
 

 

 
Nota de premsa 
________________________________________________________________ 
 

Professionals de diverses especialitats compartiran experiències 
en tractament de fractura de fèmur en la I Jornada d’Ortogeriatria 
de l’Hospital de l’Esperit Sant 
 
La Jornada, que té lloc demà dijous, forma part del programa d’actes del Centenari 
de l’organització 
 
La Fundació Hospital de l’Esperit Sant (FHES) organitza demà dijous dia 23 de març la I 

Jornada d’Ortogeriatria. Com ho fem 100 anys després, dintre dels actes de celebració 

del seu Centenari. La Jornada reunirà professionals de nombrosos centres sanitaris de 

Barcelona i Tarragona, tant de l’atenció primària com de l’hospitalària i la sociosanitària, 

que compartiran coneixement i experiències sobre treball interdisciplinari en el tractament 

de la fractura del coll de fèmur en gent gran.   

 

La Unitat d’Ortogeriatria de la FHES, organitzadora de la sessió, mostrarà per mitjà de dos 

casos pràctics l’abordatge integral que realitza d’aquesta patologia. El treball coordinat 

que realitzen traumatòlegs, geriatres anestesistes, reumatòlegs, infermers, fisioterapeutes 

i treballadors socials aporta una visió total del pacient que, més enllà de la fractura, inclou 

la persona i el seu entorn. Amb aquest procediment es busca disminuir la mortalitat 

hospitalària de la fractura de maluc a curt i mig termini i recuperar la situació funcional del 

malalt prèvia a la fractura també a curt i mig termini, a més de reduir al mínim possible la 

durada i el cost del procés.  

 

La fractura de fèmur és la complicació més important de l’osteoporosi per la mortalitat, 

morbiditat i despeses que genera. La taxa d’hospitalització per aquesta patologia a 

Catalunya és de les més altes de l’Estat espanyol, amb 681 casos per cada 100.000 

habitants majors de 65 anys.  

 

Programa de la jornada  

 

Acte emmarcat en el Centenari de l’Hospital 

La Fundació Hospital de l’Esperit Sant va néixer l’any 1917 com a sanatori antituberculós 

per a persones sense recursos a la masia La Torre Roja a Santa Coloma de Gramenet. 

Per celebrar els seus 100 anys, l’Hospital ha planificat un seguit d’activitats, que van 

començar el mes d’octubre de l’any passat i s’allargaran fins el mateix mes d’enguany. El 

programa del Centenari consta d’actes científics, institucionals i ludicoculturals, adreçats 

tant a la ciutadania com als professionals, que serveixen per enfortir les relacions amb els 

treballadors i la població i compartir coneixement amb el territori. 

 

Més informació del Centenari a www.hospitalesperitsant.com/centenari/  

 
Santa Coloma de Gramenet, 22 de març de 2017 
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