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Grup de Treball d’Ortogeriatria de la SCGiG

• Inici activitat: 2012.

• Coordinadors:
• Dr. E. Duaso ( 2012-2013 )
• Dr. Jose Manuel Cancio ( 2014- Juny 2016)
• Dra Anabel Llopis ( Juny 2016-)



Membres del grup

• Dra. Montse Barceló. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona 
(HSCiSP) 

• Dr. José Manuel Cancio. Centre Sociosanitari del Carme de Badalona. (BSA) 
• Dr. Mariano de Miguel. Gestió de Serveis Sanitaris, Hospital Santa Maria, 

Lleida
• Dr. Enric Duaso. Hospital General d’Igualada. Consorci Sanitari de l’Anoia 

(CSA) 
• Dr. Enric García. Hospital de Terrassa. Consorci Sanitari de Terrassa (CST) 
• Sra. Marisa Garreta. Infermera . Hospital del Mar. Parc de Salut Mar de 

Barcelona (IMAS)
• Dr David Herrero. Consorci sanitari de Vilafranca del Penedès.



Membres del grup

• Dra. Anabel Llopis. Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) 
• Dr. Abelardo Montero. Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) 
• Dra. Marga Navarro. Hospital Clínic de Barcelona (HCB) 
• Dra. Cristina Pacho. Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.(HGTiP)
• Dra. Esther Roquer. Hospital Universitari de Sant Joan de Reus (HUR)
• Dra. Cristina Roqueta. Centre Forum. Parc de Salut Mar de Barcelona (IMAS)
• Dr. José Maria Santiago Bautista. Consorci Sanitari Integral de l’Hospitalet (CSI) . 

H. Moises Brogi.



TAXA DE FRACTURA DE FÈMUR PER CCAA

Incidencia de la fractura de fémur en España (1997-2010)
Rafael Azagra. Med Clínica . Diciembre 2015



Casos de fractura de cadera per 100000 habitants

Incidencia de la fractura de fémur en España (1997-2010)
Rafael Azagra. Med Clínica . Diciembre 2015



Tases brutes i ajustades amb percentatge de 
població de 75 anys o més i rati respecte a la mitja 
de CCAA

Incidencia de la fractura de fémur en España (1997-2010)
Rafael Azagra. Med Clínica . Diciembre 2015



Objectius del grup

1.-Elaborar una guia d’ortogeriatria basada en l’evidència ,  amb aspectes clínics i 
assistencials, per millorar l’atenció dels pacients qeriàtrics amb fractura de fèmur 
. 

2.- Contactar amb les diferents Societats Científiques que participen en l’atenció 
ortogeriàtrica : Traumatologia, Anestesiologia, Rehabilitació,  Medicina Interna, 
Medicina Familiar i Comunitària, per tal de donar a conèixer la nostra Guia i  , en 
un segon temps, fer una revisió conjunta  amb les seves aportacions.

3.-Centralitzar unes Jornades anuals a Catalunya sobre els avenços en Ortogeriatria. 
Obertes a tots els professionals de Catalunya  i de la resta d’Espanya. 



Objectius del grup

4. Efectuar un registre de pacients atesos a les unitats d’ortogeriatria per tal de 
poder tenir dades i realitzar treballs. 

5. Promoure, coordinar i desenvolupar  estudis, projectes i programes relacionats 
amb l’Ortogeriatria a l’ancià. 

6.- Ser referent, representar i assessorar a la SCGiG en tots els temes relacionats 
amb l’ortogeriatria.

7.- Fomentar la qualitat assistencial, la formació i la recerca d’excel·lència a 
Catalunya en l’àmbit de l’Ortogeriatria.



Reunions internes del grup 

• Ens reunim dos cops a l’any: al maig/juny  i al desembre.
• Seu de reunió rotatòria en els centres dels diversos membres del grup



Memòria de la SCGiG

• Informe de l’activitat dels grups de treball:
- Infermeria
- Ortogeriatria
- Demències 
- Infeccions
- Oncogeriatria



Mitjans de comunicació -difusió del grup

• Grup de correu electrònic.
- Jornades
- Publicacions

• Dropbox per a compartir articles d'interès pels membres del grup.

• Telegram: 
• Grupo nacional de fracturas de fémur

• Comunicació amb els principals representants de l’Ortogeriatria a España.
• Articles d’interès en l’àmbit de l’Ortogeriatria.

• Grup de Geriatria basada en l’evidència



Publicacions del grup



GUIA D’ORTOGERIATRIA



Jornades i Congresos

•“ Demència i fractura de fèmur: atracció fatal”.  Jornada Grup de 
Demències SCGiG. FEBRER 2016. 



Jornades i Congresos
12,30h a 14,30h: 
Segunda sesión. Aspectos Clínicos
Moderador: Enrique Gil Garay. 
Hospital Universitario La Paz
• Evaluación nutricional y tratamiento dietético tras la 
Fractura.  Iván López Llorente. NutriAsesor en Nutricia. 
Madrid
• Dinámica de trabajo en una Fracture Liaison
Service. Marta Neira Álvarez. Hospital Infanta Sofía. 
San Sebastián de los Reyes
• Guía Clínica de Fractura de Cadera. Societat Catalana 
de Geriatria i Gerontologia.  Jose Manuel Cancio Trujillo. 
Grupo de Ortogeriatría. Societat Catalana de Geriatria i 
Gerontologia



Consell assesor del Pla Director de les malalties reumàtiques i 
de l’aparell locomotor



Dra Anabel Llopis . Geriatria



Estudi Fem Catalonia

• La Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia juntament amb 
el CatSalut van realitzar conjuntament el Projecte FemCatalonia amb 
el principal objectiu de conèixer la situació de les persones grans amb 
fractura de fèmur a Catalunya. 

• Fruit d’aquesta recerca s’ha publicat el monogràfic ‘Impacte en la 
supervivència i despesa associada a la fractura de fèmur en les 
persones grans a Catalunya’



Estudi observacional de cohorts retrospectiu de base de dades poblacionals.

Població: totes les persones majors de 64 anys residents a Catalunya amb un ingrés 
hospitalari per fractura de fèmur entre 2011-2013. 
N = 23.019

Població de referència: Catalunya: 7.761.103 hab (1.411.381> 64a)

Font de les dades: BBDD de morbiditat del CatSalut

Estudi FemCatalonia



Monogràfic AQuAS / OSSC



FemCatalonia

•El grup que ha patit fractura 
presentava l’any anterior un 
percentatge superior de 
consumidors d’antipsicòtics, 
d’hipnòtics, sedants i 
d’antidepressius

•El 68% dels centres presenten 
medianes iguals o inferiors a 2 
dies transcorreguts entre 
l’ingrés i la intervenció

•Les persones hospitalitzades per fractura de 
coll de fèmur presenten gairebé un 5% de 
probabilitat de mortalitat durant l’ingrés, el 7% 
de mortalitat a 30 dies, el18% de mortalitat a 6 
mesos i un 24,5% de mortalitat a l’any.



FemCatalonia



Objectius de futur

1. Fracture Liaison Services. “Capture de 
fracture”.

2. Registre nacional de fractures
3. Jornada d’Ortogeriatria de la SCGiG.
4. Contactar amb altres societats científiques per 

fer difusió de la guia. ( Traumatologia).
5. Liderar estudis multicèntrics en l’àmbit de 

l’Ortogeriatria.
6. Utilitzar les dades del FemCatalonia per 

publicar alguns articles.







Registro nacional de fracturas de cadera por fragilidad en 
el anciano (

• Grupo Español Fracturas de Cadera por Fragilidad en el Anciano
• Siendo las 19:30 horas del día 09  del mes de Junio del año 2016, en la 

Localidad de Sevilla…
• Realizar un registro multicéntrico de todos los pacientes que ingresan en el 

hospital de agudos con fractura de cadera por fragilidad en el territorio 
nacional.

• … sería multicéntrico, con participación de los hospitales voluntarios e 
interesados en el proyecto. 

• …mayores de 74 años que ingresan por fractura de cadera osteoporótica
• Y se pretende empezar la recogida de datos el 1 de Enero de 2017.



Registro nacional de fracturas

• Coordinador Nacional: Pilar Sáez
• Coordinador Cataluña: Anabel Llopis.
• Coordinador de Aragón: Pilar Mesa
• Coordinador de Castilla la Mancha: Teresa Pareja
• Coordinador Comunidad de Madrid: Jesús Mora
• Coordinador Castilla y León: Angélica Muñoz
• Coordinador de Valencia: Francisco Tarazona
• Coordinador de Asturias: Marta Alonso
• Coordinador de Extremadura: Raquel Ortés
• Coordinador de Galicia: Marta Pérez García
• Representante de SEFRAOS: Juan Ignacio González Montalvo
• Representante de SEGG y SEMEG: Alfonso González









OBJETIVOS DEL REGISTRO

• El registro de fracturas de cadera tiene como objetivo disponer de 
información sobre las características de los pacientes, modo de 
asistencia y evolución de este proceso en los distintos hospitales 
interesados en la recogida de datos.

• Interessats en el projecte
• 92 Hospitals a Espanya
• 16 Hospitals Catalunya

allopis69@gmail.com
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