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ELS NOSTRES PROFESSIONALS

El Dr. Cinca entra a formar part del nou CAPRIS de la
Generalitat
El Dr. Joan Cinca ha estat nomenat membre del Consell Assessor en Política de Recerca
i Innovació en Salut (CAPRIS) de la Generalitat de Catalunya, òrgan creat el passat
desembre de 2016. El CAPRIS neix com a màxim òrgan d’assessorament del
Departament de Salut en el desenvolupament de les polítiques en les àrees de la recerca i
la innovació.

La Dra. Mangues a la Junta de govern de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
La Dra. Mª Antònia Mangues, directora del Servei de Farmàcia de l’Hospital de Sant Pau,
ha estat escollida vicepresidenta primera de la Junta de govern de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.
L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears és una entitat
fundada l’any 1872, que constitueix una tribuna i lloc de reunió dels professionals de la
salut de Catalunya, Balears, València i Andorra. És una institució independent al servei
del país i no vinculada a cap organisme oficial. L’objecte primordial de l’Acadèmia és
fomentar la formació continuada amb l’estudi i el conreu de les ciències de la salut en tots
els seus aspectes: humà, tècnic, social i cívic, tant en la seva vessant assistencial com
docent i d’investigació.

Per què sóc així?
¿Por qué soy así? És el títol i la pregunta que es plantegen els autors de l’obra sobre les
claus i els enigmes de la personalitat, un llibre escrit i coordinat a quatre mans pels
doctors Joaquim Soler, psicòleg de la Unitat de Trastorn Límit (TL) de la Personalitat del
Servei de Psiquiatria de Sant Pau i Juan Carlos Pascual, psiquiatra de les Unitats de TL i
Addiccions Comportamentals, del mateix servei de l’Hospital.
Soler i Pascual han unit els seus coneixements per escriure i coordinar aquesta obra fruit
de la seva pròpia experiència i de la d’un grup d’especialistes d’alt nivell. Els enigmes i les
claus que conformen la manera de ser, d’adaptar-nos, de preveure i tractar el sofriment, la
personalitat i els seus trastorns són analitzats i revelats de forma clara i precisa en
aquesta obra que despertarà l’interès tant dels professionals de la psiquiatria i psicologia,
com del públic interessat en els aspectes de la nostra personalitat.
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El Dr. Lluís Puig guanya el Premio a la Innovación en el
Ámbito Sanitario
El Dr. Lluís Puig, cap del grup de Recerca de Dermatologia de l’IIB-Sant Pau i cap del
Servei de Dermatologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ha obtingut el guardó
“Premio a la Innovación en el Ámbito Sanitario 2016” atorgat per la càtedra “El
medicamento innovador: su auténtica dimensión” de la Universidad de Alcalá de Henares,
en col·laboració amb Celgene i SILO.
Aquests guardons reconeixen els millors treballs d’innovació a Espanya que demostrin un
valor afegit en la qualitat de vida dels pacients o que contribueixin a aconseguir una major
eficiència en el sistema sanitari.
El Dr. Puig ha guanyat aquesta primera edició en l’àmbit de Dermatologia amb la
presentació de la Unitat Multidisciplinar de la Psoriasis que té com a objectiu principal
adequar les intervencions segons les necessitats dels pacients que pateixen aquesta
malaltia amb especialistes provinents de diferents àmbits tant clínics com de recerca o
d’infermeria, que promouen la qualitat de l’atenció als pacients fomentant el treball en
equip i les accions conjuntes amb els diferents professionals i serveis implicats.

Nova supervisora de les Unitats B1 i C1
Eugènia Masip Figueras, infermera de formació, és la nova supervisora de les Unitats B1 i
C1 des del passat 26 de gener. Masip és diplomada en Infermeria per l’Escola
Universitària d’Infermeria Santa Madrona (adscrita a la UB) des de 1995. Des d’aleshores
fins 2005 va exercir com infermera de cures intensives a l’Hospital General de Catalunya i
al Consorci Sanitari Parc Taulí. A partir del novembre de 2005 s’incorpora com a
comandament de la Direcció d´Infermeria a l’Hospital General de Catalunya
desenvolupant durant aquests anys diferents càrrecs a diferents hospitals del grup Quirón
Salut (Hospital General de Catalunya, Hospital Quirón del Vallès i Hospital Sagrat Cor)
amb funcions de gestió, coordinació, cap àrea, sotsdirecció i direcció infermera. Compta a
més amb un màster en Gestió Sanitària per la Universitat Internacional de Catalunya
(2013-2014).

Comunicació corporativa i relacions ciutadanes
Tel. 93 553 78 30
comunicacio@santpau.cat
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
www.santpau.cat

Butlletí de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Versió en pdf

FEBRER 2017
Premi a la millor comunicació oral del XXVI Congrés de
la Societat Catalana de Digestologia
La Dra. Eva Román, infermera de recerca del Servei de Patologia Digestiva i professora
de l’Escola Universitària d’Infermeria de l’EUI-Sant Pau ha rebut el premi a la millor
comunicació oral durant el XXVI Congrés de la Societat Catalana de Digestologia, que es
va celebrar del 26 al 28 de gener a Lleida.
El treball premiat, “Efecte d’un probiòtic multiespècies sobre la funció cognitiva, el risc de
caigudes i la resposta inflamatòria en pacients amb cirrosi” és un projecte multidisciplinar
dirigit pels Drs. Soriano i Guarner, en el qual han participat Cristina Gely i Maria Poca del
Servei de Patologia Digestiva; Juan Camilo Nieto, Sílvia Vidal i Cándido Juárez de l’Institut
de Recerca (IIB-Sant Pau) i del Servei d’Immunologia; i Marta Pozuelo i Chaysavanh
Manichanh, de l’Institut de Recerca Vall d’Hebron (VHIR).

Sandra de Andrés Muñoz guanya el Premio Metas 2016
El treball “Factores asociados con la adherencia al tratamiento en pacientes
drogodependientes” de Sandra de Andrés Muñoz, infermera de la Unitat de Conductes
Addictives del Servei de Psiquiatria de Sant Pau, ha guanyat el premi al millor treball
d’investigació dels Premios Metas, guardonat amb 6.000 euros.
Per a optar a aquest premi, els treballs presentats han abordat diferents àrees de
coneixements de l’Infermeria. Aquests guardons, que enguany celebren la seva 18ena
edició, persegueixen l’objectiu de potenciar la tasca científica infermera a través de
l’experiència dels professionals i el seu entorn.

El Dr. Targarona nou director de Cirugía Española
El Dr. Eduardo Targarona, director de la Unitat de cirurgia gastrointestinal i hematològica
de l’Hospital de Sant Pau, és el nou director de la publicació Cirugía Española, òrgan
oficial d’expressió de l’Asociación Española de Cirujanos. Cirugía Española està indexada
a Pubmed i actualment té un Impact Factor 1, és a més la revista d'abast quirúrgic en
castellà més visitada per internet.
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Sant Pau als Premis de La Unió
El projecte “Servei d’abordatge integral del procés assistencial” del Dr. Xavier Viñolas i
Mireia Barroso va quedar finalista a la VII edició dels Premis La Unió a la Innovació en
Gestió, en el marc de la cloenda de l’Assemblea General de La Unió que va tenir lloc al
desembre.

Premi al millor pòster per a l’Hospital de Dia de
Geriatria de Sant Pau
El treball “Calidad de vida relacionada con la Salud y factores asociados en ancianos
ambulatorios con enfermedades crónicas” desenvolupat a l’Hospital de Dia de Geriatria de
Sant Pau ha guanyat el premi al millor pòster durant el XXXVI Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) i el XII Congreso de la Sociedad de
Medicina Interna de Aragón, Navarra, La Rioja y el País Vasco (SOMIVRAN), celebrats a
Saragossa a finals de novembre.

El Dr. Alonso entra a la llista dels científics més citats
del món
El doctor Pablo Alonso Coello, investigador Miguel Servet del Centre Cochrane
Iberoamericà/IIB-Sant Pau, figura a la llista dels científics més citats del món que publica
Clarivate Analytics, antiga branca de l'agència Thomson Reuters dedicada a la propietat
intel·lectual i a la ciència.
A la llista apareixen els 3.000 investigadors més citats del món de 21 camps de la ciència i
les ciències socials, que van des de la medicina clínica i les neurociències, fins
l'agricultura, economia o medi ambient. D'aquests, 56 són investigadors que treballen en
institucions espanyoles, 7 d’ells vinculats a algun CIBER, com és el cas del Dr. Alonso
que pertany al CIBERESP (CIBER d’Epidemiologia i Salut Pública).

El Dr. Cinca explica la seva recerca a “Els Matins” de
TV3
Un equip de TV3 va entrevistar el passat 24 de febrer, al Dr. Joan Cinca, director del
Servei de Cardiologia de l’Hospital i investigador de l'Institut de Recerca de Sant Pau. El
Dr. Cinca ha explicat al programa de "Els Matins" de TV3 com investiguen per millorar les
seqüeles d'un infart amb el projecte d'investigació que va aconseguir una de les beques
de l'edició de La Marató de TV3 de 2014.
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