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II Caminada solidària a Sant Pau
L’Hospital de Sant Pau i la Fundació Cors Units van organitzar la “II Caminada solidària de
Sant Pau”. La cita que va tenir lloc el passat 29 d’abril, i que té com a objectiu promoure
l’estil de vida saludable, es va realitzar aquest any per dins del Recinte Modernista i va
comptar amb la col·laboració i acompanyament de gossos de teràpies assistides de la
CTAC, d’un taller de fitwalking i un altre de zumba a càrrec del DIR.

Primer Taller d’Urticària a Sant Pau
El passat 23 de maig va tenir lloc a l’Hospital el primer Taller d’Urticària. Es tracta d’una
iniciativa de la Unitat d’Immunoal·lèrgia cutània, del Servei de Dermatologia de Sant Pau,
que vol apropar la seva experiència, consells i informació a totes aquelles persones que
conviuen amb l’urticària crònica o que estan interessades en conèixer més sobre aquesta
patologia. La idea és formar psicoeducativament al pacient per enfrontar-se millor a la
malaltia, per poder controlar l’ansietat i l’estrès que li provoca.

Taula rodona “Ens hem de preocupar per la mort
sobtada?”
El passat 24 d’abril va tenir lloc a l’Hospital la Taula rodona “Ens hem de preocupar de la
mort sobtada? Una activitat organitzada per l’Hospital de Sant Pau amb la col·laboració de
l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família. La conferència “Què és la mort
sobtada?”, la va oferir el Dr. Jose Mª Guerra, de la Unitat d’arítmies del Servei de
Cardiologia de l’Hospital de Sant Pau i la conferència “Com prevenir la mort sobtada?” la
Dra. Mª Teresa Doñate, de la Unitat d’imatge i funció cardíaca del Servei de Cardiologia,
també de Sant Pau. La Taula rodona va ser moderada per Miquel Àngel Viciana, cap
d’Atenció a l’Usuari de l’Hospital.

Xerrades Divulgatives per a Familiars de persones amb
Alzheimer
Durant els mesos de març, abril i maig s’han celebrat tres sessions de les Xerrades
Divulgatives per a Familiars de persones amb Alzheimer. La primera, a càrrec de Daniel
Alcolea va tractar els “Avenços en el tractament de l’Alzheimer”; durant el mes d’abril va
tenir lloc una altra sobre “L’estimulació cognitiva de l’Alzheimer, quan i com?”, impartida
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en aquest cas, per Isabel Sala; i per últim, durant el mes de maig es va celebrar la xerrada
a càrrec de Roser Ribosa, Lidia García i Andrea Subirana titulada “A quins assajos clínics
puc participar si tinc Alzheimer?”. Encara estan previstes sis xerrades més durant el 2017.

Cicle Medicina al teu Abast
El clicle sobre La Medicina al teu Abast ha fet durant aquest trimestre les seves dues
últimes xerrades. Al mes de març va girar en torn al “Tractament del càncer de mama i
qualitat de vida” oferida pel Dr. Agustí Barnadas i per Magda Ciendones, infermera de
casos de càncer de mama. Durant l’abril, la Dra. Esther Serra i Isabel Alcalde van explicar
els perills i les precaucions de l’exposició solar a la xerrada “Preparem la pell per a
l’estiu!”.

El Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora celebra els
seus 70 anys
El passat 12 de maig, el Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de l’Hospital de Sant
Pau va celebrar els seus 70 anys d’existència al Recinte Modernista de Sant Pau. Durant
la celebració es va fer un repàs dels avenços en aquest camp i es va retre homenatge a la
figura del Dr. Pere Gabarró i Garcia, reputat cirurgià plàstic i creador del primer Servei de
Cirurgia Plàstica de l’Estat, a l’Hospital de Sant Pau.
El Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de l’Hospital de Sant Pau juntament amb la
Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica van presentar durant la
jornada els últims avenços en trasplantament facial, tractament quirúrgic del peu diabètic,
reconstrucció, microcirurgia vascular i cirurgia oncoplàstica i tractament quirúrgic del
limfedema.
La jornada va comptar amb els principals experts provinents dels grans hospitals
universitaris catalans capdavanters en aquestes tècniques quirúrgiques com són el Dr.
Joan Pere Barret, de l’Hospital de la Vall d’Hebron; el Dr. Cristian Carrasco, de l’Hospital
Germans Trias i Pujol – Can Ruti; el Dr. Joan Fontdevila, de l’Hospital Clínic de Barcelona;
el Dr. Joan Mª Viñals, de l’Hospital Universitari de Bellvitge, i la Dra. Gemma Pons, de
l’Hospital de Sant Pau.
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Sant Pau amb la lectura
Escalfant motors pel dia de Sant Jordi, els petits de Sant Pau van rebre el 20 d’abril, la
visita de Joaquim Carbó i Carme Solé Vendrell. L’escriptor i la il·lustradora van signar
llibres i van parlar amb els infants de l’àrea d’Hospitalització de Pediatria.

Els estudiants se sumen per recaptar fons per a “Entre
Nosaltres”
Amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, els estudiants de la Facultat de Medicina de la
UAB-Sant Pau van vendre roses el Dia del llibre als voltants de l’Hospital. Part dels diners
recaptats aniran destinats a la segona part de l’estudi sobre l’impacte socieconòmic en
dones diagnosticades de càncer de mama, liderat pel Servei de Cirurgia Plàstica i
coordinat pel Servei d’Epidemiologia Clínica de Sant Pau.
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