NOTA DE PREMSA
EL SERVEI DE L’APARELL DIGESTIU DE L’HUMT PARTICIPA EN UN ARTICLE SOBRE ELS CRITERIS
D’AVALUACIÓ DE LES UNITATS DE MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL DE L’ESTAT
El treball, publicat recentment a la revista de la Societat Europea de Gastroenterologia,
s’ha elaborat en el marc del Grup Espanyol de Treball de Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa
i constata que el programa de certificació que promou aquesta societat científica ha incrementat
notablement la visibilitat de la MII i que Catalunya és una de les zones amb més unitats acreditades

Sota el lideratge de el Grup Espanyol de Treball en Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa (GETECCU), el servei de
l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha participat recentment en un treball
col·laboratiu centrat en els criteris d’avaluació i acreditació de les Unitats de Malaltia Inflamatòria Intestinal
(MII) de l’Estat i titulat “Inflammatory bowel disease integral care units: Evaluation of a Nationwide quality
certification programme. The GETECCU experience”. També hi han intervingut altres representants de diversos
grups del CIBERehd, el Centro de Investigación Biomédica en Red-Enfermedades Hepáticas y Digestivas.
Amb l'objectiu que les unitats de MII compartissin un enfocament de millora contínua de la seva qualitat per
assolir l'excel·lència en l'assistència, GETECCU va implantar -l’any 2017- el programa de Certificació d'Unitats
d'Atenció Integral a MII; una iniciativa mitjançant la qual s’audita l'aptitud de les unitats hospitalàries que
tracten a aquests pacients. L’auditoria es basa en una cinquantena d’indicadors per identificar àrees de millora,
certificar la seva excel·lència i homogeneïtzar l'atenció en tot l’Estat i compta amb el suport d'una entitat
certificadora externa que garanteix la imparcialitat, el rigor i la transparència.
El servei de l’Aparell Digestiu de l’HUMT va ser una de les primeres de l’estat a rebre la certificació d’acreditació
de la seva Unitat de MII -va aconseguir-la el mateix 2017 amb un nivell excel·lent- i el passat 2020 va rebre la
recertificació que li reconeixia, novament, el compliment dels màxims estàndards d'excel·lència assistencial.
Els resultats d'aquesta iniciativa promoguda per GETECCU s’acaben de publicar a la prestigiosa revista
internacional de la Societat Europea de Gastroenterologia, United European Gastroenterology Journal. En el
treball es destaca que les primeres 51 unitats acreditades, es distribueixen en 14 de les 17 regions del nostre
país, abasten una població de gairebé 20M d'habitants (més del 40% de la població espanyola) i es posa de
manifest també que Catalunya és una de les zones amb més unitats acreditades.
Les esmentades dades remarquen l'interès estratègic del Programa de Certificació d’Unitats d’Atenció Integral
a MII ja que assegura que aquests pacients son atesos sota estrictes estàndards de qualitat. L’estudi també
constata que aquest és el major programa del què es té constància i que més del 90% de les unitats de MII que es
van adherir a el programa van aconseguir la certificació. Actualment l’Estat ja compta amb 53 unitats acreditades
i 25 han iniciat els tràmits per intentar aconseguir-ho.
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