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Ja està en marxa la Unitat Funcional de Patologia de
l’Aorta (UPA)
L’Hospital de Sant Pau ha posat en funcionament la Unitat Funcional de Patologia de
l’Aorta (UPA). Es tracta d’un nou dispositiu assistencial creat amb l’objectiu de donar una
resposta única, ordenada i esglaonada als malalts i familiars amb aneurisma d’aorta i
síndrome aòrtica aguda, així com de coordinar aspectes relacionats amb la formació i la
investigació d’aquestes patologies. Aquesta unitat multidisciplinar està formada per
membres dels Serveis de Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Vascular i Diagnòstic
per la Imatge.

III Jornades d’Infermeria
Del 7 al 9 de febrer es van celebrar a l’Hospital, amb gran èxit de participació, les III
Jornades d’Infermeria, organitzades per la direcció Infermera de Sant Pau. Una trobada
pensada amb la finalitat d’afavorir l’intercanvi d’experiències entre els diferents
professionals de l’Hospital i la millora en la qualitat de les cures infermeres, una
oportunitat per conèixer projectes, reflexions metodològiques o presentacions a
congressos.
Durant la clausura es va dedicar un espai al reconeixement de la tasca realitzada per les
antigues directores d’infermeria que han passat per la institució i que han contribuït a la
professionalització de les cures infermeres que coneixem avui. També el darrer dia, en la
cloenda, el president del Patronat de la FGS, Enric Argelagués i Marga Esteve, directora
infermera, van lliurar els premis als guardonats de cada modalitat:
Premi a la millor comunicació oral: experiència
Cures infermeres en la malaltia de l’empelt contra el receptor cutani
Mercè Triguell. Infermera d’Hematologia
Premi a la millor comunicació oral: procediments guies
Guia clínica para el proceso del duelo perinatal
Vanessa Cabrera Alarcon. Infermera de Neonats
Premi a la millor comunicació oral: en recerca
Efectivitat d’una aplicació per smartphone en pacients de cirurgia major ambulàtoria
Miriam Armora. Infermera del Bloc Quirúrgic
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Premi millor pòster
Triatge a urgències generals
Cristina Cervilla. Infermera d’Urgències Generals

X edició del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries
La Dra. Susan Webb, del Servei d’Endocrinologia de l’Hospital de Sant Pau, va participar
en la X edició del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries per primer cop com a
presidenta de la Comissió Assessora de Malalties Minoritàries a Catalunya (CAMM), una
jornada que va tenir lloc el passat 28 de febrer a l’Hospital de Sant Joan de Déu.
Durant la jornada es va abordar el model d’atenció a les malalties minoritàries que
proposa el CatSalut amb la creació de la primera Xarxa d’Unitats d’Expertesa Clínica
(XUECs). Un grup d’experts de diferents hospitals, entre els que es trobava la Dra.
Victòria Martorell, responsable de Desenvolupament de Serveis de l’Hospital de Sant Pau,
va exposar com s’ha avançat en aquest model organitzatiu que hi ha actualment a
Catalunya.
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