De nou, Assistència Sanitària, la
més ben valorada
Un any més, Assistència Sanitària és l’asseguradora més ben valorada pels metges de
Catalunya segons l’enquesta del 2015 sobre Entitats d’Assegurança Lliure del Col·legi
de Metges de Barcelona.

El Critical Care Medicine, publicació de referència en Medicina Intensiva, ha publicat
el treball Dexmedetomidine for the Treatment of Hyperactive Delirium Refractory to
Haloperidol in Nonintubated ICU Patients: A Nonrandomized Controlled Trial, elaborat
per l’equip mèdic de l’UCI de l’Hospital de Barcelona.
http://journals.lww.com/ccmjournal/Abstract/publishahead/Dexmedetomidine_for_
the_Treatment_of_Hyperactive.97001.aspx

Habitació de mostra de la unitat
d’atenció maternoinfantil a
l’Hospital de Barcelona
Les obres de la planta 6a avancen a bon ritme. Durant el mes de març es va presentar
una mostra del que seran les habitacions de la nova unitat.

http://www.comb.cat/Upload/Documents/6602.PDF

El Dr. Pere Sala, autor en el projecte
Essencial
A través de la Societat Catalana
de Pediatria, el Dr. Pere Sala,
cap del Servei de Pediatria i
Neonatologia de l’Hospital
de Barcelona, ha elaborat
la recomanació sobre l’Ús
d’Antibiòtics en la Població
Pediàtrica del “Projecte
Essencial. Afegint valor a la
pràctica clínica”.
http://essencialsalut.gencat.cat/

Canvi de data de la 5a Jornada de
patologia de l’embaràs
Per la coincidència amb altres actes, la jornada que s’havia de celebrar el dia 22
d’abril a l’Hospital de Barcelona sobre l’embaràs en els extrems de vida fèrtil ha estat
traslladada al dia 3 de juny.
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Ens avala la feina, ens avalen
els metges
Dr. Ignacio Orce
President
d’Assistència Sanitària

El dia 29 d’abril se celebrarà a l’Hospital de
Barcelona la X Jornada de les Unitats de Salut
Internacional de Catalunya.
Organitzada enguany pels membres de la nostra
Clínica del Viatger, aquesta jornada reunirà
tots els professionals de les diferents unitats de
Catalunya dedicades a la prevenció i resolució de
problemes de salut del viatger.

L’uci de l’Hospital de Barcelona al
Critical Care Medicine
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A Assistència Sanitària, l’opinió dels metges compta. No és
cap eslògan buit, sinó que forma part dels nostres principis
fundacionals: hi som perquè els facultatius puguin fer la seva feina
sense condicionants de cap mena. Només així poden desenvolupar
la seva tasca amb criteris professionals objectius que no marca cap
consigna metodològica, ni econòmica ni empresarial, més enllà del
mateix criteri del metge. A Assistència fem nostra la decisió dels
nostres metges. I això no són només paraules.
Des de fa anys tenim el privilegi de quedar com l’assegurança
sanitària més ben valorada pel Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona (COMB). Una menció que no és gratuïta ni casual.
Aquest reconeixement forma part de l’essència mateixa de la
nostra entitat. L’enquesta del COMB valora aspectes com la facilitat
per encarregar una prova mèdica i prescriure un tractament i
les condicions de treball dels professionals. Aquestes són facetes
assistencials molt importants per a l’exercici professional. L’estudi
del COMB també incideix en qüestions que sovint romanen en
segon terme per als assegurats, però que repercuteixen de forma
evident en el servei. Ens referim a la relació que s’estableix entre
els metges i la companyia asseguradora i la retribució que reben
—hi som també, sí, perquè els metges rebin emoluments dignes.
També es valora quelcom de molt sensible, tant des del punt de
vista del metge com del pacient: l’agilitat en la gestió dels tràmits
burocràtics.
Any rere any aquesta enquesta l’encapçala Assistència. Hi som
perquè ens hi posen els metges. És l’aval que dóna el col·lectiu
a la nostra tasca diària, que fem en benefici dels professionals i
dels nostres assegurats. Ens ho prenem com una mena de control
de qualitat —simbòlic, si voleu— que per a nosaltres és molt
rellevant. Certifica, d’una banda, que apliquem en la direcció
adequada les iniciatives que donen
sentit a la nostra existència. I, de
l’altra, ens anima a continuar
cercant l’excel·lència tot
exercint de vincle lleial entre
metge i pacient.
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Comitès Oncològics per especialitats

Activitat 2015 de l’Hospital
de Barcelona
152.983 casos atesos per més de 1.300 metges

En els darrers números del Club Assistència hem parlat repetidament del
nou Servei d’Oncologia. Aquesta insistència no és gratuïta, Assistència
Sanitària està esmerçant tot el seu esforç a proporcionar als seus
assegurats una atenció d’oncologia amb totes les garanties de continuïtat,
seguretat i accessibilitat.

Casos atesos 2015
Especialitats quirúrgiques

A tota la feina feta fins ara s’hi van afegir, a la primeria d’abril, els comitès
oncològics per especialitats. Aquests estan integrats pels oncòlegs
especialistes en el tipus de tumor i per altres especialistes (radiòlegs,
farmacèutics, cirurgians, internistes, etc.), amb la finalitat d’aconseguir
una visió global i decidir el millor tractament per a cada pacient.
Els quatre comitès específics es reuniran setmanalment segons la relació
següent, que inclou els responsables de cadascun d’ells:

Casos

Activitat Quirúrgica
Cirurgia programada ambulatòria

9.538

Cirurgia programada amb ingrés

4.445

Taxa de substitució

68,20%

Cirurgia urgent

1.597

Cirurgia ambulatòria

9.538

Hospital de dia i EC

8.251

Total cirurgia

15.580

Programats hospitalització

6.929

Total cirurgia i parts

16.556

Urgents hospitalització

7.019

Subtotal Hospitalització i ambulatoris

31.737

Urgències

50.032

Més de 1.000 cirurgians de 15 especialitats diferents.
60,42 intervencions quirúrgiques per dia
Criteris de programació:

71.214

SUD

Total casos atesos

152.983

DI LLUNS
Tumors toràcics i sarcomes:
Dr. Enric Carcereny.

• Urgent: al dia
• Càncer: dins la setmana
• Programada: en 16 dies

Un 15% de l’activitat és d’hospital terciari.

Urgents
hospitalització
22%

DI MART S
Tumors de mama, ginecològics i ORL:
Dr. Miquel Àngel Seguí, Dra. Esther Zamora.

Programats
hospital
22%

DI MECRE S
Tumors genitourinaris, del sistema nerviós central i de tiroides:
Dr. Enric Gallardo, Dra. Cristina Suárez.

Hospital
de dia
26%
Ambulatori
56%

Metges per especialitat 2015
Especialitats quirúrgiques

Cirurgia
ambulatòria
30%

Metges

Casos

Cirurgia Vascular

26

422

Cirurgia Cardíaca

8

191

134

2.188

17

123

Cirurgia General i Digestiva
Cirurgia Maxil·lofacial

229

4.178

Cirurgia Pediàtrica

20

300

C. Plàstica i Reparadora

37

447

7

159

Traumatologia i C. Ortopèdica

DI JOUS
Tumors de còlon, recte i aparell digestiu
Dra. Clara Montagut, Dr. Ferran Losa.

Cirurgia Toràcica

225

1.930

Neurocirurgia

19

378

Oftalmologia

170

3.600

Otorinolaringologia

60

533

Urologia

Ginecologia i Obstetrícia

El Dr. Eugeni Saigí, director del Servei d’Oncologia d’Assistència
Sanitària, coordinarà la comunicació entre aquests i el Comitè d’Enllaç
Oncològic general, que es continuarà reunint cada dilluns per analitzar
els casos que no es puguin incloure en cap dels comitès específics i per
coordinar altres aspectes del Servei d’Oncologia.

20,4%
No
quirúrgic
24,2%
Hospital
de dia

Per canalitzar la presentació de casos a qualsevol dels comitès, s’han establert
diferents vies que poden ser utilitzades per tots els metges d’Assistència:

49,1%
Intervencions
quirúrgiques

37

934

Anestesiologia

38

1.141

Dermatologia

5

32

1.032

16.556

Subtotal

Especialitats mèdiques
Plantilla pròpia

Abans de la reunió del Comitè específic:

Consultors

1,8%
Ambulatoris EC

Telefònicament
Al número 639 652 179
de dilluns a divendres, de 12:00 a 18:00 h

Exploracions complementàries

3,1% Parts

SUD

1,5%
Hemodinàmica

PAPPA
Subtotal

Per correu electrònic
A l’adreça comitesoncologia@asc.cat
Durant la reunió del comitè específic
Presencialment o telefònicament
Els comitès es reuneixen a les 17:00 h a l’Hospital de Barcelona. Planta 7a.

45 + urgències
22
12
135
33
247

Altres especialitats

PAPPA 2015

Hemodinàmica

11

Ingressos

272

Neurovascular

6

Malalts prevalents a 31/12/15

250

Radiologia Intervencionista

Estades

88.370

Subtotal

Total

7
24

1.303 metges

