
 
 

 Nota de premsa 
 

En aquesta iniciativa pionera a Espanya, en què han participat 14 hospitals, 
s’inclouen les dades de més de 30.000 pacients  

 

La Societat Espanyola de Cirurgia Toràcica  
i Cardiovascular i l’Obra Social ”la Caixa” 
presenten el Primer informe del registre 

espanyol de cirurgia cardiovascular de l’adult 
 

• Les taxes de mortalitat en cirurgia cardíaca en pacients 
espanyols són similars o més baixes que les d’Alemanya, Gran 
Bretanya i el conjunt de la Unió Europea. 

 
• Malgrat que el risc dels pacients de cirurgia coronària és el més 

alt de la Unió Europea, la mortalitat quirúrgica a Espanya és 
inferior.  

 
• Gairebé la meitat dels procediments coronaris duts a terme a 

Espanya es duen a terme amb caràcter d’urgència, cosa que 
afecta la mortalitat i l’estada hospitalària. 

 
Madrid, 7 de juny de 2013. Ángel Fernández, president de la Societat 
Espanyola de Cirurgia Toràcica i Cardiovascular (SECTCV); Miguel Josa, 
vicepresident de la Fundación Cirugía y Corazón, i Jaume Lanaspa, director 
general de la Fundació ”la Caixa”, han presentat avui a CaixaForum Madrid 
el Primer informe del registre espanyol de cirurgia cardiovascular de 

l’adult.  
 
Aquesta iniciativa, desenvolupada en l’àmbit de la Fundación Cirugía y 
Corazón i impulsada per l’Obra Social ”la Caixa”, té com a objectiu obtenir 
un coneixement rigorós dels resultats de la cirurgia cardiovascular a 
Espanya que permeti una millora de manera continuada.  
 
Entre les conclusions principals d’aquest informe, destaca que la mortalitat 
en cirurgia cardíaca a Espanya presenta xifres positives en comparació 
d’Europa i que som un dels països on es duu a terme més cirurgia coronària 
de forma urgent, ja que gairebé la meitat de los processos es realitzen amb 
caràcter d’urgència. També són dades rellevants el fet que a Espanya es fa 
menys cirurgia coronària que en altres països europeus i que les dones 



espanyoles se sotmeten a una intervenció cardíaca entre tres i cinc anys 
més tard que els homes.  
 
Per poder arribar a aquestes conclusions, catorze centres espanyols* de 
diferents àrees del país han col·laborat en el projecte de qualitat de la 
SECTCV enviant les dades dels seus pacients per a l’anàlisi col·lectiva. Així, 
s’han aconseguit incloure en aquest primer informe dades ben 
documentades de més de 30.000 pacients.  
 
«Per a la Societat Espanyola de Cirurgia Toràcica i Cardiovascular, és un 
orgull presentar aquest primer informe, resultat d’un esforç documental 
col·lectiu de diversos centres espanyols que, amb perseverança, han recollit 
dades d’alta qualitat durant molts anys», ha explicat el Dr. Ángel 
Fernández, president de la SECTCV, que ha afegit: «Aquest informe 
constitueix una aportació de gran importància a un dels objectius prioritaris 
de la nostra societat: la qualitat assistencial».  
 
Per a Jaume Lanaspa, director general de l’Obra Social ”la Caixa”, és una 
gran satisfacció impulsar iniciatives com aquesta. En paraules seves: «La 
salut és la base del benestar de les persones. Per això, des de l’Obra Social 
”la Caixa” donem un suport decidit al progrés en el coneixement i la recerca 
de les malalties més prevalents, des de patologies cardiovasculars fins a la 
sida, el càncer i malalties neurodegeneratives. L’atenció de les necessitats 
socials, l’educació i l’avenç de la recerca són les nostres prioritats». 
 
La informació que recull aquest informe té un gran valor clínic perquè el 
coneixement rigorós dels resultats és un pas imprescindible per assolir l’alt 
nivell de qualitat professional que els pacients exigeixen. «Però no sols això, 
sinó que també és de gran interès per a les administracions públiques i 
privades responsables d’establir estratègies sanitàries», explica el 
Dr. Miguel Josa, director del projecte de qualitat de la SECTCV.  
 
I és que, tal com explica el mateix Dr. Josa: «El document que presentem 
avui és extraordinari per la seva minuciositat, pel seu rigor i per la seva 
transparència, i és fruit d’un treball i d’una dedicació dignes d’encomi de tots 
els participants. Aquest informe també és singular perquè poques 
organitzacions professionals mèdiques disposen d’una font d’informació de 
tanta qualitat». Per això, des de la SECTCV s’espera que aquest informe es 
converteixi en un document de referència assistencial i en una crida a la 
resta de centres espanyols a participar en el projecte.  
 
Mortalitat igual o menor que l’europea malgrat que els espanyols 
presenten un risc preoperatori més gran 
 



Entre les conclusions de l’informe, cal destacar el fet que el volum de 
cirurgia coronària a Espanya és sorprenentment baix. «Aquest tipus 
d’intervencions representen menys del 30 % de tots els procediments 
cardíacs realitzats durant el període estudiat. El percentatge de cirurgia 
coronària és el més baix d’Europa i està molt per sota de països del nostre 
entorn, com ara França, Itàlia, Grècia o Portugal», explica el Dr. Miguel 
Josa. I també apunta: «És probable que alguns pacients per als quals la 
cirurgia és la millor opció terapèutica no estiguin accedint a una operació». 
D’altra banda, la cirurgia valvular aïllada suposa el 36 % del volum total, dos 
cops el de la mitjana europea.  
 
Una altra dada notable és l’elevat risc preoperatori dels pacients operats de 
cirurgia coronària a Espanya, que, llevat dels suïssos, són el que presenten 
el risc més alt de tots els participants en el registre europeu. En aquest 
sentit, el director del projecte de qualitat de la SECTCV indica: «Les dades 
de l’informe no permeten establir les causes d’aquesta diferència, però 
suggereixen que els protocols de referència en cirurgia utilitzats a Espanya 
són diferents dels d’altres països».  
 
No obstant això, i malgrat el risc elevat, hi ha una dada molt positiva: la 
mortalitat de la cirurgia cardíaca en els pacients espanyols és similar o més 
baixa (si s’ajusta al risc dels pacients) que la publicada per a la resta de 
països en el darrer informe del registre europeu.  
 
Més cirurgies urgents i accés tardà de les dones a una intervenció 
 
Segons les dades de l’informe presentat avui, a Espanya l’edat mitjana en 
què les dones se sotmeten a una intervenció cardiovascular és entre tres i 
cinc anys més gran que la dels homes en tots els tipus de procediments, 
cosa que suggereix un retard en l’arribada de les dones a la cirurgia.  
 
Per al Dr. Josa la possible explicació a aquest fet passa per «les diferències 
biològiques entre tots dos sexes o el probable augment de la proporció de 
dones en grups d’edat avançada, que podrien ser factors condicionants. I 
afegeix: «No obstant això, també es podria postular que aquest retard en 
l’accés al tractament quirúrgic és conseqüència, en part, de les diferències 
en l’orientació de l’atenció cardiològica en les dones».  
 
No hi ha cap mena de dubte, però, amb les dades d’aquest primer registre 
en mà, que Espanya és un dels països en què la cirurgia coronària amb 
caràcter d’urgència es duu a terme amb més freqüència, afectant la 
mortalitat i l’estada hospitalària. El nombre de procediments fets de manera 
urgent ha augmentat exponencialment en els últims cinc anys, fins a arribar 
a representar més del 60 % l’any 2011, mentre que el nombre de pacients 
operats com a emergents s’ha mantingut estable.  



 
Per això el Dr. Josa conclou: «Al nostre país, una població quirúrgica 
progressivament més gran i un clar augment dels procediments urgents són 
fets que cal tenir en compte en l’organització i el finançament futur de la 
cirurgia cardíaca».  
 
Qualitat de les dades registrades i reconeixement europeu 
 
La bona qualitat de les dades espanyoles s’ha documentat en el registre 
europeu en el seu informe de l’any 2010, on s’ha mostrat, a més, un alt 
nivell de qualitat en comparació d’altres països. Per això el president de 
l’Associació Europea de Cirurgia Cardiotoràcica (EACTS, per la seva sigla 
en anglès), el Dr. José Luis Pomar, ha manifestat: «Felicito la SECTCV i el 
seu grup de qualitat per aquest treball extraordinari realitzat de manera 
voluntària i perseverant durant molts anys, tasca molt notable que hauria de 
servir de model a altres grups mèdics».  
 
* Centres participants en el Primer informe del registre espanyol de 

cirurgia cardiovascular de l’adult 
 
Els centres que han participat en aquest projecte són els següents: 
l’Hospital Clínic i el Centre Mèdic Teknon, tots dos de Barcelona; l’Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol, de Badalona; la Fundación Jiménez Díaz, 
el Hospital Clínico Universitario San Carlos, el Hospital de La Princesa i el 
Hospital Doce de Octubre, de Madrid; l’Hospital de Basurto, de Bilbao; 
l’Hospital de Cruces, de Baracaldo; la Clínica Universitaria de Navarra, de 
Pamplona; l’Hospital Universitario Son Espases, de Palma; l’Hospital Clínic 
Universitari, de València; la Clínica Recoletas, d’Albacete, i el Complejo 
Hospitalario Universitario, de Toledo. 
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