Nota de premsa
Sabadell, 5 d’octubre de 2021

El Parc Taulí rep la certificació avançada de qualitat
en el maneig de l’espondiloartritis axial que atorga
la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial
•

Es tracta del tercer hospital de Catalunya i el sisè de l’Estat espanyol en
aconseguir aquesta certificació.

•

La norma de certificació SpACE està desenvolupada per la Societat Espanyola
de Qualitat Assistencial (SECA), juntament amb Novartis, i amb la col·laboració
de la Coordinadora Espanyola d’Associacions d’Espondiloartritis (CEADE) i
l’aval de la Societat Espanyola de Directius de la Salut (SEDISA)

El Servei de Reumatologia del Parc Taulí ha rebut la certificació avançada de qualitat en el maneig
de l’espondiloartritis axial (EspAx), atorgada per la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial
(SECA). Es tracta del tercer hospital de Catalunya i el sisè de l’Estat espanyol en aconseguir
aquesta certificació.
La Societat Espanyola de Directius de la Salut avala la norma de certificació SpACE,
desenvolupada per la SECA juntament amb Novartis, amb la col·laboració de la Coordinadora
Espanyola d’Associacions d’Espondiloartritis (CEADE). L’acte formal de lliurament de la
certificació ha tingut lloc avui mateix al Parc Taulí, amb la presència de representants de totes les
parts implicades.

La importància del diagnòstic precoç per prevenir
les greus conseqüències de l’evolució de la malaltia
L’espondiloartritis axial és un reumatisme inflamatori crònic, lligat a una predisposició genètica,
que afecta de manera preferent l’esquelet axial (columna vertebral). Es manifesta en persones
joves (màxima incidència entre els 25 i els 30 anys), amb dolor vertebral inflamatori no traumàtic.
Aquests símptomes també poden estar acompanyats d’inflamació d’articulacions perifèriques i
manifestacions extramusculoesquelètiques, com inflamació ocular, intestinal i de la pell. El seu
diagnòstic precoç és molt important per iniciar ràpidament un tractament, ja que en cas contrari
pot evolucionar amb discapacitat física i deformitats vertebrals en més del 40% dels casos.
L’objectiu d’aquest programa de certificació és impulsar la millora contínua de la qualitat
assistencial en l’atenció dels pacients amb espondiloartritis axial en hospitals i unitats
assistencials del Sistema Nacional de Salut, aconseguint el temps óptim en el seu diagnòstic i
fomentant el maneig i seguiment del pacient crònic amb aquesta patologia.
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Per a la reumatòloga del Parc Taulí de Sabadell, i coordinadora assistencial de la Unitat
d’espondiloartritis, Mireia Moreno, “aquest reconeixement és una satisfacció a un treball i
dedicació que ve realitzant la nostra unitat clínica des de fa molts anys. A més, suposa un motiu
de gran alegria comprovar que l’assistència que oferim als nostres pacients compleix amb els més
alts estàndards de qualitat”.
Per al cap del Servei de Reumatologia del Parc Taulí, Jordi Gratacós, aquest reconeixement
“suposa un premi a un treball intens desenvolupat des de fa anys pel nostre servei, que ha requerit
de la col·laboració d’altres especialistes, com dermatòlegs, gastroenteròlegs, oftalmòlegs o
radiòlegs, en tractar-se de malalties complexes i multiorgàniques”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre el Parc Taulí
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 (CAP Can Rull), Atenció a la Dependència Parc Taulí, UDIAT Centre Diagnòstic i Sabadell Gent
Gran Centre de Serveis, aquest darrer mitjançant societat instrumental participada al 100% per la
Corporació.
Les institucions del Parc Taulí reben el suport de la Fundació Parc Taulí - que gestiona l’Institut d’Investigació
i Innovació I3PT - 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.
El Parc Taulí és Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
El Consell de Govern del Parc Taulí està integrat per sis representants de la Generalitat de Catalunya, dos de
l’Ajuntament de Sabadell i un de la UAB.
El Parc Taulí és centre de referència de 400.000 ciutadans de Sabadell i d’altres 8 municipis del Vallès
Occidental Est. Hi treballen més de 4.000 professionals.
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