
Hospital de 
Bellvitge 

2019
Hospital de 
Bellvitge 

2019



Presentació
L’any 2019 ha estat un bon any per a l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge. En només 12 mesos, hem estrenat 24 
quiròfans, una central d’esterilització i un laboratori clí-
nic, tres grans projectes que incorporen tecnologia cap-
davantera i una nova manera de treballar per ser més efi-
cients i atendre millor les necessitats dels nostres usuaris. 

Ha estat també l’any en què, com a síntesi del Pla Estratè-
gic 2016-2020, hem definit el posicionament de l’hospital. 
Som #hospitalenxarxa i així volem ser reconeguts. Volem 
fer xarxa amb els professionals, els centres de salut del 
territori, els socis del campus Bellvitge...

Precisament perquè som #hospitalenxarxa ens hem 
compromès seriosament amb  l’IDIBELL en la campanya 
“Salvem vides” per recaptar fons per a la recerca contra 
el càncer. Com a gran hospital de diagnòstic i de cirurgia 
oncològica havíem de fer costat al nostre institut en una 
iniciativa d’aquest tipus. I ho tornarem a fer el 2020 en la 
campanya “Salvem neurones”, dedicada a les neurocièn-
cies. 

També hem fet xarxa amb la Universitat –hem multiplicat 
el nombre de professionals acreditats–, hem apostat per 
la recerca –més beques, més assajos clínics– i hem poten-
ciat la innovació –tenim aprovats 4 projectes de compra 
pública innovadora i hem iniciat els tràmits per fer-los 
realitat–. 

Per tot això, i molts altres projectes i resultats que veureu 
en aquesta memòria, estic satisfeta i orgullosa del camí 
recorregut el 2019 i us encoratjo a seguir treballant per un 
2020 #enxarxa.

MONTSERRAT FIGUEROLA
Gerent de l’Àrea Metropolitana Sud de l’ICS



A l’hora de fer balanç de l’any 2019, és obligat 
mencionar l’obertura del bloc quirúrgic o el la-
boratori clínic territorial, però no voldria que 
aquestes dues grans fites eclipsin els bons resul-
tats assistencials. Hem tancat un 2019 amb una 
important millora de l’accessibilitat i una notable 
disminució de les llistes d’espera quirúrgiques i de 
Consultes Externes; una gran notícia per a l’hospi-
tal i per al sistema públic de salut, però sobretot 
per als nostres pacients. La innovació tecnològi-
ca i la revisió dels processos ens ha permès  mi-
llorar en resultats i també en qualitat i seguretat 
del pacient. I n’estem molt orgullosos perquè és 
una feina de tots. El 2019 hem tingut com a lema 
#hospitaldebellvitgeesmou i és hora de donar les 
gràcies a tots i totes els professionals que heu fet 
possible aquest salt endavant. El 2020 hem de se-
guir caminant en la millora contínua i treballar per 
ser identificats com  a #hospitalenxarxa, la marca 
que subratlla allò que ens fa singulars. Volem fer 
xarxa i consolidar la vocació de servei amb el terri-
tori, convertint-nos en l’hospital de referència per 
a tot l’extrem sud de Catalunya. Amb el compro-
mís dels nostres professionals estic segura que ho 
aconseguirem.

CRISTINA CAPDEVILA
Directora de l’Hospital Universitari de Bellvitge



L’Hospital en un cop d’ull

Activitat assistencial
VISITES DE 
CONSULTES EXTERNES

ALTES 
HOSPITALÀRIES

456.799 37.080
URGÈNCIES 
ATESES

INTERVENCIONS 
DE CIRURGIA MAJOR

20.284 116.034

Recerca
ARTICLES PUBLICATS EN REVISTES PER FACTOR D’IMPACTE

733
PUNTS DE FACTOR D’IMPACTE MITJÀ

4,7

Docència
NOVES PLACES DE RESIDENTS OFERTES

90
ESTUDIANTS DE GRAU

651
ACTIVITATS DE FORMACIÓ CONTINUADA

570

Comunicació
278.086 2.627 9.282 3.437

VISITES WEB SEGUIDORS SEGUIDORS SEGUIDORS

4.473
PROFESSIONALS

Subvencions i beques
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Consultes 
externes

Activitat
quirúrgica

Hospitalització Atenció
urgent

116.034
urgències 

ateses

135.422
primeres visites

321.377
visites successives

12.309
cirurgia hospitalitzada

7.975
cirurgia major amb.

24.589
cirurgia menor amb.

37.080
altes

725
Hospitalització  a 

domicili

35.241
sessions hospital dia

Al dia

1.827
visites 
consultes 
externes

82
intervencions 
quirúrgiques
majors

149 altes

3
Altes
Hospitalització
a domicili 318 urgències

Total
2019

ACTIVITAT 
ASSISTENCIAL

Estructura

695
llits

33
quiròfans

34
llits de
crítics

24
llits de crítics de

RPQ i urgent

10
llits de crítics 

de cardiologia

24
consutoris

d’exploracions

48
punts atenció

hospital de dia

69 206
boxs

urgències
consultes

133
equipaments

d’alta tecnologia

124 sessions 
hospital dia



Resultats

*Dades corresponents a l’any 2019 subministrades per l’empresa independent 
IASIST que fa anualment una avaluació objectiva dels hospitals espanyols, 
basada en indicadors quantitatius de qualitat i eficiència.

Els resultats de l’Hospital Universitari de Bellvitge mostren una millora significativa 
en eficiència i qualitat assistencial. El 2019 ha millorat l’estada mitjana dels pacients i 
l’ambulatorització quirúrgica; així mateix els reingressos i la mortalitat han disminuït. 

Les complicacions han augmentat de forma poc significativa.

REINGRESSOS 
30 DIES

8,20%

ESTADA MITJANA 7,17

AMBULATORITZACIÓ 68,00%

COMPLICACIONS

MORTALITAT 3,40%

5,80%

8,00%

6,95

69,70%

3,20%

6,60%

2018 2019

Un altre any , es va reduir el nombre de dies de estada 
prevista dels pacients ingressats i es van estalviar 17.106 
dies de estada respecte a hospital similars..
El percentatge d'ambulatorització continua augmentant 
un any més.  Es van ambulatoritzar 2.386 intervencions 
més que les previstes.
l percentatge de reingressos es va reduir i el nombre de 
reingresos es manté en el valor esperat.

Va augmentar el percentatge de complicacions i es van 
produir 144 complicacions no esperades.

El percentatge de mortalitat es va reduir. També es va 
reduir el nombre de casos sobre el nombre previst 
(320 casos menys)



Persones

Fixos

27%

652 MEDICINA

INFERMERIA I ALTRES 
PROFESSIONS SANITÀRIES  

RESIDENTS

GESTIÓ I SERVEIS

4.115

Professionals

4.306

2.574

349
887

Gener 
2019

Gener
2018

72%
DONES

28%
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2020
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Perfil

Interins SubstitutsEventuals
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Recursos
        econòmics

Despesa
Personal (Capítol I) 
                
Béns i serveis (Capítols II+IV)   
    
Inversions (Capítol VI)                                   

Despesa total

205.530.637,51 €

181.261.066,71 €

4.776.878,50 €
              

391.568.582,72 €

Evolució de la despesa

2017                                  

2018                                  

2019                                 

XXX M €

XXX M €

XXX M €
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Recerca i innovació

PROJECTES COMPETITIUS38

 87

4

17

8

407 ASSAIGS CLÍNICS EN CURS

PROJECTES NO COMPETITIUS 

PROJECTES COMPETITIUS

Projectes

393
professionals 

dedicats a la recerca

Publicacions

ARTICLES PUBLICATS EN REVISTES INDEXADES AMB 
FACTOR D’IMPACTE

PUNTS DE FACTOR D’IMPACTE MITJÀ PER ARTICLE

D’ARTICLES PUBLICATS EN REVISTES DE PRIMER DECIL

733

4,7
32%

Subvencions i beques

BEQUES D’AJUTS A LA RECERCA

BEQUES D’INTENSIFICACIÓ

BEQUES DE PROMOCIÓ DE RECERCA POST-MIR

PROJECTES DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 
ADJUDICATS

PROJECTE DE COL·LABORACIÓ AMB LA PEDRERA

11.899.311 € de recursos aconseguits

3

7

4

6

36

PREMIATS

VIGENTS

PATENTS DE PRIORITAT EUROPEA

 57

3 EMPRESES DERIVADES

PATENTS FORA DE LLICÈNCIA

PATENTS EN FASES DE
DIVISIÓ NACIONAL

Docència

Formació especialitzada
ESPECIALITATS MIR,
BIR, FIR, QUIR, PIR

ESPECIALITAT INFERMERIA

PLACES DE RESIDENTS OFERTADES

TUTORS DOCENTS

41

90
93

MEDICINA

651 alumnes de grau en pràctiques

325
230

96
INFERMERIA

ALTRES

Formació de grau

Formació de postgrau

ALUMNES

ESTADES

168
75

Formació professional

ALUMNES DE GRAU MITJÀ

ALUMNES DE GRAU SUPERIOR

158
51

202  
professors

DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

Formació continuada dels 
nostres professionals

8 Acreditacions AQU-ANECA

570 ACTIVITATS FORMATIVES 
TOTALS

518
5

PRESENCIALS

SEMIPRESENCIALS

47
VIRTUALS

1
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Nova Unitat de 
Cardiooncologia

Eficiència 
als gabinets 

de proves

UCI Estesa Nou bloc quirúrgic 
i nou Laboratori 
Clínic Territorial

Projectes

En l’àrea ambulatòria, continuar internalitzant el producte 
intermedi de Primària ha permès millorar la llista d’espera de 

proves diagnòstiques, reduir el nombre de primeres visites 
presencials i millorar el rendiment dels gabinets. D’altra banda, 

el projecte de sedació infermera a la Unitat d’Endoscòpia 
Digestiva ha permès optimitzar el seu rendiment i afavorir la 

disponibilitat de metges anestesistes.

El 2019 s’han posat en marxa 24 quiròfans equipats amb la més 
alta tecnologia i Bellvitge s’ha convertit en l’únic hospital

d’Espanya amb 3 quiròfans híbrids. També s’ha estrenat una 
central d’esterilització de mil metres quadrats a la planta -1 i s’ha 

completat la integració del Laboratori Clínic Territorial.

El 2019 s’ha iniciat la activitat
a la Unitat de Cardiooncologia

HUB–ICO L’Hospitalet. Formada
per un equip multidisciplinari i liderada pel Servei de Cardiologia, té 
com a objectiu la prevenció, el diagnòstic i el maneig de la patologia 

cardiovascular en els pacients oncològics, amb especial atenció als 
pacients que han desenvolupat cardiotoxicitat per tractaments 

antitumorals. La presa de decisions de manera conjunta i el maneig 
de les complicacions cardiovasculars en fase inicial permeten reduir 

les taxes d’interrupció dels tractaments oncològics. 

Aquests són els projectes més 
destacats de l’any 2019.

El Servei de Medicina Intensiva
ha iniciat el projecte de la UCI
estesa amb tres funcions
fonamentals: la creació d'un

Equip de Resposta Ràpida (ERR) per a la detecció i el 
tractament precoç de pacients greus o en risc de deteriorar-se; 
el seguiment del pacient fràgil o complex donat d’alta del 
servei, i la coordinació de la gestió dels pacients crítics en tot el 
territori. L’objectiu és millorar el pronòstic final dels malalts 
crítics i assegurar una correcta gestió dels llits de crítics.



Pas endavant 
en la compra 
pública 
innovadora

Top 20 a l’àrea 
d’Urologia 

Augment de la 
Cirurgia Robòtica 

Unitat de 
Genètica Clínica

La consultora de serveis sanitaris Iasist ha guardonat l’hospital 
amb un premi TOP 20 a l’àrea d’Urologia. El Servei d’Urologia ha 

tancat un molt bon any 2019, assolint el rècord de 
trasplantaments de ronyó a Espanya, amb 196 intervencions. 

També ha destacat en l’aplicació de procediments innovadors, 
com és el cas del trasplantament de ronyó de donant cadàver 

amb cirurgia robòtica, del qual ha estat pioner a nivell estatal i 
un dels centres capdavanters a Europa.

L’any 2019, s’ha creat la
Unitat de Genètica Clínica dins
del marc del Campus Bellvitge.
Es tracta d'una unitat transversal per oferir assessorament genètic, 
diagnòstic molecular i seguiment clínic a pacients (i familiars) amb 
sospita d'alguna malaltia hereditària en l'àmbit Metropolitana 
Sud. L’activitat es basa en 4 eixos: consulta de consell genètic, 
consulta de genètica clínica, suport a la interpretació de resultats 
de seqüenciació, i investigació.

El 2019 s’han presentat públicament i s’han començat a licitar 
els 4 projectes de Compra Pública d’Innovació en Salut de 

l’Hospital. Els projectes són: millora de l’atenció integral del 
pacient amb arítmies; implantació d’un nou model integral 

d’atenció a les persones després de patir un ictus; programa de 
recuperació intensificada en cirurgia oncològica ginecològica i 

millora de l’atenció als malalts crítics mitjançant l’assistència 
precoç. Els projectes estan finançats per  Salut i Fons FEDER.

L’Hospital ha consolidat el 2019
l’aposta per la cirurgia robòtica
amb la incorporació d’un segon
robot Da Vinci. Bellvitge és referent en aquests tipus 
d’abordatges quirúrgics, que ofereixen més seguretat i més 
benefici global per al pacient. Amb el segon Da Vinci, es 
duplicarà el nombre d’intervencions robòtiques: de 275 el 2018 
a 575 el 2020. El nou robot s’usa per a ginecologia, urologia, 
otorinolaringologia, cirurgia toràcica i cirurgia general i 
digestiva.



Fites
Realització de 7 trasplantaments en una nit
Entre la nit del dimarts 16 d’abril i el matí del dimecres 17, l’HUB va 
realitzar 7 trasplantaments d’òrgans sòlids (4 renals, 2 hepàtics i 1 
cardíac), en el que va constituir un esforç professional i organitzatiu 
de caràcter molt excepcional. L’oportunitat de disposar dels òrgans va 
exigir convocar d’urgència diversos equips alhora, així com un intens 
treball de coordinació.

Primer cor artificial total
El prestigiós programa d’assistència circulatòria mecànica de l’HUB, el 
més actiu de l’Estat espanyol en implantació de cors artificials, va fer 
un nou pas endavant amb la implantació, el 27 de maig, del seu primer 
cor artificial total (model SynCardia). Es tracta d’una intervenció molt 
excepcional a l’Estat espanyol, on fins ara només s’havia implantat un 
dispositiu de les mateixes característiques amb èxit.

Primeres cirurgies de canvi de sexe
A finals de setembre, l’HUB va realitzar les dues primeres cirurgies de 
canvi de sexe, a càrrec d’una unitat multidisciplinària amb expertesa 
reconeguda en el camp de la cirurgia genital complexa. Bellvitge és un 
dels dos nous hospitals de Catalunya que s’han afegit al que ja existia 
(Hospital Clínic) com a referents per a l’atenció quirúrgica a les persones 
trans, i està preparat per fer tant cirurgies per a la feminització corporal 
com de masculinització.

Rècord de trasplantaments renals
L’HUB és el centre que ha realitzat més trasplantaments de ronyó 
a Espanya durant l’any 2019, amb un total de 196 intervencions. La 
xifra significa un increment del 15% sobre el nombre de l’any anterior 
(170). L’hospital ha destacat, a més, en l’aplicació de tècniques i 
procediments innovadors en aquest àmbit, com ara el trasplantament 
mitjançant cirurgia robòtica.

Xarxa de col·laboració amb altres hospitals
Durant el 2019 l’HUB ha desenvolupat una xarxa de col·laboració amb 
altres hospitals del territori com l’Hospital de Martorell i l’Hospital 
d’Igualada, alhora que ha consolidat les aliances estratègiques per a 
l’extensió del terciarisme amb l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, amb 
els serveis estesos de Cirurgia Toràcica, Neurocirurgia i Angioradiologia.



#hospitalenxarxa
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