
La Unitat Multidisciplinar de Psoriasi i d’Artritis Psoriàsica de l’Hospital de
Sabadell, creada fa quatre anys, és centre pioner a l’Estat espanyol

Els nostres professionals han coordinat el ‘Primer Encuentro de Unidades de
Artritis Psoriásica’ celebrat recentment a Madrid

Aquestes unitats afavoreixen la col·laboració entre dermatòlegs i reumatòlegs 
per consensuar el tractament més adequat per a cada pacient

El treball conjunt entre dermatòlegs i reumatòlegs facilita el diagnòstic 
i el tractament precoç de la malaltia i evita la seva progressió

SABADELL,  OCTUBRE DE 2014.  El  professionals  dels  serveis  de Reumatologia  i
Dermatologia  de  l’Hospital  de  Sabadell,  Jordi  Gratacós  i  Jesús  Luelmo,
respectivament,  han  organitzat  i  coordinat  el  ‘Primer  Encuentro  de  Unidades  de
Artritis Psoriásica’ (APs) celebrat recentment a Madrid, amb la participació d’una
cinquantena de professionals d’hospitals de tot l’Estat espanyol, per avançar en el
maneig  multidisciplinar  de  l’artritis  psoriàsica,  una  malaltia  musculesquelètica
inflamatòria crònica  que s’associa a psoriasi  cutània. L’objectiu  de la trobada ha
estat  posar  en comú experiències,  informació  i  dades recollides  pels  centres  que
disposen d’unitats d’APs per consensuar i homogenitzar el maneig de la malaltia. La
Unitat Multidisciplinar  de Psoriasi i  d’Artritis  Psoriàsica de l’Hospital de Sabadell,
creada fa quatre anys, és centre pioner a l’Estat espanyol. 

Amb  la  celebració  d’aquesta
trobada,  l’Estat  espanyol  se  situa
entre  un  dels  països  pioners  en
identificar  la  necessitat  de  crear
aquest  tipus  d’unitats  per  un
abordatge  multidisciplinar  de
l’artritis psoriàsica. 

La  psoriasi  és  una  malaltia
autoimmunitària  genètica  crònica
de  la  pell  que  produeix  lesions
escatoses,  engrossides  i
inflamades.  Afecta  per  igual
ambdós sexes. No és una malaltia
contagiosa i s'estima, que afecta a
prop del 2% de la població amb una
amplia  variabilitat  clínica  i
evolutiva. 

NOTA DE PREMSA

Professionals de la Unitat Multidisciplinar de Psoriasi i Artritis
Psoriàsica del Parc Taulí organitzen la primera trobada 

d’especialistes de tot l’Estat espanyol

D’esquerra a dreta, Jordi Gratacós, Helena Costa i Jesús Luelmo, de la
Unitat Multidisciplinar de Psoriasi i Artritis Psoriàsica



L’artritis  psoriàsica  afecta  el  30% dels  pacients  amb psoriasi  moderada-greu  i  es
manifesta amb inflamació d’articulacions o tendons que pot ser central (columna) o
perifèrica (mans, peus) i que provoca dolor nocturn, rigidesa, incapacitat i limitació
de moviments. Les causes que provoquen la malaltia no són del tot conegudes però
es  creu  que  hi  ha  factors  genètics  i  ambientals  que  podrien  influir  en  el  seu
desenvolupament. 

La Unitat Multidisciplinar de Psoriasi i Artritis Psoriàsica de l’Hospital de Sabadell ha
atès durant aquest quatre anys de funcionament prop de 300 pacients afectats de
psoriasi moderada-greu. El treball conjunt entre dermatòlegs i reumatòlegs facilita el
diagnòstic i el tractament precoç de la malaltia i evita la seva progressió. Els seus
responsables han explicat, en el decurs de la trobada a Madrid que, per arribar a
aquest objectiu, es va dissenyar una estratègia per a conscienciar als professionals
dels  serveis  de  Reumatologia  i  Dermatologia  de  la  importància  del  treball
multidisciplinar per al maneig de la psoriasi. Es van consensuar criteris de derivació,
es va establir un horari de visita conjunt i finalment es va crear una unitat docent
acreditada al voltant d’aquest projecte. 

El Dr. Gratacós va explicar en la trobada d’especialistes a Madrid que “les unitats
d’artritis  psoriàsica  afavoreixen un diagnòstic precoç;  aproximadament  en un 25%
dels  pacients  derivats  des  de  dermatologia  a  la  unitat,  amb  sospita  d’artritis
psoriàsica en els darrers quatre anys, s’ha confirmat el diagnòstic”

D’altra banda, el Dr. Luelmo va destacar que “hem identificat que la qualitat de
l’assistència  dermatològica  augmenta  i  millora  gràcies  a  l’existència  d’aquestes
unitats. La major part de les derivacions es fan ja des de la primera visita del pacient
a l’especialista”. Això evita la duplicitat de costos per a l’hospital i les molèsties que
provoquen les visites repetides del pacient a l’especialista.

LA CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ ÉS UN CONSORCI PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
QUE GESTIONA SET CENTRES: L’HOSPITAL DE SABADELL, L’ALBADA CENTRE SOCIOSANITARI, 
SALUT MENTAL PARC TAULÍ, ATENCIÓ PRIMÀRIA PARC TAULÍ, ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 
PARC TAULÍ, I TAMBÉ ELS SERVEIS D’UDIAT CENTRE DIAGNÒSTIC I SABADELL GENT GRAN CENTRE 
DE SERVEIS, AQUESTS DOS DARRERS A TRAVÉS DE SOCIETATS INSTRUMENTALS PARTICIPADES AL 
100% PER LA CSPT.

LES INSTITUCIONS DEL PARC TAULÍ REBEN EL SUPORT DE LA FUNDACIÓ PARC TAULÍ-INSTITUT 
UNIVERSITARI (UAB) EN ASPECTES DE RECERCA, INNOVACIÓ I DOCÈNCIA, EN LA FORMACIÓ 
CIENTÍFICA I MÈDICA DELS PROFESSIONALS I, EN GENERAL, EN EL DESENVOLUPAMENT DELS 
CONEIXEMENTS QUE SUSTENTEN EL MODEL ASSISTENCIAL. LA CORPORACIÓ És UNITAT DOCENT DE 
LA UAB.

EL CONSELL DE GOVERN DEL PARC TAULÍ ESTÀ INTEGRAT PER SIS REPRESENTANTS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, DOS DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL, UN DE LA UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) I UN D’UNNIM. EL PARC TAULÍ DÓNA ASSISTÈNCIA A UNS 
400.000 CIUTADANS DE SABADELL I ALTRES 8 MUNICIPIS DEL VALLÈS OCCIDENTAL EST.

Per a més informació, podeu contactar amb 
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