
 
 

  

 

 

 

Acord marc de col·laboració    

 
ALIANÇA ESTRATÈGICA ENTRE HM HOSPITALES I 
BECTON DICKINSON PER AVALUAR PROCESSOS 

HOSPITALARIS I AMBULATORIS 
 

• HM Hospitales, a través de la Fundación de Investigación HM Hospitales, i 
Becton Dickinson Espanya i Portugal es reconeixen com a socis prioritaris i 
aposten per la materialització i desenvolupament de projectes orientats a 
la millora de la qualitat assistencial dels pacients 

 

• Un primer projecte analitzarà la gestió de l’accés vascular perifèric 
(col·locació de vies i infusió de sang i fàrmacs) amb l’objectiu de millorar la 
seguretat del pacient  
  

• La segona iniciativa aposta per la instauració del denominat ‘Código 
Trombosis HM Hospitales’ per a l’optimització del tractament de pacients 
amb trombosi venosa profunda  

 

 
Madrid, 11 de febrer de 2021. El president d’HM Hospitales, Dr. Juan Abarca 
Cidón, i la directora general de Becton Dickinson Espanya i Portugal, Lourdes 
López Jiménez, van rubricar un acord marc de col·laboració amb l'objectiu 
primordial de millorar la qualitat assistencial dels pacients mitjançant l'avaluació 
de diversos processos hospitalaris i ambulatoris. 
 
Aquesta sinergia entre les dues companyies, que es materialitza en el 
desenvolupament de diversos projectes de recerca orientats a àrees sanitàries 
de comú interès, representa un pas més en l'estratègia compartida d'oferir la 
major seguretat i eficàcia possible als pacients mitjançant l'anàlisi i la millora 
contínua de les activitats sanitàries. 
 
Aquest acord, signat a l'Hospital Universitario HM Sanchinarro, implica la 
consideració que HM Hospitales, a través de la Fundación de Investigación  
HM Hospitales, i Becton Dickinson Espanya i Portugal es reconeixen com a socis 
prioritaris. 
 
"Aquesta aliança estratègica amb Becton Dickinson, una de les companyies 
tecnològiques que més aposta per la recerca i la innovació en salut, és un pas 
més en l'objectiu d'HM Hospitales de ser cada dia una mica millor per als seus 
pacients. Per millorar no hi ha res més efectiu que mesurar, i de la mà de Becton 
Dickinson volem avaluar amb profunditat els nostres processos sanitaris. 
D'aquesta manera, situem de veritat al pacient en el centre de la nostra acció", 
va assenyalar el Dr. Juan Abarca. 
 
 



 
 

Per la seva banda, Lourdes López ha indicat que amb aquesta aliança 
estratègica amb HM Hospitales, grup hospitalari de referència a nivell nacional 
per a l'assistència sanitària, la docència i la investigació centrada en persones, 
volem seguir avançant en el camí de la innovació amb el desenvolupament 
conjunt de solucions a mida, que contribueixin a millorar els resultats en salut i la 
qualitat assistencial dels pacients, mentre facilitem la feina amb el personal 
sanitari i la seva seguretat, aconseguint eficiències per fer-ho d'una manera 
sostenible. 
 
La Fundación de Investigación HM Hospitales ha identificat diverses àrees de 
treball dirigides a millorar la seguretat i l'eficàcia en diferents processos 
ambulatoris i hospitalaris. Fruit d'aquesta anàlisi s'han implementat dos 
projectes, que es recullen en aquest acord marc de col·laboració, als quals en un 
futur pròxim amb tota seguretat s'afegiran altres de nous. 
 
Accés vascular perifèric 
Específicament, el primer projecte té l'objectiu d'avaluar i optimitzar la gestió de 
l'accés vascular perifèric mitjançant un estudi conjunt. Es tracta d'analitzar la 
pràctica clínica hospitalària relativa a la col·locació de vies per a la infusió de 
sang o fàrmacs amb la intenció de proporcionar la màxima seguretat i qualitat 
assistencial als pacients. Per aconseguir-ho el personal d'Infermeria  
d’HM Hospitales compartirà amb un grup d'analistes de Becton Dickinson el 
procés d'inserció, cures, manteniment i retirada dels accessos vasculars 
perifèrics. 
 
"Becton Dickinson proporcionarà suport a HM Hospitales en el desenvolupament 
d'un pla de millora contínua. Per aconseguir-ho es va a avaluar la pràctica diària 
i els processos actuals duts a terme en els hospitals del Grup relacionats amb la 
gestió de l'accés vascular. De fet, hi ha una gran variabilitat i amb aquest 
projecte apostem per estandarditzar les cures de l'accés vascular per promoure 
l'excel·lència pràctica i la seguretat dels pacients", assegura el Dr. José María 
Castellano, director científic de la Fundación de Investigación HM Hospitales. 
 
'Codi Trombosi HM Hospitales' 
L'altre projecte que es deriva d'aquest acord fa referència a l'optimització del 
tractament de pacients amb trombosi venosa profunda per a la instauració de 
l'anomenat 'Codi Trombosi HM Hospitales'. L'objectiu és millorar els resultats 
clínics i la qualitat de vida dels pacients amb aquesta patologia i per a això és 
essencial la formació als professionals sanitaris d'HM Hospitales, que culminarà 
amb una campanya de comunicació per tal d'institucionalitzar aquest terme. 
 
"Mitjançant diferents sessions formatives orientades a metges i personal 
d'infermeria dels Departaments de Cirurgia Vascular, Medicina Interna, 
Radiologia Vascular, Traumatologia, Geriatria, Oncologia, Ginecologia, 
Hematologia i Urgències dels diversos centres hospitalaris del Grup s'aposta per 
l'establiment del 'Codi Trombosi HM Hospitales' un algoritme de decisió interna 
per optimitzar el flux i tractament en els pacients de trombosi venosa profunda", 
assevera el Dr. Castellano. 
 
Finalment, aquest acord pretén estendre la col·laboració entre HM Hospitales i 
Becton Dickinson a noves àrees sanitàries d'actuació com l'Oncologia, les 



 
 

patologies infeccioses en l'àmbit quirúrgic o la medicació en l'àmbit hospitalari. 
 
HM Hospitales 
HM Hospitales és el grup hospitalari privat de referència a nivell nacional que 
basa la seva oferta en l'excel·lència assistencial sumada a la investigació, la 
docència, la constant innovació tecnològica i la publicació de resultats. 
 
Dirigit per metges i amb capital 100% espanyol, compta en l'actualitat amb més 
de 5.000 treballadors laborals que concentren els seus esforços en oferir una 
medicina de qualitat i innovadora centrada en la cura de la salut i el benestar dels 
seus pacients i familiars.  
 
HM Hospitales està format per 42 centres assistencials: 16 hospitals, 4 centres 
integrals d'alta especialització en Oncologia, Cardiologia, Neurociències i 
Fertilitat, a més de 22 policlíniques. Tots ells treballen de manera coordinada per 
oferir una gestió integral de les necessitats i requeriments dels seus pacients. 
 
 
Més informació per a mitjans: 
 
DPTO. DE COMUNICACIÓN DE HM HOSPITALES 
Marcos García Rodríguez 
Tel.: 914 444 244 Ext 167 / Mòbil 667 184 600  
E-mail: mgarciarodriguez@hmhospitales.com 

 
VITAMINE! Media & Marketing 
Carles Fernández / Sílvia Roca 
93 100 31 51 / 626 419 691 
E-mail: sroca@vitamine.cat 
 
Més informació: www.hmhospitales.com 
 

 
Sobre BD 
BD és una multinacional americana fundada el 1897 i un dels líders mundials en 
tecnologia mèdica. Avui està present a 190 països i dóna feina a 65.000 
treballadors a tot el món. A Espanya, BD va iniciar el seu camí fa més de 40 
anys. La companyia compta amb tres plantes al país amb una producció de més 
de 10.000 milions de productes sanitaris a l'any. La planta de San Agustín de 
Guadalix és una referència en I+D pel Grup a nivell mundial i produeix xeringues, 
agulles espinals i altres dispositius per a l'administració de medicaments. La 
planta de Fraga és un referent de producció a nivell mundial i on es porta a terme 
la producció de la xeringa per a la vacunació del Covid-19. 
 

Contacte de premsa: 
Roman 
Víctor Palacio 
Tlf: 93 414 23 40 / 677 782 370 
v.palacio@romanrm.com 
 
Carolina Pérez 
Tlf: 93 414 23 40 
c.perez@romanrm.com 
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