
19(9):463.
● “Estudio electrofisiológico del síndrome del tunel
carpiano: sensibilidad/especificidad de diferentes
estudios de conducción del nervio mediano en el
carpo”. Comunicació oral i publicació a Neurologia
2004, 19(9):698.
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NEUROLOGIA
● “Favorable outcome of ischemic stroke in patiens
pretreated with statins”. Publicació. Stroke 2004, 35:
1117-1123.
● “Characteristics and outcome of aphasia in first-ever
caute stroke”. Comunicació cientifica. Cerebrovasc dis
2004, 17(suppl 5): 1-125.
● “Ictus tras la supresión de fármacos antitrombóticos”.
Comunicació científica. Neurologia 2004; 19(9): 463555.
● “Ictus isquémico y enolismo severo”. Comunicació
científica. Neurologia 2004, 19(9): 463-555.
● “TAC Perfusión: Patrones de presentación en la fase
aguda del ictus”. Comunicació científica. Neurologia
2004, 19(9): 463-555.
● “Topografía de los ictus cardioembólicos asociados a
fibrilación auricular no valvular”. Comunicació científica.
Neurologia 2004, 19(9): 463-555.
● “Association of lacunar infarcts with small artery and
large artery disease: a comparative study”. Publicació.
Acta Naurol Scand setembre 2004, 110 (6): 350-354.
ORL
● “Carcinoma microcítico (oat cell) de cavidad nasal”.
Pòster. I Congreso Hispano Marroquí – II Congreso
Hispano Argentino. San Sebastian. Octubre 2004.
REUMATOLOGIA
● “Infliximab en el tratamiento de las espondiloartropatías.
Recaídas al modificar las pautas de administración”.
Publicació Revista Española de Reumatología 2004.
● “Terapia con antagonistas del TNF alfa y disfunción
tiroidea en pacientes con artritis reumatóide”. Publicació
Revista Española de Reumatología 2004.
● “Supervivencia de los antagonistas del TNF alfa: primer
año de tratamiento”. Publicació Rev. Esp.Reumatol.
2004.

Formació, docència i activitats de recerca

Estat
econòmic
i financer
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2004

%

2003

%

1.139.043

47,17%

951.827

42,26%

II Immobilitzat material

114.334

4,73%

92.093

4,09%

III Immobilitzat material

1.008.376

41,76%

841.364

37,35%

IV Immobilitzat financer

16.333

0,68%

18.371

0,82%

1.122

0,05%

2.475

0,11%

1.274.787

52,79%

1.298.048

57,63%

601

0,02%

601

0,03%

1.130.832

46,83%

1.103.678

49,00%

0

0,00%

6.949

0,31%

139.617

5,78%

184.794

8,20%

3.737

0,15%

2.026

0,09%

ACTIU
B-

Immobilitzat

C-

Despeses a distribuir en diversos exercicis

D-

Actiu circulant

II Existències
III Deutors
IV Inversions financeres temporals
VI Tresoreria
VII Ajustaments per periodització

TOTAL ACTIU
36

2.414.952 100,00%

2.252.350 100,00%

Estat econòmic i financer

PASSIU
AI

Fons propis
Fons fundacional

V Resultats exercicis anteriors
VI Pèrdues i guanys

2004

%

2003

%

1.179.796

52,62%

1.162.272

51,60%

12.020

0,54%

12.020

0,53%

1.150.252

51,31%

977.830

43,41%

17.524

0,78%

172.421

7,66%

B-

Ingressos a distribuir en diversos exercicis

176.010

7,85%

180.650

8,02%

D-

Creditors a llarg termini

368.833

16,45%

238.737

10,60%

II Deutes amb entitats de crèdit

306.826

13,69%

176.730

7,85%

62.007

2,77%

62.007

2,75%

517.313

23,07%

670.691

29,78%

72.083

3,22%

38.475

1,71%

IV Creditors comercials

183.234

8,17%

274.984

12,21%

V Altres deutes no comercials

261.996

11,69%

357.232

15,86%

0

0,00%

0

0,00%

IV Altres creditors

E-

Creditors a curt termini

II Deutes amb entitats de crèdit

VII Ajustaments per periodització

TOTAL PASSIU

Inversions en actiu fix durant l’exercici

2.241.952 100,00%

315.541

2.252.350 100,00%

381.109
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
B.1. Ingressos per prestació de serveis
B.4. Altres ingressos d’explotació

Total ingressos d’explotació

A.2. Aprovisionaments
A.3. Despeses de personal
A.4. Dotació per a amortitzacions d’immobilitzat
A.5. Variació de les previsions de trafic
A.6. Altres despeses d’explotació

Total despeses d’explotació

BENEFICIS D’EXPLOTACIÓ
Resultats financers negatius
38

BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES
Resultats extraordinaris positius

BENEFICIS ABANS D’IMPOSTOS
Impost sobre societats

BENEFICI DE L’EXERCICI

2004

%

2003

%

4.063.653

98,93%

3.869.167

98,98%

44.021

1,07%

40.022

1,02%

4.107.674 100,00%

3.909.189 100,00%

970.005

23,09%

966.791

25,66%

2.640.534

62,87%

2.302.665

61,12%

126.287

3,01%

80.438

2,13%

0

0,00%

0

0,00%

463.416

11,03%

417.804

11,09%

4.200.243 100,00%

3.767.698 100,00%

-92.569

141.490

17.155

14.342

-109.724

127.148

127.728

45.273

18.004

172.421

480

0

17.524

172.421

Auditoria

Auditoria
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