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Dia Mundial de la Prematuritat
Amb motiu del Dia Mundial de la Prematuritat, el 17 de novembre, la Unitat de
Neonatologia de l’Hospital de Sant Pau va posar un punt informatiu al vestíbul de Sant
Quintí i va organitzar activitats a la pròpia Unitat per implicar als pares en aquesta
celebració. Enguany les activitats van girar en torn a la família, per això els hi van
demanar que portessin un retrat familiar per fer un mural i un mitjó del seus fills per
reproduir al natural la imatge representativa del pòster.
A finals del segle XIX, amb el descobriment de la incubadora, es redueix la mortalitat dels
nounats prematurs al 50%. En les darreres dècades, la Neonatologia ha tingut un
desenvolupament espectacular, i l’assistència dels nadons prematurs ha experimentat una
profunda transformació.
Avui dia “1 de cada 10 nadons neix prematur” i les sensacions i emocions viscudes durant
les etapes més precoces tenen una gran importància en el seu desenvolupament futur.
Experiències inadequades i estressants poden deixar empremta en el seu procés de
desenvolupament.
La participació dels pares en la cura dels seus fills és un dels eixos bàsics de l’atenció en
Neonatologia. Els pares són el pilar fonamental del desenvolupament dels nens,
especialment durant els primers anys de vida, i la seva implicació precoç en la cura dels
seus nadons millora el seu pronòstic.

Cuida’t el cos cuidant la ment
L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es va unir a les accions del Dia Mundial del Càncer
de Mama amb una sèrie d’activitats centrades en la recerca del benestar dels pacients
amb aquesta patologia. Les persones que es van apropar fins a Sant Pau el 19 d’octubre
van poder participar tallers de sofrologia, de Txi kung, de musicoteràpia i d’arteràpia o
informar-se sobre les diferents associacions de pacients relacionades amb aquest
col·lectiu i sobre els programes de suport propis de l’Hospital.
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El Clúster Salut Mental Catalunya celebra la II Jornada
d’Immersió Estratègica a Sant Pau
El Clúster Salut Mental Catalunya va celebrar la II Jornada d’Immersió Estratègica, el 15
de novembre, a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Durant la trobada, els socis del
Clúster van presentar els seus projectes més destacats, reflexionar sobre els reptes del
sector i van compartir casos reals amb tots els assistents. Després de dinar, es van formar
tres grups de treball (comunicació, recerca i tecnologia), per posar en comú les seves
impressions i posteriorment debatre sobre les temàtiques que es decideixin.
La Jornada va tenir lloc a dos espais diferenciats: al matí, es va desenvolupar a la Sala
d’Actes de l’Hospital de Sant Pau, i a la tarda, al Recinte Modernista de Sant Pau.

Darrera xerrada divulgativa de l’any per a familiars de
persones amb Alzheimer
Dins el Cicle de Xerrades divulgatives per a familiars de persones amb Alzheimer que es
va portar a terme durant tot l’any a l’Hospital, el 17 de novembre va tenir lloc, a la Sala
d’Actes, la darrera conferència de 2016: “Què ocorre quan el diagnòstic no és l’Alzheimer?
Demència fronto temporal”, a càrrec del Dr. Ignacio Illan, del Servei de Neurologia de Sant
Pau.
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