
                                                                                                      

 

 

 

Ambdues entitats despleguen l’acord de col·laboració existent que la COVID-19 havia 
obligat a endarrerir 

HM HOSPITALES I L’INSTITUT GUTTMANN S’ALIEN PER 
MILLORAR I AMPLIAR L’ATENCIÓ AL PACIENT 

NEUROLÒGIC 

• Les sinèrgies entre les dues organitzacions permeten oferir al pacient pediàtric i 
adult amb problemes neurològics el millor tractament especialitzat en Neurologia, 
Neuropediatria, Neuropsicologia i Neurorehabilitació mitjançant equips 
interdisciplinaris experts 

• L’atenció es duu a terme als hospitals HM Nens, HM Delfos y a Guttmann 
Barcelona, Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació i inclou els principals 
àmbits de la neurociència moderna: neurodesenvolupament, Ictus, Malaltia de 
Parkinson, patologia neurològica degenerativa, trastorns de la memòria, 
alteracions emocionals i del comportament, etc 

• La cooperació s’extén a la investigació clínica, amb la voluntat de contribuir a la 
generació de nous coneixements i al desenvolupament de nous procediments en 
el tractament dels problemes que pateixen les persones amb lesions o malalties 
neurològiques 

 

Barcelona, 13 de maig de 2021.- L'aliança entre HM Hospitales i l'Institut 
Guttmann permet oferir una atenció integral als pacients adults i pediàtrics que 
pateixen alguna malaltia o lesió neurològica, gràcies a l'acord de col·laboració 
existent entre ambdues entitats des de fa dos anys i que la pandèmia de la 
Covid-19 havia obligat a retardar. Aquesta cooperació proporciona una millora de 
la diagnosi i el tractament en les àrees de Neurologia, Neuropediatria, 
Neuropsicologia i Neurorehabilitació. 

El coneixement i l'experiència de l'equip de professionals dels hospitals 
barcelonins HM Delfos i HM Nens, així com de l'Institut Guttmann -referents 
cadascú en el seu àmbit d'especialitat- ofereixen una nova manera d'abordar i 
tractar les patologies neurològiques des d'una visió especialitzada, innovadora, 
holística i personalitzada que, a més de procurar la curació o millora de la 
patologia, pretén contribuir al benestar, tant físic com psicològic, tant del pacient 
com de la seva família, o entorn emocional pròxim. 

L'acord, signat a l'abril de 2019 pel Grup i el centre especialitzat, permet atendre 
a infants, joves, adults i sèniors, amb problemes derivats de patologia 
neurològica severa (dany cerebral adquirit, ictus, traumatisme cranioencefàlic, 
tumors cerebrals, etc.), problemes de neurodesenvolupament en el nen 
(hiperactivitat, problemes d'aprenentatge, trastorns en el 
neurodesenvolupament), alteracions cognitives (problemes d'atenció, memòria, 
llenguatge, funcions executives), trastorns emocionals i/o conductuals i patologia 
neurològica com Malaltia de Parkinson, Esclerosi múltiple o Esclerosi Lateral 
Amiotròfica, etc. 



El director territorial d'HM Hospitales a Catalunya, Dr. Joan Sala, assegura que 
"la nostra prioritat és la cura de la salut de les persones. Per això, per a 
nosaltres, és important treballar conjuntament amb un centre del nivell de 
l'Institut Guttmann, que és referència internacional en neurorehabilitació, i oferir 
als nostres pacients, sense importar el centre al qual acudeixin, una assistència 
especialitzada en el tractament de les malalties neurològiques, un àmbit en el 
que HM Hospitales té el seu focus". 

Per al director de l'Institut Guttmann, Dr. Josep M. Ramírez, "treballar amb  
HM Hospitales és una oportunitat per créixer més enllà del que ens ha fet 
coneguts internacionalment, la lesió medul·lar i el dany cerebral adquirit, aportant 
el nostre coneixement en neurorehabilitació i neuropsicologia a altres patologies 
d'origen neurològic a les quals, com a centre monogràfic, fins ara ens era més 
difícil. També, perquè ens ofereix la possibilitat de portar els nostres serveis 
especialitzats a altres llocs de la geografia espanyola". 

HM Hospitales compta amb el Centro Integral de Neurociencias AC HM CINAC -
amb seu a Madrid i Barcelona-, que amb professionals altament especialitzats i 
dotat amb la tecnologia més avançada, s'ha convertit en punta de llança en la 
investigació i l'abordatge d'aquest tipus de patologies com la malaltia de 
Parkinson, la tremolor essencial o l'epilèpsia. 

Aquesta col·laboració que, segons el previst es podria anar ampliant 
progressivament a la resta d'àmbits de la neurociència, s'ha iniciat a HM Nens 
mitjançant l'atenció al pacient pediàtric amb problemes de 
neurodesenvolupament, a través de la intervenció especialitzada de 
neuropediatres de l'hospital infantil i neuropsicòlegs experts de l'Institut 
Guttmann. Una primera experiència a la qual ha seguit recentment l'abordatge 
neuropsicològic (trastorns emocionals, cognitius i conductuals) de pacients amb 
dany cerebral adquirit -Ictus- a l'Hospital HM Delfos; una patologia 
cerebrovascular que afecta 187 persones per cada 100.000 habitants a 
Espanya, sent la primera causa de discapacitat adquirida en l'adult. 

Dues iniciatives a les quals ara se suma un nou acord de col·laboració en un 
projecte d'investigació traslacional en el desenvolupament de la 'Prehabilitación' 
una nova tècnica per reduir els riscos quirúrgics, les seqüeles i millorar la qualitat 
de vida d'aquests pacients després de la intervenció. 
 
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. 

A Barcelona, HM Hospitales compta amb una xarxa assistencial conformada 
pels centres hospitalaris HM Delfos, HM Sant Jordi, HM Nens i 3 policlíniques, 
que donen cobertura a totes les especialitats mèdiques i estan dotats amb 



tecnologia sanitària d'última generació. Tot per oferir als pacients de la Ciutat 
Comtal i de Catalunya un projecte assistencial, docent i investigador de 
referència de la sanitat privada i que s'integra a la xarxa assistencial nacional del 
Grup HM. 

 
Institut Guttmann 

L'Institut Guttmann - Hospital de Neurorehabilitació és un centre especialitzat en 
el tractament medicoquirúrgic i la rehabilitació integral de les persones (adults, 
joves i nens) amb lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o una altra discapacitat 
d'origen neurològic. 

L'Institut Guttmann atén anualment prop de 5.000 pacients afectats per una lesió 
d'origen neurològic i compta, entre d'altres, amb l'acreditació Joint Commission 
International que certifica que l'organització compleix amb els estàndards 
internacionals de qualitat d'atenció sanitària i gestió de l'organització. 

Des de 2019, l'Institut Guttmann compta amb un nou centre, l'Institut de Salut 
Cerebral i Neurorehabilitació a Barcelona que té com a objectiu promoure la 
salut cerebral i el diagnòstic precoç de les malalties neurològiques i 
psiquiàtriques amb una solució neurorehabilitadora integral i personalitzada. 

L'Institut Guttmann és Institut Universitari adscrit a la Universitat Autònoma de 
Barcelona des de 2001 i com a tal té com a objectiu el desenvolupament dels 
aspectes acadèmics, científics i docents en neurociències en general i en la 
neurorehabilitació i les tecnologies aplicades a l'autonomia personal en 
particular. 

 

 
Més informació per a mitjans: 
 
DPTO. DE COMUNICACIÓN DE HM HOSPITALES    INSTITUT GUTTMANN 
Marcos García Rodríguez      Elisabet González 
Tel.: 914 444 244 Ext 167 / Mòbil 667 184 600    607 758 220 
mgarciarodriguez@hmhospitales.com     egonzalez@guttmann.com 
www.hmhospitales.com       www.guttmann.com 

 
VITAMINE! Media & marketing  
Carles Fernández / Sílvia Roca – 
Tel. 93 100 31 51 / 626 419 691 
info@vitamine.cat /sroca@vitamine.cat  
 

mailto:mgarciarodriguez@hmhospitales.com
http://www.hmhospitales.com/
mailto:info@vitamine.cat
mailto:/sroca@vitamine.cat

