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El servei de Farmàcia de l’hospital Nostra Senyora de
Meritxell (HNSM) pertany al SAAS. La missió fona-
mental de l’HNSM és donar assistència a la població
andorrana sense oblidar d’orientar part de la seva acti-
vitat a la recerca aplicada, a la docència interna i exter-
na, i a mantenir un grau satisfactori de formació contí-
nua.
La trajectòria en recerca del servei de Farmàcia de
l’HNSM s’inicia el 1992; des d’aleshores els treballs realit-
zats han estat més de 40 i s’agrupen en les següe n ts
línies de treball:
1. Utilització de medicaments: estudis i programes de
millora. S’han realitzat setze treballs. Cal destacar en
aquesta línia l’organització i participació, amb ponèn-
cia, de la V Jornada de serveis de farmàcia dels hospi-
tals comarcals de Catalunya. Andorra 1995.
2. Seguretat farmacològica. Aquesta línia es va iniciar
l’any 2000 i s’han realitzat una vintena de treballs. Cal
destacar que l’any 2004 vam rebre el premi al millor
treball original publicat durant l’any 2003, a la revista
Atención Farmacéutica-European Journal of Clinical
Pharmacy. (Títol: Programa intensivo y ajuste posoló-
gico en pacientes con insuficiencia renal.)
3. Infecció hospitalària. S’han realitzat set treballs d’a-
questa temàtica i la tesi doctoral Incidència d’infecció
nosocomial en pacients sotmesos a cirurgia ortopèdi-
ca i traumatològica (2005).
En l’actualitat, el servei de Farmàcia continua en les
línies ja iniciades i s’incorpora a un nou repte de recer-
ca: la co-coordinació del grup de recerca en ciències de
la salut i serveis sanitaris de la Universitat d’Andorra.

Incidència d’infecció nosocomial en pacients sotme-
sos a cirurgia ortopèdica i traumatològica
Les infeccions nosocomials han sigut i són una compli-
cació o efecte no desitjat de l’assistència sanitària, una
violació del vell aforisme llatí primum non nocere. Són
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infeccions originades durant el procés asistencial hos-
pitalari.
Aquestes infeccions formen part dels particulars ris-
cos que generen els hospitals i que es reunixen sota el
nom hospitalisme, terme introduït fa més de cent anys
per James Young Simpson, en observar que malalts
amputats atesos al seu domicili presentaven una mor-
talitat inferior a la dels assistits a l’hospital. A partir de
la dècada dels anys setanta van començar les preocu-
pacions per reduir les taxes d’infeccions en hospitals a
través de programes de vigilància epidemiològica.
D’aquesta manera, diversos estudis, entre els quals
destaca el Senic (Study on the Eficacy of Nocosomial
Infeccions Control), desenvolupat en hospitals nord -
americans, han fet evident que els programes de vigi-
lància i control de les infeccions nosocomials són
necessaris per prevenir-les.
La infecció nosocomial pot definir-se com aquella pro-
duïda per microorganismes adquirits a l’hospital, que
afecten malalts ingressats per un procés diferent al de
la infecció i que en el moment de l’ingrés no estaven
presents ni en període d’incubació.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) la va definir
com a qualsevol malaltia microbiana, reconeguda clíni-
cament, que afecta els pacients com a conseqüència
d’ésser admesos o atesos per al tractament, i el perso-
nal sanitari com a conseqüència del seu treball (1987).
Les infeccions nosocomials són una complicació de
l’assistència hospitalària que, a pesar dels avenços
ocorreguts els últims anys quant a vigilància i control,
continuen sent un notable problema de salut pública a
tot el món, ja que produeixen una morbiditat i morta-
litat importats i donen lloc a elevats costos socials i
econòmics. Per això, l’impacte potencial és considera-
ble quan s’analitza en termes de freqüència, mordibi-
tat, mortalitat i augment de càrrega financera.
La freqüència de les infeccions nosocomials varia d’uns
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hospitals a uns altres, depenent de les característiques
pròpies de cadascun, però són els hospitals universi-
taris i aquells amb major nombre de llits els que pre-
senten major freqüència. S’estima que als EUA, el nom-
bre d’infeccions nosocomials registrades anualment
en un hospital superen els ingressos per càncer i acci-
dents, i és quasi quatre vegades major que la xifra d’in-
gressos per cardiopatia.
La mitjana de les infeccions nosocomials per pacients
infectats és d’1,25 a 2,3 segons diferents estudis i fins
a un 29,1% dels pacients infectats tenen més d’una
infecció nosocomial. 
Quant a l’impacte econòmic, hi ha autors que afirmen
que, en absència d’un sistema de comptabilitat analí-
tica precís, la prolongació de l’estada hospitalària és
el paràmetre que millor reflecteix el costum atribuïble
a la infecció nosocomial.
La prolongació de l’estada hospitalària s’ha estimat en
5-10 dies, que unida als costos indirectes, permet intu-
ir la magnitud del problema.
Una part important de les infeccions nosocomials són
inevitables, es consideren com un risc associat al bene-
fici que produeix la intervenció sanitària. Aquest nivell
d’infecció va ser qualificat de mínim irreductible per
Ayliffe, que va assenyalar que s’ha trobat present fins i
tot en els hospitals més ben equipats i amb el perso-
nal més ensinistrat.
El risc d’un pacient a desenvolupar una infecció noso -
comial està determinat per tres factors principals:
a) Exposició del pacient a un medi ambient hospitalari,
amb una major probabilitat de contacte amb microor-
ganismes patògens procedents d’ell mateix (per selec-
ció), d’un altre pacient o del mateix personal sanitari.  
b) Susceptibilitat inherent a l’individu, condicionada
per característiques d’edat, sexe i estat nutricional,
naturalesa i gravetat de la malaltia subjacent.
c) Modificació de la susceptibilitat intrínseca del
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pacient pels tractaments que rep, ja sigui farmacolò-
gic (antibiòtics, que alteren la flora normal i seleccio-
nen poblacions resistents; corticoteràpia, citostàtics),
o per exploracions diagnòstiques o terapèutiques,
cosa que permet la presència de cossos estranys, amb
les conseqüències que se’n deriven.
Aquests riscos poden, a la vegada, classificar-se en
factors extrínsecs i intrínsecs.
S’entén per factor extrínsec o exogen d’infecció noso -
comial aquell que està relacionat amb l’hospitalització
del pacient i s’associa a una més gran probabilitat de
patir infecció nosocomial, sempre que dita associació
no pugui ser explicada a partir d’errors metodològics
o esbiaixos de confusió. Els principals errors de riscos
extrínsecs són:
Medi ambient físic de l’hospital.
Personal hospitalari.
Intervencions diagnosticoterapèutiques.
Estada hospitalària.
UCI.

El risc intrínsec es pot definir com la probabilitat d’in-
fecció subjacent al pacient, conferida per la seva o les
seves malaltia/es i per les proves diagnòstiques o trac-
tament/ts que requereix/en normalment. És part del
risc d’infecció que el malalt ja presenta abans d’arribar
a l’hospital i que no inclou els increments o detriments
de risc d’infecció atribuïble a la qualitat de l’atenció
sanitaria prestada pel personal sanitari. Aquests fac-
tors de risc són, en principi, poc o gens modificables,
amb la qual cosa l’estudi i el coneixement pot ser de
gran utilitat. Els principals factors de risc intrínsecs són:

Edat.
Sexe.
Estat de nutrició.
Gravetat.
Natura de la malaltia de base.
Altres factors de risc endògens.



267
Recerca mèdica i salut a Andorra

La major part de les infeccions són degudes a bacteris
aeròbics (91%), seguides de lluny de les infeccions
degudes als fongs (6%), bacteris anaeròbics (2%), virus
i paràsits (1%), reconeixent que els virus estan subno-
tificats.
Segons l’Epine recopilatori de deu anys (1990-1999),
la prevalença de microoganismes en infeccions noso -
comials ha romàs estable durant aquest període,
excepte en unes poques variacions.
La infecció associada als factors de risc intrínsecs té
relació estreta amb la seva localització:
- Infecció del tracte urinari. El factor intrínsec més
important és l’existència d’una obstrucció que impe-
deix el flux urinari normal, cosa que es tradueix en l’èx-
tasi urinari i la infecció secundària. L’obstrucció pot ser
extrarrenal (alteracions congènites, com estenosis de
l’uréter o la uretra, compressió uretral per tumors, o
hipertròfia prostàtica), o bé intrarrenal (càlculs, malal-
tia renal poliquística). També influeixen de forma sig-
nificativa sobre la freqüència d’infecció del tracte uri-
nari l’existència d’un reflux vesicouretral, que tendeix
a perpetuar la presència d’una infecció i manté des-
prés de la micció una col·lecció residual d’orina infec-
tada en la bufeta, i el buidatge incomplet de la bufeta
per vàlvules o estenosis uretrals, prolapse vesical greu
o neuropaties diverses. En el pla sistèmic, la diabetis
augmenta el risc d’aquesta infecció, per diversos
mecanismes: neuropatia diabètica, que dificulta el bui-
datge adequat de la bufeta, concentració de glucosa
en l’orina, que estimula el creixement bacterià.
- Infeccions respiratòries. Un dèficit en qualsevol dels
mecanismes de defensa pulmonar predisposa poten-
cialment a la infecció: des d’alteracions anatòmiques
com pòlips o tumors, que impedeixen la filtració naso-
faríngia, fins a malalties neurològiques que alteren el
reflex de deglució, que afavoreix l’aspiració de mate-
rial orofaringi o alteracions en l’aclariment mucociliar,
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com les que apareixen en el gran fumador o en el bron-
quític crònic.
- Infeccions de la ferida quirúrgica. Qualsevol circums -
tància que disminueixi les defenses locals o sistèmi-
ques de l’hoste afavoreix l’aparició d’una infecció. En
aquest nivell, un dels factors més característics és l’o-
besitat. La major susceptibilitat dels pacients obesos a
les infeccions de la ferida quirúrgica s’ha relacionat
amb el menor risc sanguini del teixit adipós, les difi-
cultats tècniques de la seva manipulació (intervencions
més llargues i més traumàtiques) i amb la dificultat
d’obliterar els espais morts en aquest teixit adipós.
- Altres localitzacions. Infeccions importants, com ara
bacterièmies o meningoencefalitis s’han associat
directament amb l’estat immunitari de l’hoste. La fre-
qüència i la gravetat d’aquestes infeccions augmen-
ten en proporció lineal a la intensitat i la durada de les
deficiències immunitàries. Les infeccions hospitalàries
gastrointestinals apareixen fundamentalment en nou-
nats, ancians, immunodeprimits i pacients aclorhídrics.
Els factors de risc intrínsecs inclouen alteracions de la
immunitat específica o inespecífica, disminució de l’a-
cidesa gàstrica i alteracions de la flora comensal o la
motilitat gastrointestinal.
El control de la infecció nosocomial es considera un
aspecte molt rellevant de la garantia de la qualitat hos-
pitalària. La vigilància és tan important com el control.
De fet, la vigilància és el nucli central del modern sis-
tema de control de les infeccions hospitalàries.
Sistemes de vigilància epidemiològica:
El sistema de vigilància prospectiva.
Estudis d’incidència; projecte Senic.
Estudis de prevalença; projecte Epine.

Plantejament i objectius
Un dels problemes més importants en l’actualitat en l’àm-
bit hospitalari està determinat per l’aparició d’infeccions
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nosocomials. Si bé l’eliminació total no és possible, sí que
ho és la disminució, pel motiu que ningú no discuteix que
la vigilància i el control és tasca prioritària en tots els cen-
tres sanitaris. Tant és així que la taxa d’infecció nosoco-
mial constitueix un indicador de qualitat de l’hospital.
Per això, i ja que treballem diàriament  a l’hospital Nostra
Senyora de Meritxell, hem decidit realitzar l’estudi pros-
pectiu sobre infecció nosocomial centrant-nos en
pacients intervinguts quirúrgicament al servei de Cirur-
gia Ortopèdica i Traumatologia per al qual ens hem mar-
cat els objectius següents.

Objectiu general
Conèixer la situació del servei de Cirurgia Ortopèdica
i Traumatologia (CCOT) de l’hospital Nostra Senyora
de Meritxell d’Andorra quant a infecció nosocomial.

Objetius Específics
Valorar la incidència d’infecció nosocomial en les seves
diverses localitzacions en pacients intervinguts quirúr-
gicament al servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumato-
logia de l’hospital Verge de Meritxell d’Andorra.
Conèixer els factors de risc (intrínsecs, extrínsecs i
associats a la intervenció quirúrgica) que contribuei-
xen al desenvolupament d’infecció nosocomial en
aquests pacients.
Examinar la profilaxi antibiòtica realitzada i la possible
relació amb la infecció nosocomial.
Obtenir models de predicció d’infecció nosocomial
per a aquest tipus de pacients.

Pacients i mètodes
Centre hospitalari. L’estudi s’ha realitzat a l’hospital
Nostra Senyora de Meritxell, del Principat d’Andorra.
El Principat d’Andorra és un país de 468 km² d’extensió,
70.000 habitants aproximadament i rep més d’11 milions
de turistes anuals. Està constituït per set parròquies:
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Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella,
Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany.
El sistema sanitari andorrà disposa d’un sistema de
seguretat social, denominat Caixa Andorrana de Segu-
retat Social, que cobreix quasi la totalitat de la pobla-
ció andorrana.
El ministeri de Salut i Benestar Social disposa del Ser-
vei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), que es pre-
ocupa de prestar els serveis sanitaris de titularitat
pública. El SAAS està constituït per:

- Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
- Servei d’urgències mèdiques.
- Serveis de salut mental.
- Serveis d’atenció primària: xarxa de centres de salut i d’a-

tenció primària (10 centres), programa d’atenció a domicili i altres.
- Servei de salut escolar.
- Servei d’informació al viatger.
- Servei de revisions mèdiques.

L’hospital Nostra Senyora de Meritxell (HNSM) és l’ú-
nic del país. És un hospital públic que atén tota la
població resident andorrana i, de forma privada o con-
certada, tota la població turística que ho requereix.

Disseny d’estudi
Es va realitzar un estudi observacional analític prospectiu.

Període d’estudi
Del 15 d’octubre del 2000 fins al 15 de juny del 2001. Es
va seleccionar aquest període tenint en compte les carac-
terístiques estacionals de l’activitat de Cirurgia ortopèdi-
ca i traumatològica (COT) derivades de la mateixa idio-
sincràsia del país: període en el qual l’activitat quirúrgica
és més gran i en què els equips quirúrgics no tenen varia-
cions (substitucions per vacances).

Criteris d’inclusió
Es van incloure en l’estudi tots els pacients que, havent
estat ingressats, bé a través del servei d’urgències o
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de forma programada, van ser sotmesos a una inter-
venció quirúrgica per part del servei de cirurgia orto-
pèdica i traumatològica. Durant aquests vuit mesos es
van incloure 695 pacients.
Un 15% de les intervencions quirúrgiques van ser realit-
zades a turistes i el 85% a pacients residents. Aques-
tes dades és important conèixer-les, ja que el segui-
ment de la infecció nosocomial de les intervencions
quirúrgiques de COT amb implantació de material
requereixen un any postintervenció. Aquest segui-
ment només s’ha realitzat en els pacients residents a
Andorra. Per incloure-hi tots els pacients, de manera
diària i sistemàtica, es va obtenir el cens dels pacients
intervinguts quirúrgicament a través dels sistema de
comunicació entre bloc quirúrgic i farmàcia desenvo-
lupat pel seguiment de la profilaxi antibiòtica. Se’n
van excloure els pacients menors de 15 anys.
Per a la realització de l’estudi es va dissenyar una
enquesta basada en la utilitzada en l’estudi Epine. Cada
intervenció quirúrgica es va considerar com un nou cas.
Els criteris emprats per determinar la presència d’una
infecció nosocomial han estat els establerts pel CDC
del 1988 més la modificació del 1992.

Anàlisi de la informació
Una vegada fetes les enquestes pertanyents als
pacients inclosos en l’estudi, es van incloure les dades
en un full de càlcul (programa Excel de Microsoft Offi-
ce 2000), amb la fi de poder realitzar la descripció de
les diferents variables estudiades.
Per realitzar les anàlisis bivariants, agafant sempre com
a variable dependent la presència d’infecció nosoco-
mial, s’ha utilitzat el programa informàtic Epiinfo, i els
resultats s’expressen en termes de risc relatiu (RR) amb
els seus corresponents intervals de confiança al 95%.
Aquests resultats s’obtenen a través del test de Taylor,
excepte en aquells casos en què alguns dels valors són
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menors de cinc, en què s’empra el test exacte de Fischer.
Posteriorment s’han elaborat models logístics amb la
utilització de la regressió logística múltiple no condi-
cional a través del programa informàtic SPSS, i s’hi han
inclòs com a variables independents aquelles que en
l’anàlisi bivariant resultaven explicatives del fenomen
de la infecció nosocomial.

Conclusions
1. La incidència d’infecció nosocomial al servei de
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’hospital
Verge de Meritxell d’Andorra es xifra en un 6,26%.
2. La localització més freqüent d’infecció nosocomial
en els pacients estudiats és la del tracte urinari (15,24%
del total d’infeccions; incidència del 2,70%), seguida
de la infecció de lloc quirúrgic (21,43% del total de les
infeccions; incidència de l’1,50%), la infecció respira-
tòria (14,29% del total d’infeccions; incidència del
0,85%) i bacterièmia (7,14% del total d’infeccions; inci-
dència del 0,28%).
3. Els gèrmens productors d’infecció nosocomial més
freqüents són Escherichia coli (27,27% del total), Pseu-
domonas aeruginosa (18,18 % del total) i Proteus mira-
bilis (13,63% del total).
4. Els antimicrobians més freqüents utilitzats en el trac-
tament de les infeccions nosocomials són els betalac-
tàmics (37,5% del total de tractaments), quinolones i
aminoglucòsids (tots dos en el 22,5% del total de trac-
taments).
5. Els factors intrínsecs associats al desenvolupament
d’infecció nosocomial són l’edat superior a 64 anys,
tenir almenys quatre diagnòstics a l’alta, els nivells pre-
operatoris baixos d’hemoglobina i els nivells preope-
ratoris elevats de glucosa i urea en sang.
6. Els factors extrínsecs associats al desenvolupament
d’infecció nosocomial són el sondatge urinari i l’esta-
da a l’UCI.
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7. Els factors lligats a la intervenció associats al desen-
volupament d’infecció nosocomial són l’implant de
material, la cirurgia no neta i la localització de la inter-
venció quirúrgica al maluc.
8. En el nostre estudi, els errors detectats en la profila-
xi antibiòtica no és troben associats al desenvolupa-
ment d’infecció nosocomial.
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