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En marxa contra la fragilitat!
Coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, el passat dissabte 1 d’octubre, la
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia va organitzar la jornada “En marxa contra la
Fragilitat!” que es va realitzar simultàniament a diferents llocs de Catalunya. A l’Hospital
de Sant Pau professionals sanitaris de la Geriatria van oferir una valoració gratuïta i breu
de la fragilitat, a l’hora que recomanacions generals sobre com prevenir-la i tractar-la, a
totes aquelles persones que es van apropar al vestíbul de l’Hospital.

Jornada de Cures Pal·liatives Pediàtriques
Dins dels actes de celebració del Dia Mundial de les Cures Pal·liatives, la Fundació
d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia va organitzar, el 10 d’octubre, una jornada per
reflexionar al voltant de l’atenció en Cures Pal·liatives en l’àmbit de la Pediatria, sobre les
necessitats de suport dels infants que pateixen malalties que amenacen i/o limiten la seva
vida, i sobre l’atenció a les seves famílies. La jornada es va celebrar al Recinte Modernista
de l’Hospital.
Entre les ponents de la jornada es va comptar amb la Dra. Joan Marston, cap executiva
de la Xarxa Internacional de Cures Pal·liatives Pediàtriques, que va aprofitar la seva
participació per conèixer de primera mà també diferents espais de l’Hospital de Sant Pau.
La Dra. Marston va visitar la UCI, la Unitat de Neonatologia i la planta de Pediatria
acompanyada pel Dr. Eduard Carreras i les Dres. Núria Pardo i Luisa Sisinni. A la sala de
jocs del Servei de Pediatria es va interessar també per la tasca que fan les voluntàries de
la Fundació.

4a. edició del Curs DermPath&Co
Els dies 20 i 21 d’octubre va tenir lloc a la Sala d’Actes de l’Hospital el IV Curs Barcelona
DermPath&Co que organitza el Dr. Lluís Puig, director del Servei de Dermatologia de
l’Hospital de Sant Pau, i la Dra. María Teresa Fernández Figueras, cap de Secció de
l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. Enguany el curs va dedicar
especial atenció a la revisió de conceptes i patrons i va comptar amb un atractiu seminari
de casos que podrien haver acabat en desastre, però es van salvar en l’últim moment.
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La prevenció del càncer de còlon al Recinte Modernista
El passat 2 d’octubre coincidint amb una de les jornades d’accés gratuït al Recinte
Modernista es va convidar al Programa de prevenció del càncer de còlon i recte de
Barcelona –en el que l’Hospital de Sant Pau hi participa activament– per ubicar-hi
diferents punts informatius en què professionals del Programa van explicar com prevenir
aquest tipus càncer. També es va projectar un vídeo i es va poder visitar una exposició
sobre el càncer colorectal i la seva prevenció.
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