
 

Equip multidisciplinari de la Unitat 
de Malalties Autoinflamatòries Les malalties 

autoinflamatòries
Centre, servei i unitat de referència 
del Sistema Nacional de Salut (CSUR)

93 489 30 00 (3168)

93 489 30 00 (6604)

93 489 30 00 (6330)

De 8.00 a 15.00 h

De 8.00 a 17.00 h

De 8.00 a 17.00 h

De dilluns a divendres

De dilluns a divendres

Gestió de casos de pacient pediàtric

Gestió de casos de pacient adult

Consultes Externes de Medicina Interna d’adults

Atenció telefònica:

Al·lergologia

Dermatologia

Farmàcia

Immunologia

Medicina Interna

Nefrologia

Neurologia

Oftalmologia

Pediatria

Pneumologia

Radiodiagnòstic

Reumatologia 

(adults i pediàtrica)

Laboratoris

L’equip està format pels següents serveis:

 

www.vallhebron.com 

#FemVHambTu

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron el formen: 
l’Hospital General, l’Hospital Infantil, l’Hospital 
de la Dona i l’Hospital de Traumatologia, 
Rehabilitació i Cremats. És el complex més 
gran de Catalunya i un dels més grans de 
l’Estat espanyol. Donem servei assistencial des 
del naixement fins a la vellesa.

Vall d’Hebron és un dels centres amb més 
capacitat de resolució de processos pediàtrics 
complexos de Catalunya i de l’Estat espanyol. 
Estem especialitzats en assistència pediàtrica, 
obstètrica i ginecològica i som referents 
en oncologia, cardiopaties congènites, 
neonatologia, cirurgia fetal i intervenció 
pulmonar.

Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

2.693 naixements

427 trasplantaments

466 consultoris

154.853 urgències ateses

29.751 intervencions quirúrgiques

52.742 altes hospitalàries

305.706 pacients a l’Hospital Infantil 
i l’Hospital de la Dona

Per a més informació:

sai@vhebron.net

vhc.cat/sindromes-autoinflamatories

L’elaboració d’aquest material s’ha realitzat conjuntament amb les 
següents associacions de pacients: Asociación Española de Caps, 
Stop FMF i Lliga Reumatològica Catalana, l’equip mèdic del Servei 
de Reumatologia Pediàtrica i d’Adults i la Coordinació d’Atenció i 
Participació Ciutadana de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.



Què són les malalties 
autoinflamatòries?

Malalties autoinflamatòries:

Les malalties autoinflamatòries són un grup 
heterogeni de malalties cròniques, complexes i 
potencialment greus, en molts casos amb base 
genètica i que poden debutar des de molt aviat.

Són malalties que causen una resposta inflamatòria 
no controlada i poden afectar qualsevol òrgan. El seu 
símptoma més freqüent són episodis febrils d’alguns 
símptomes característics però no exclusius.

Algunes d’aquestes malalties, tenen el seu origen 
en la mutació de gens relacionats amb la resposta 
immunitària (monogèniques) encara que en altres 
casos no es coneix, de moment, una alteració 
genètica associada.

Encara que hi ha una base genètica, també hi 
participen altres factors (ambientals, microbiològics, 
etc.) que intervenen en el desenvolupament 
d’aquestes malalties.

La majoria d’elles, tenen una prevalença molt baixa, 
de manera que es consideren malalties rares.

La Unitat de Malalties Autoinflamatòries de Vall 
d’Hebron va ser pionera a nivell estatal i internacional 
en el diagnòstic i seguiment d’aquestes malalties.

El que ens fa únics és el reconeixement que ens 
avala i que garanteixen l’accés a l’atenció sanitària 
de qualitat, segura i eficient a les persones amb 
malalties que necessiten cures d’un alt grau 
d’especialització.

Unitat de Malalties 
Autoinflamatòries de
l’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

Atenem població adulta i pediàtrica amb 
malalties autoinflamatòries assegurant la 
transició de l’edat infantil a l’edat adulta en 
el mateix centre. Som referent estatal en 
Reumatologia Pediàtrica.

Disposem d’una Unitat especialitzada en 
síndromes autoinflamatòries durant l’embaràs, 
part i puerperi.

Portem a terme un ampli programa formatiu 
en síndromes autoinflamatòries. Formació 
a metges especialistes externs. Formació 
continuada realitzada pels membres de la 
Unitat.

Participem en projectes de recerca de 
referència i assaigs clínics en fases I-IV.

La Unitat ha estat reconeguda amb 
l’acreditació de Centre, servei i unitat de 
referència del Sistema Nacional de Salut 
(CSUR) en Malalties autoinflamatòries pel 
Ministeri de Sanitat de l’Estat espanyol.

Febre mediterrània familiar (FMF)
Síndrome febril associat al receptor de l’TNF (TRAPS)
Síndrome hiper-IgD (HIDS)
Síndrome febril associat a criopirina (CAPS)
Febre periòdica, aftosi, faringitis i adenitis (PFAPA)
Dèficit d’IL-1 (DIRA)
Dèficit d’IL-36 (DITRA)
Síndrome de Blau
Dèficit d’Adenosindesaminasa (DADA2)
Síndrome SAVI
Artritis infanto juvenil de debut sistèmic (SoJIA)
Malaltia de Still de l’Adult (AOSD)

Hospital de Dia Planta 0

Unitat d’Hospitalització Planta 5 i 8

Servei de Reumatologia Pediàtrica Planta -2

HOSPITAL INFANTIL

Hospital de Dia Planta 7

Unitat d’Hospitalització Planta 10

Gabinet de tècniques i Gabinet d’Ecografia      
Planta -1

Consultes externes de Reumatologia Planta -1

HOSPITAL GENERAL

HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA,            
REHABILITACIÓ I CREMATS

4

17

Consultes Externes de Medicina Interna

MÒDUL C

1Vall d’Hebron Barcelona 
Hospital Campus

El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus és 
un referent mundial que ofereix atenció sanitària 
d’alta complexitat i on la gestió, l’assistència, la 
recerca, la docència i la innovació van plegades.

Som la suma de cinc institucions: l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, el Vall d’Hebron 
Institut de Recerca, el Vall d’Hebron Institut 
d’Oncologia, el Centre d’Esclerosi Múltiple 
de Catalunya i la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

Totes cinc treballem plegades amb el mateix 
esperit pioner i amb un objectiu comú: millorar 
la salut i el benestar en totes les etapes de 
la vida generant, compartint i transferint 
coneixement útil que permeti avançar a la 
societat i al sistema sanitari.

17 edificis 46
formacions en 
especialitats 
i en recerca 
biomèdica

9.000 
professionals

7.000 
pacients al dia

1.800 
publicacions
científiques

1.500 assaigs 
clínics actius

2.500 
persones 
investigant

85 grups 
de recerca

Com s’arriba a Vall d’Hebron?
Pg. de la Vall d’Hebron, 119-129  08035 Barcelona

Vall d’Hebron Montbau

B-20 Ronda de Dalt (sortida 5)

112, 119, 185, N4, V17, 27, 60, 76, H4, M19, 19, 135
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