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La Setmana del Sarcoma a Sant Pau
La Unitat Funcional de Tumors Mesenquimals va organitzar, del 4 al 7 d’abril, la Setmana
del Sarcoma, a la sala d’actes de l’Hospital de Sant Pau. Un programa complert al voltant
del sarcoma que va acollir, entre d’altres, el XXVI Curs de Tumors de l’Aparell
Locomotor, la I Jornada d’Infermeria especialitzada en Sarcomes i la II Jornada
Internacional de Tumors Retroperitoneals i Abdominals.

Nous pijames pels petits de Sant Pau
A les Unitats de Pediatria van estrenar els nous dissenys de pijames pels nens i nenes de
Sant Pau, còmodes, atractius i pràctics. El model ha estat una proposta de Míriam
Rodríguez, auxiliar d’infermera de la Unitat de Neonatologia, com a resposta al repte
llançat al projecte Open Pau de la Direcció Infermera: “Com milloraries l'experiència de
l'usuari a l'Hospital de Sant Pau?”. En el prototip de la idea van participar, entre d’altres
professionals, els responsables del rober i l'equip assistencial de Pediatria.

El Portal d’Infermeria, un espai digital d’intercanvi
La Direcció Infermera ha engegat el Portal d’Infermeria amb l’objectiu de crear un espai
digital entre els pacients i les professionals. Aquest Portal permetrà als usuaris fer
consultes
per
videoconferència
amb
la
seva
infermera, a
través d’un conjunt d’eines compartides, que de manera unificada i segura, els hi permeti
una major comunicació i coordinació. Les infermeres que inicien el projecte són les
gestores de casos de mama, de còlon/recte, de COT i les infermeres estomatoterapèutes.

XXVII Jornada d’actualització en Medicina Física i Rehabilitació
La XXVII Jornada d’actualització en Medicina Física i Rehabilitació, es va celebrar el
passat 17 de març, al Recinte Modernista de Sant Pau. Una jornada en la que es van
presentar els avenços en innovació, empoderament del pacient i medicina participativa.
L’objectiu de la Jornada era aproximar l’aplicació pràctica de la innovació, la investigació i
la medicina participativa als clínics per al seu ús en l’assistència i la recerca.

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

JUNY 2017
La Unitat de Son de Sant Pau se suma al Dia Mundial de
la Son
El passat 17 de març, es va celebrar el Dia Mundial de la Son amb el lema “Dormir
profundament, nodreix la vida”. En aquesta diada, iniciativa de l’Associació Mundial de
Medicina de la Son (WASM), van organitzar diverses activitats a tot el món, amb l’objectiu
de recordar a la població general i als professionals sanitaris, la importància de dormir
correctament per gaudir d’una vida saludable i, l’impacte sobre la salut dels diferents
trastorns de son.

Curs de Reanimació Neonatal Avançada
El passat 30 de març es va celebrar a l’Hospital el Curs de Reanimació Neonatal
Avançada, un curs adreçat a metges, infermers/res de nounats i llevadores que va tenir
lloc a les sales polivalents, de 9 a 20.30 hores. Els alumnes que van superar
satisfactòriament les avaluacions teòriques i pràctiques van rebre un certificat oficial emès
per la Sociedad Española de Neonatología.

Jornada “Mirem endavant!” a l’Hospital de Sant Pau
L’Hospital de Sant Pau i l’Escola de Patologia del llenguatge van organitzar el 24 de març,
la Jornada “Mirem Endavant!, cercant eines per seguir caminant després d’una lesió
cerebral”.

Millorant la valoració del dolor!
La Comissió del Dolor de l’Hospital, juntament amb el Departament de Formació va
organitzar per al personal infermer d’Urgències, D3 i C3 la formació continuada “Millorant
la valoració del dolor!”, els dies 27 i 29 de març i el 3 d’abril. L’objectiu d’aquest curs, de 9
hores de duració, era sensibilitzar als professionals d’infermeria, que intervenen en el
procés del pacient, a fi de que siguin plenament conscients de la necessitat d’avaluar i
tractar correctament el dolor. El curs va contemplar la formació presencial amb
exposicions dels diferents temes, casos pràctics i resolució de dubtes.
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Jornada dedicada a les malalties renals hereditàries
Amb motiu del Dia Mundial del Ronyó es va celebrar el passat 20 de març, la Jornada
dedicada a les malalties renals hereditàries. L’esdeveniment va tenir lloc a la Sala
Francesc Cambó, del Recinte Modernista de Sant Pau.

Conèixer millor l’impacte de l’apnea del son
Dins de les activitats de l’any “SEPAR (Sociedad Española de Patología Respiratoria) de
los retos respiratorios 2017” el personal de la Unitat de la Son de l’Hospital de Sant Pau
va organitzar el 27 d’abril una sèrie d’activitats orientades als pacients. L’objectiu
d’aquestes jornades era conèixer de primera mà els temors, l’actitud en front a la malaltia i
les expectatives de futur d’aquelles persones que segueixen una teràpia del son.
Pacients de 17 hospitals de tot l’Estat van participar en aquesta iniciativa “Tu sueño
cuenta” organitzada per Linde Healthcare. Aquestes trobades es van realitzar als CAIDER
(Centros de Atención Integral de Enfermedades Respiratorias) en col·laboració amb els
hospitals més propers a cada centre i van comptar també, a part dels especialistes dels
serveis de pneumologia, amb la presència d’un psicòleg per aprofundir en l'impacte
emocional de la malaltia.

Els Trastorns de la Conducta Alimentària al segle XXI
El Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Pau i AETCA van organitzar el “XI Congreso
de l’Asociación Española para el estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria”, la
setmana del 24 al 26 de maig, a la sala d’actes de l’Hospital de Sant Pau. Sota el lema
“Los TCA en el siglo XXI: retos y dilemas” experts d’aquesta especialitat van debatre
durant tres dies per donar resposta als interrogants que envolten aquestes patologies en
el context actual.

VI Curs de formació en malalties neuromusculars a
l’Hospital
La Unitat de Malalties Neuromusculars va organitzar el VI Curso de Formación en
Enfermedades Neuromusculares. El curs que va tenir lloc els dies 9,10 i 11 de maig, a la
sala d'actes de l'Hospital de Sant Pau, va comptar amb la presència de professors
especialistes en malalties neuromusculars de tota Espanya. Es tracta d’un curs adreçat a
neuròlegs adjunts i residents de neurologia de quart any interessats en aquestes
patologies, que té com a objectiu actualitzar i ampliar la formació d'aquests neuròlegs i
residents en les malalties del sistema nerviós perifèric.
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2nd Barcelona Breast Cancer Meeting
Els Serveis d'Oncologia Mèdica de l’Hospital de Sant Pau i del Parc de Salut Mar van
organitzar el 2nd Barcelona Breast Cancer Meeting, el passat 19 de maig, al Recinte
Modernista de Sant Pau. Aquesta va ser la segona edició d’un simposi que té com a
objectiu realitzar una actualització sobre el diagnòstic, pronòstic i avenços en el
tractament del càncer de mama. Van participar diferents experts nacionals i internacionals
de reconegut prestigi amb els que Sant Pau col·labora en diversos projectes de recerca
clínica i traslacional.
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