
N
ascut a Girona el 1960, Josep M.
Campistol es llicencià l’any 1983 en
medicina i cirurgia per la Universitat
de Barcelona (UB), amb premi ex-
traordinari de llicenciatura, i, via
MIR, l’any 1988 s’especialitzà en ne-
frologia i es doctorà el 1991, també

amb premi extraordinari (després faria una estada
d’un any a la Universitat de Boston per estudiar l’a-
miloïdosis). Professor associat del departament de
Medicina de la UB des del 1994, des de l’any 1999 al
2007 n’és professor titular. Metge de l’Hospital Clí-
nic des del 1988, expert en transplantament renal, in-
suficiència renal crònica i amiloïdosis. Responsable
de nefrologia i dels transplantaments renals ha es-
tat director de l’Institut Clínic de Nefrologia i Urologia
ICNU des de l’any 2004, amb 150 transplantaments
renals anuals, i cap del servei de Nefrologia i Trans-
plantament Renal HCPB des del 2005. L’any 2014 va
ser nomenat director mèdic de l’Hospital Clínic i
aquest passat gener s’estrenà com a Director gene-
ral del centre. Ha publicat més de 500 articles peer re-
view (revisats per altres professionals) tant experi-
mentals com clínics, en les millors revistes de l’es-
pecialitat, més de 65 capítols de llibres i ha fet més
de 400 xerrades a congressos nacionals i interna-
cionals. És membre de diverses societats interna-
cionals de transplantaments i de la junta editorial de
les principals revistes internacionals en l’àrea de tras-
plantaments. Ha rebut molts premis i consideracions.

Diuen de vostè que és el típic producte del Clínic,
oficialment Hospital Clínic i Provincial de Barce-
lona (HCPB). Si això vol dir ser emprenedor i auto-
gestionari, haver començat des de baix, que els
companys vagin valorant la feina que fas, que et fa-
cin cap de servei i que acabin donant-te la confian-
ça per fer gestió, es un honor ser un producte del Clí-
nic. Jo hi vaig començar fent el MIR i m’hi vaig in-
corporar com a metge resident de nefrologia el
1984. I em considero «fill» del Dr. Lluís Revert i Tor-
rellas, també gironí, primer catedràtic de nefrologia
a la UB i cap del servei de Nefrologia del Clínic que
va crear ell mateix.

El 2014 va ser nomenat director mèdic de l’Hos-
pital i, a finals de l’any passat, director general. Nos-
altres funcionem d’una manera molt democràtica.
Tenim una Junta facultativa de 250 persones, cons-

tituïda per els caps de secció i de servei de l’hos-
pital, pels millors i més reconeguts especialis-

tes propis que suggereixen tots els càrrecs,
també el de director general, i, a més, cada

quatre anys passes un examen que inten-
ta esbrinar com ho has fet. Per aquesta raó
tots els càrrecs són també metges, en una
veritable autogestió també en els càrrecs
directius.

Al Clínic hi ha un bon lobbyde metges
gironins. No els ho puc negar, però no
es tracta de cap lobby. Els Dr. Josep Bru-

gada, Dr. Antoni Castells, actual director
mèdic, el Dr. Piqué... Són metges que han

fet tota la seva trajectòria a l’Hospital.

Els metges del Clínic tenen un sentit de per-
tinença accentuat i un grau d’orgull que no es

troba en d’altres llocs. És cert. Tots ens esforcem a
ser el millor Hospital del país en les tres branques que
duem a terme: assistència, docència i recerca. Per a
850 llits i escaig, hi treballem, comptant investigadors,
uns 750 professionals. Som pioners en diferents in-
tervencions quirúrgiques. Tractem 13 especialitats

diverses. Som el millor
hospital de l’estat en as-
sistència, en docència i
en recerca. No debades
som dels tres primers
hospitals sol·licitats pels
estudiants del MIR, per-
què som primers amb
l’hospital la Paz (que òb-
viament li ajuda tenir la
seu a Madrid) en l’índex
de reputació i també pri-
mers en tots els indica-
dors (com en el factor
d’impacte amb doble
puntuació que la Vall
d’Hebron per exemple) i
finalment som els pri-
mers en investigació i
amb molta diferència
tant en nombre de pu-
blicacions com en nom-
bre d’assaigs clínics. A
més som un dels quatre
grans hospitals de refe-
rència espanyola. La nos-
tra producció científica
està considerada entre
les cinc primeres d’Eu-
ropa. Hem aconseguit a
la ratlla de 5.000 cites
anuals de les més de
1.000 publicacions a l’a-
ny que fem...

Això vol dir unes tres
diàries o més. No està bé
que ho digui jo, però rat-
llem l’excel·lència de la
medicina catalana i de tot
l’estat. La gent no ho sap,

però ho diu Europa.

Ara, amb la crisi, els polítics han començat a as-
sabentar-se’n. Sense el seu plus de feina hi hagu-
és pogut haver un bon rebombori. En això els dono
la raó. A manca de diners i d’inversions, hi hem po-
sat la pell i hem fet més hores que un rellotge. De l’E-
bre en avall, a les cinc de la tarda, no trobes cap met-
ge a la resta d’hospitals públics de la península. Al Clí-
nic, sí.

Què el caracteritza? El fet de ser un hospital dual.
D’una banda som un hospital de barri, qualsevol hi
pot anar, i de l’altra un de terciari, que vol dir d’alta
complexitat per a neoplàsies, cirurgies cardíaques,
càncers o transplantaments, un veritable hospital de
referència per a tot Catalunya. Des del primer aspecte,
la població assignada, juntament amb l’Hospital Pla-
tó i la Clínica Sagrat Cor, és de 540.000 habitants. Dis-
posem de 850 llits, atenem a l’any unes 422.000 ur-
gències, 4.500 ingressos, executem a la ratlla de 19.000
intervencions quirúrgiques.

Deixant per descomptat que els metges guanyen
poc, el seu sou...? Es podria desglossar amb un 60%
pel que toca a l’hospital de barri i un 40% a l’Hospi-
tal terciari.

I els metges que són titulars a la Facultat de Me-
dicina? Tenen dues nòmines, la de la Universitat i la
de l’Hospital, segons dedicació.

Tenim entès que de la seva massa salarial surten
les beques... Exactament. Des dels 80, renunciem a
l’1,5% de la nostra massa salarial, per poder finan-
çar que un professional pugui fer una estada a l’es-
tranger. Són els anomenats permisos sabàtics retri-
buïts. També hi ha els premis fi de residència, que han
ajudat molt a l’hospital. Es bequen metges per fer re-
cerca, bàsicament per la tesi doctoral, d’un a tres anys.
Cada any abasta un total d’uns 30 metges. I també

JOSEP MARIA CAMPISTOL Director general de l’Hospital Clínic de Barcelona

Expert en transplantament renal, insuficiència renal crònica i amiloïdosis, el doctor Josep M. Campistol
és fill del prestigiós pediatre Josep Campistol (1922-2009), metge de milers d’infants de les comarques

gironines, el qual va tenir dos fills més, en Pere, ortodontista, i en Jaume, també pediatre.

«Al Clínic
ratllem

l’excel·lència,
però ens

falta espai»
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¶
«Som el millor
hospital de
l’estat en
assistència,
en docència i
en recerca»

¶
«Amanca
de diners i
d’inversions,
hi hem posat
la pell i hem
fet més hores
que un
rellotge.
De l’Ebre en
avall, a les cinc
de la tarda,
no trobes
capmetge
a la resta
d’hospitals
públics de la
península.
Al Clínic, sí»

TEXTLLUÍS BUSQUETS I GRABULOSA
I ENRIC CALZADA I SALAVEDRA
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fem altres subvencions: el 0,5% el dediquem a accions
cooperatives al Tercer Món.

Quins serien els secrets del Clínic? Un, la capaci-
tat autogestionària dels professionals. Cada metge té
la seva capacitat de gestió per millorar i estalviar. No
és el mateix demanar l’ecografia d’un pacient que una
TAC. Un altre: tenim un òrgan de representació i pre-
sa de decisions, un comitè de delegats metges, creat
fa uns quaranta anys. És un òrgan de representació
i d’assessorament al director. Ja hem parlat de la Jun-
ta facultativa que elegeix càrrecs. De fet, ens agrada
de dir que no treballem al Clínic; hi militem. És un
tema que ens fa del tot diferents; no es tracta ja no-
més de tenir els millors professionals, pel seu talent
i la seva dedicació. És una cultura diferent, la de la par-
ticipació dels professionals. Podem dir que els pro-
fessionals metges sanitaris dirigeixen l’hospital i
poden millorar-ho tot. Òbviament això pressuposa
una implicació i motivació molt alta i uns millors re-
sultats. Un altre secret: la relació amb la universitat;
és clau i la veritable pedrera dels futurs metges resi-
dents i investigadors. Es pot dir que ens retro-ali-
mentem. Més d’un 80% dels nostres metges tenen el
doctorat, fet molt superior i excepcional enfront d’al-
tres hospitals equivalents arreu l’estat. Per cada 75 es-
tudiants residents que acaben, n’absorbim uns 25.
Però ningú no arriba al Clínic a dit, sinó que passa
pel sedàs d’un important Comitè de selecció cons-
tituït per nou metges. També el personal de serveis
passa per un comitè de selecció... Un altre secret se-
ria el treball en equip i l’estar al dia de tot. Hi ha molts
grans especialistes que segueixen anant gairebé a dia-
ri al despatx del Clínic un cop ja jubilats i a primera
hora i segueixen treballant, fent recerca... Per exemple,
un home jubilat com Ciril Rozman, als 87 anys, en-
cara cada dia el veuràs entrar a l’Hospital a quarts de
nou del matí. Un bon metge no s’hauria de jubilar
mai. A la Universitat mateix, que tenim la ratlla als
75 anys, s’hi hauria de poder continuar voluntària-
ment com a emèrit...

I això no porta a enve-
ges? Tothom es deu vo-
ler assemblar al Clínic.
No tothom. El Clínic ha
desvinculat la gestió de la
carrera professional (els
mèrits de recerca i d’as-
sistència). Els nomena-
ments són per quatre
anys i el comitè de no-
menaments pot renovar-
los o no. Això desvincu-
la una cosa de l’altre. Això
que els càrrecs es pugu-
in renovar cada quatre
anys, no agrada.

L’origen dels malalts?
Un terç de catalans, dels
quals, la meitat de Bar-
celona; un altre terç de la
resta d’Espanya; i un al-
tre terç, internacionals.

El Clínic surt del trasllat
de l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau del
carrer Hospital. Sí. El
1906. L’arquitecte Josep
Domènech Estapà, el
mateix de l’Observatori
Fabra, dirigí les obres du-
rant el tombant del segle
sobre un projecte de
1881 d’Ignasi C. Bartrolí.
El sòl i l’edifici pertanyen
a la Universitat de Bar-
celona i els donants del
primer van condicionar-
lo a ser d’ús exclusiu sa-
nitari. El 1912 el Dr. Au-

gust Pi i Sunyer introduí l’ús de l’electrocardiograma.
El 1935, sota la direcció de Moisès Broggi, es creà el
primer servei d’urgències de tot l’Estat espany-
ol. Durant la guerra incivil els metges catalans van en-
capçalar la innovació en el camp de la sanitat mili-
tar a nivell mundial.

A finals dels 50 era un hospital gairebé de benefi-
cència, regit per càtedres universitàries. En els dar-
rers 50 anys s’hi ha fet diferents revolucions. Els anys
60 es va iniciar una primera revolució gràcies als doc-
tors Rozman, Pera, Revert i Rodés. Vàrem passar a ser
un Hospital d’especialitats (serveis). El 1965 l’equip
de Josep M. Gil-Vernet va realitzar el primer trans-
plantament de ronyó de tot l’estat. I Ciril Rozman va
realitzar el primer trasplantament al·logènic de me-
dul·la òssia a Espanya el 1976. El 1983 vam iniciar els
transplantaments de pàncrees. Als anys 80 vam co-
mençar a comptabilitzar científicament el cost real
de cada procediment sanitari.

La segona revolució... Tingué lloc a inicis dels 90,
quan vàrem canviar l’organització assistencial amb
la creació dels Instituts (agrupacions de serveis
centrades en els pacients). Simultàniament es va crear
la carrera professional: els càrrecs de gestió deixaren
de ser vitalicis i esdevingueren renovables cada
quatre anys en relació als mèrits. Van saltar un 30%
de càrrecs. Avui, una cosa és ser especialista, espe-
cialista sènior, consultor, consultor sènior... A finals
d’aquella dècada, encara es va iniciar una tercera re-
volució. Si un transplantament suposava la inter-
venció de cirurgians, radiòlegs, epidemiòlegs, biò-
legs moleculars, etc., per sobre de l’organització per
serveis es crearen les «unitats funcionals» amb la qual
cosa es passà a treballar d’acord amb el concepte
d’«àrees de coneixement» transversal que és com s’ha
arribat a l’excel·lència actual. Tot plegat explica l’en-
torn mòbil del Clínic i que qualsevol metge hi pot pro-
gressar. I ja els he dit que existeix una Junta Faculta-
tiva que elegeix els càrrecs.

En el fons, la sanitat és cara, però els usuaris la vol-
dríem gratis del tot i sense llistes d’espera... Ens
hem avesat a anàlisis de sang, raigs X, ecos i
Tacs... com si no costessin res. Avui, les llistes estan
molt regulades. I són públiques. Per tal malaltia sols
es pot esperar tant de temps per intervenir. Quant a
la resta, tothom hauria de fer factures per saber el cost
real de cada actuació. Una analítica deu ratllar els 60€,
i no és el mateix una placa de raigs X que deu cos-
tar 25 € que una TAC que en deu costar més de 150€.

Hi ha qui diu que amb altres medicines, l’ho-
meopàtica o la xinesa, estalviaríem. M’ho hauran
de demostrar. No fa gaire s’ha parlat que des de Pe-
quín, els xinesos volien construir a Barcelona un hos-
pital de 200 llits amb medecines tradicionals xine-
ses. Volien invertir milions. Se’ls ha demanat metges
amb títols reconeguts o homologats, sota supervisió
i de moment em sembla que la cosa ha quedat amb
un centre d’acupuntura a la Maternitat...

Els experts asseguren que el model sanitari actu-
al és inaguantable i que caldrà un copagament pro-
porcional a la despesa. Més que el futur llunyà, m’in-
teressa el proper. Sols un 4% de les novetats que es
posen en marxa s’acaben d’introduir en el treball quo-
tidià sanitari. Les tècniques de robòtica i làser s’ani-
ran imposant. Els homes i dones podrem tenir
apèndixs insospitats. No està dit que no puguem ope-
rar malalts sense moure’ls de casa. A mi m’interes-
sa la propera revolució al Clínic i les tres àrees on ens
caldrà invertir: la cardiovascular, la de les neuro-
ciències i l’oncològica. La vida s’allarga i molts pati-
rem malalties degeneratives o cancerígenes.

Es diu que l’edifici del Cínic s’ha fet petit. Però l’hos-
pital té dues seus: la seu Villarroel i la seu Mater-
nitat. Mirin, tot i ratllar l’excel·lència, és un clam que
ens falta espai. Ens asfixiem. L’edifici d’Urgències és
poc menys que il·legal. Tenim l’ull posat en l’Esco-
la Industrial, només la part assistencial. Cal crear una
estructura de campus de la salut, creant recerca, vi-
vers d’empreses,.... Tot un projecte de ciutat i de país!
No sé a qui caldrà convèncer. Amb l’anterior alcal-
de teníem converses. Es podria fer una comunica-
ció per sota entre els dos edificis. Si aquest tercer grau
al qual m’han sotmès serveix per endegar les coses
en aquest sentit, ja em donaria per satisfet. �

¶
«Tothom
hauria de fer
factures per
saber el cost
real de cada
actuació. Una
analítica deu
ratllar els 60€, i
no és el mateix
una placa de
raigs X que
deu costar 25 €
que una TAC
que en deu
costar
més de 150€»

¶
«No està dit
que no puguem
operar malalts
sense moure’ls
de casa»
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