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ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Premi a la professió radiològica
El Dr. Antonio Martínez-Noguera, del Servei de Diagnòstic per la Imatge, de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau, va guanyar el “Premio a la Profesión Radiológica” que atorga la
Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM). El guardó es va lliurar el 8 de
novembre a la seu de l’Asociación Española Contra el Cáncer.

Susan Webb presidenta de la Comissió Assessora en
Malalties Minoritàries
La Dra. Susan Webb, consultora sènior d’Endocrinologia de l’Hospital Sant Pau i
catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona va presidir la novena sessió de la
Comissió Assessora en Malalties Minoritàries (CAMM). La nova presidenta de la Comissió
va explicar els objectius de la CAMM en un acte en el que es va comptar també amb la
presència del conseller de Salut, Antoni Comín i del director del Servei Català de la Salut,
David Elvira.

El Dr. Jordi Sierra nou president de la SEHH
El Dr. Jordi Sierra, director del Servei d’Hematologia de Sant Pau ha estat nomenat
president de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) en el congrés
d’aquesta organització científica celebrat a Santiago de Compostela, entre el 20 i el 22
d'octubre passats.

El Dr. Ordóñez coordinador del “Consenso español
sobre Homogeneización de los valores del perfil
lipídico”
El Dr. Jordi Ordóñez Llanos, consultor sènior del Servei de Bioquímica Clínica i catedràtic
de Bioquímica Clínica a la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser nomenat
Coordinador del “Consenso español sobre Homogeneización de los valores del perfil
lipídico”. En el consens participen les Societats Espanyoles d'Atenció Primària,
Arteriosclerosi, Cardiologia, Medicina Familiar i Comunitària, Bioquímica Clínica i
Patologia Molecular. Aquest consens vol introduir les pautes per a que tots els nivells
sanitaris implicats en l’assistència de pacients amb dislipèmies utilitzin criteris comuns per
avaluar-los i tractar-los.
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Els metges catalans renoven el compromís amb la
societat amb l’aprovació de la “Declaració de Girona”
El 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, que va aplegar el 10 de novembre
prop d’un miler de metges catalans al Palau de Congressos de Girona, va culminar amb
l’aprovació de la Declaració de Girona. Un document a través del qual els metges catalans
expressen i renoven el seu compromís amb la societat i el país. Els professionals de Sant
Pau van estar representats en aquest congrés pels Drs. Albert Salazar, Alfons Torrego,
Jordi Craven, Óscar Fariñas i Antonio Martínez-Noguera.
La Declaració de Girona recull en deu punts els aspectes que els metges catalans
consideren que són clau per a que la professió pugui fer front als nous reptes del futur,
garantint la qualitat de l’exercici i tenint sempre present que les persones són el centre de
l’activitat i de la vocació dels professionals.

Premi per a la Unitat de Genòmica de l’IIB Sant Pau
L'estudi Oncothromb que dirigeix el Dr. José Manuel Soria, de la Unitat de Genòmica de
l'IIB Sant Pau, i el Dr. Andreu Muñoz, del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Gregorio
Marañón de Madrid, ha estat guardonat amb el Premi a la Millor Comunicació Científica al
Congrés de la SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) celebrat el passat
octubre a Madrid.

Un article del Servei de Cirurgia Ortopèdica
Traumatologia premiat per la Fundación SECOT

i

El treball “Tumor de células gigantes óseo. Noventa y siete casos con seguimiento medio
de 12 años” del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital de Sant Pau
va obtenir l’accèsit del Premio Fundación SECOT (Sociedad Española de Cirugía
Ortopédica y Traumatología) a un dels millors articles publicats a la Revista Española de
Cirugía Ortopédica y Traumatologia de 2015.
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Dos projectes de l’Institut de Recerca premiats amb les
beques de La Marató 2015
La Fundació La Marató de TV3 va donar a conèixer els projectes de recerca sobre
diabetis i obesitat que es finançaran amb fons de La Marató 2015. Entre els premiats es
troba el treball de recerca coordinat entre el Dr. Josep Julve Gil, investigador de l’Institut
de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau del Grup de Bases Metabòliques del
Risc Cardiovascular i la Dra. Núria Alonso-Pedrol, de l’Institut d’Investigació en Ciències
de la Salut Germans Trias i Pujol. El treball sobre la “Lipotoxicitat i malaltia microvascular:
contribució al dany miocàrdic en models clínics i animals de diabetis” rebrà una beca de
269.902,50 €.
D’altra banda, el projecte de recerca coordinat entre la Unitat de Memòria del Servei de
Neurologia de l’Hospital de Sant Pau, amb el Dr. Rafael Blesa al capdavant i la Dra.
Amanda Jiménez, del Servei d’Endocrinologia de l’Hospital Clínic, rebrà un finançament
de 299.937,50 € per al projecte “Malaltia d'Alzheimer preclínica, diabetis mellitus tipus 2 i
obesitat. Efectes de la cirurgia bariàtrica: un estudi multimodal”.

Infermeres de Sant Pau guanyen ajudes per a la recerca
Silvia Vicente Pérez, infermera especialista pediàtrica i Alba Villalobos Abelló, infermera
de cardiologia, han estat guardonades amb ajudes per desenvolupar els seus projectes de
recerca. Els guardons lliurats pels projectes “Eficàcia de la contenció posicional durant el
procediment del pes per disminuir l’estrès dels nadons preterme” i “Grau de satisfacció
sobre l’educació rebuda en un programa d’educació al pacient trasplantat de cor durant
l’ingrés hospitalari” han estat concedits per la Fundació Infermeria i Societat, fundació del
COIB, en el marc de la convocatòria d’ajudes a projectes de recerca 2016.

Beca de la Fundació Jérôme Lejeune per a la Unitat
d'Alzheimer i Down de l'Hospital de Sant Pau
La Unitat d'Alzheimer i Down de l'Hospital de Sant Pau i de la Fundació Catalana de
Síndrome de Down forma part d'un grup de centres europeus que ha obtingut una beca
de la Fundació Jérôme Lejeune per constituir un consorci genètic per a l'estudi de la
malaltia d'Alzheimer en la síndrome de Down: el "Horizon 21 Genetics Consortium: Largescale pooling & Genotyping of DS individuals".
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Els facultatius de Sant Pau reconeguts per la seva feina
El Dr. Miquel Quer, la Dra. Elena Català i la Dra. Maria Rovira han estat escollits per als
Premis d’Excel·lència Professional de l'any 2016. Aquests són un guardons anuals
atorgats pel Col·legi de Metges a professionals catalans que destaquin per la seva
excel·lència, pel seu recorregut professional, honestedat, compromís, altruisme i integritat.

El Dr. Rafael Padrós ha rebut un dels premis de Diario
Médico
El Dr. Rafael Padrós, cap de Prevenció de Riscos Laborals va rebre el 28 de novembre,
un dels premis de la publicació Diario Médico. El “Document de secret professional mèdic
i protecció a tercers del COMB”, del qual és coautor, ha estat guardonat com una de “Las
mejores ideas 2016” en la categoria d’iniciativa legal, ètica i de deontologia.

Reconeixement a un treball del Servei de Ginecologia i
Obstetrícia
El treball titulat "Tractament conservador de les lesions cervicals intraepitelials d’alt grau.
HSIL" coordinat per la Dra. Cristina Vanrell, del Servei de Ginecologia, ha rebut el premi a
la millor comunicació científica en el XXVIII Congreso de la Asociación Española de
Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC), celebrat del 24 al 26 de novembre a Gran
Canària. L’estudi, fet a Sant Pau, mostra que en un grup de dones joves i amb desig
gestacional, la realització d’un protocol de seguiment i de maneig conservador de les
lesions cervicals d’alt grau, és una alternativa eficaç a la conització quirúrgica.

Jordi Bachs ingressa a la Reial Acadèmia Europea de
Doctors
Jordi Bachs, director gerent de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i professor de l'Àrea d'Economia
Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona, ingressa a la Reial Acadèmia
Europea de Doctors (RAED). A la sessió oficial de recepció com acadèmic corresponent,
celebrada el 8 de novembre a Barcelona, va llegir el discurs d'ingrés “Incertesa i
neurociències: pilars en l’adopció de decisions”.
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