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ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Dos metges de Sant Pau escollits per a formar part de
la Junta del Grupo Geis
El Dr. Isidre Gracia, cap de la Unitat Funcional de Sarcomes, del Servei de Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia i el Dr. Vicenç Artigas, cap de la Unitat de Cirugia HBPOncològica, del Servei de Cirurgia General i Digestiva, ambdós membres del Comitè de
Sarcomes del nostre Hospital, han estat nomenats per a entrar a formar part de la Junta
del Grupo GEIS (grup espanyol d’investigació en sarcomes).

El Dr. Villanueva premiat al congrés anual de la
Asociación Española para el estudio de Hígado
El Dr. Càndid Villanueva, director d’Unitats sagnants, del Servei de Patologia Digestiva de
Sant Pau ha rebut el “Premi a la Millor Comunicació Oral Clínica" durant el 42è Congrés
Anual de l'Asociación Española para el Estudio del Hígado, celebrat a Madrid el passat
mes de febrer. L’estudi multicèntric "Los β-bloqueantes previenen la descompensación en
pacientes con cirrosis e hipertensión portal clínicament significativa. Estudio doble-ciego,
controlado con placebo", ha comptat amb la col·laboració dels investigadors Agustín
Albillos, Joan Genescà, Juan-Carlos Garcia-Pagán, José Luis Calleja, Rafael Bañares,
Rosa Morillas, Maria Poca, Salvador Agustín, Penyes B, Juan Abrades, Edilmar AlvaradoTàpies, F. Torres i Jaume Bosch.

El Dr. Crespi premiat per la SERV
El Dr. Jaume Crespi, del Servei d’Oftalmologia de Sant Pau, ha estat guardonat amb el
premi a la millor comunicació pel treball “Tortutosidad vascular retiniana familiar: estudio
genético” en el XXI Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV),
celebrat a Madrid a començaments de març.

La Dra. Oñate premiada al VI Foro de Oncología sobre
Trombosis
La Dra. Guadalupe Oñate, resident del Servei d'Hematologia de l’Hospital Sant Pau, va
rebre el primer premi del concurs de casos clínics sobre trombosi i càncer en el VI Foro de
Oncología sobre Trombosis, que va tenir lloc a finals de febrer a Alcalá de Henares.
L’esdeveniment en el que van participar més de 170 metges d’Espanya i Portugal, va
comptar amb l’aval de quatre societats científiques (SEOM, SEMI, SEMES i SETH) i es va
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celebrar amb l’objectiu de fomentar el treball multidisciplinar dels professionals per a
preveure la malaltia tromboembòlica en pacients oncològics.

El Dr. Indalecio Moran director en funcions del Servei
de Medicina Intensiva
Degut a la marxa del Dr. Jordi Mancebo Cortés, el Dr. Indalecio Moran Chorro ocupa la
direcció en funcions del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital fins la convocatòria
d’aquesta plaça.

Canvis en les responsabilitats
supervisió de la Direcció Infermera

dels

equips

de

Des del mes de març Teresa Salazar Falcó ocupa el torn de tarda del Bloc quirúrgic,
deixant la Supervisió general de tarda que exercirà Santiago Garcia Sousa, fins ara
supervisor del torn de nit. D’altra banda, Francesc Cuscó Donadeu es va incorporar de
supervisor del Cap Maragall i Guinardò, coordinació Hospital i Primària, Prealt, Hospital de
dia d’Endocrí i gestores de casos, lloc que ha deixat Ana Rodríguez Junco al jubilar-se.
Per últim, les dues vacants de Supervisió del torn de nit van ser adjudicades a Mónica
Alcaide Mateo i Manel Tarifa Chicano.

El Servei de Pneumologia de Sant Pau premiat per la
SEPAR
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha premiat dues
comunicacions del Servei de Pneumologia de l'Hospital de Sant Pau, de les 13 àrees de
treball de la SEPAR, amb el premi "SEPAR pacientes 2017". Aquest guardó reconeix la
tasca prioritària d’aquells aspectes que aportin valor al pacient més enllà del coneixement
i de l'alt nivell científic.
A l'Àrea d'Asma han premiat la comunicació: “Impacto de la falta de concordancia entre la
opinión del asmático y su médico en el control sintomático y el riesgo futuro. Estudio
CONCORD”. Els autors principals són la Dra. Astrid Crespo Lessmann i el Dr. Vicente
Plaza Moral.
A l'Àrea de Trastorns Respiratoris Somni - Ventilació Mecànica - Cures Respiratòries
Crítics han premiat la comunicació: “Atención en red asistencial en el síndrome de
apnea‐hipopnea del sueño: concordancia entre la decisión diagnóstica y terapéutica en
Atención Primaria y en la unidad de sueño”. Els autors principals són: la Dra. Patricia
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Peñacoba Toribio, Rosa Mª Miralda Galán, la Dra. Ana Mª Fortuna Gutiérrez i Dra. Mercè
Majos Pérez.

Els doctors Navarro i Soria guardonats en la primera
edició dels premis “Dia del Biòleg”
Dos professionals de Sant Pau, el Dr. Ferran Navarro i el Dr. Jose Manuel Soria van ser
guardonats, el passat 25 d’abril, en la primera edició del premis “Dia del Biòleg” que
concedeix el Col·legi de Biòlegs de Catalunya. El Dr. Navarro va rebre el premi a la
“Trajectòria professional” i el Dr. Soria va ser guardonat en la categoria de “Recerca i
investigació”.

Una investigadora de l’ICCC obté una de les beques
Daniel Bravo 2017
Rosa Suades, investigadora de l’ICCC ha obtingut una de les beques Daniel Bravo 2017
que li permetrà fer una estada al Karolinska Institute de Suècia. L’objectiu d’aquestes
beques és impulsar xarxes de col·laboració en recerca biomèdica cardiovascular
d'excel·lència entre Catalunya i l'estranger.
La Dra. Rosa Suades s'incorporarà al Karolinska Institute en el grup que lidera el Dr.
Francesco Cosentino dins la Unitat de Cardiologia. Conjuntament, esperen identificar els
perfils de miRNA d'alt risc de patologies cardiovasculars en pacients assimptomàtics amb
factors de risc cardiovascular. El diagnòstic en fases primerenques de la lesió vascular
"pot permetre una millor estratificació del risc i la capacitat d'adaptar la teràpia per millorar
el pronòstic. El resultat d'aquesta recerca col·laborativa pot contribuir a proporcionar
miRNA específics com a nous biomarcadors" coincideixen en dir Suades i la seva mentora
a l'ICCC, la professora Lina Badimon.

Adrià Márquez premiat a la primera edició dels
guardons #tenimtalent
Adrián Márquéz López, infermer d’Hemodinàmica, va guanyar el “Jove Talent Atenció
Especialitzada i Hospitalària”, en la primera edició dels premis #tenimtalent organitzats per
la Societat Catalanobalear d’Infermeria. Aquests guardons reconeixen a joves, entre 23 i
35 anys, professionals d’infermeria que treballen en entorns hospitalaris o d’atenció
especialitzada.
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Anna Barata guanya el Best Young Abstract Award
La Dra. Anna Barata Badiella, psicooncòloga del Servei d’Hematologia de Sant Pau ha
rebut el premi “Best Young Abstract Award” pel seu treball “Sexual functioning during the
first year post-transplant: comparison between allogeneic and autologous survivors”. El
premi s’ha lliurat durant el 43rd Annual Meeting of the European Society for Blood and
Marrow Transplantation (EBMT 2107), celebrat a Marsella a finals de març.

Premi a l’experiència innovadora per a les Urgències de
Sant Pau
El conseller de salut, Antoni Comín, en el marc de la IV Jornada de l’Observatori
d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS) va fer entrega del diploma
d’experiència innovadora a la Dra. Mireia Puig, directora de la Unitat d’Urgències i al Dr.
Iván Díaz, cap clínic de la Unitat d’Urgències. El treball guardonat és “Primer any
d’experiència en la implantació del codi sèpsia a l’Hospital de Sant Pau a través del
procés d’atenció urgent: la millora en els resultats”.

Millor comunicació oral al XXX Congrés de la Societat
Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
La Societat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia ha atorgat el Premi a la millor
comunicació oral presentada al XXX Congrés de la SCOOT al treball “Prevenció del
Sagnat Postoperatori: Estudi Multicèntric, Randomitzat, Paral·lel i controlat avaluant
l’eficàcia de l’àcid tranexàmic i la cola de fibrina en pacients intervinguts per Fractura
Subcapital de Fèmur”. Han rebut el premi la Dra. Camila Chanes Puiggrós i el Dr. Marcos
Jordan Sales, del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital.

El Dr. Ignacio Illán-Gala premiat per la Societat Catalana
de Neurologia
La Societat Catalana de Neurologia ha atorgat el Premi LL. Barraquer Bordas a la millor
Comunicació oral OR03 presentada a la XXI Reunió Anual de la Societat Catalana de
Neurologia, celebrada a Barcelona els dies 4 i 5 de maig de 2017, al Dr. Ignacio IllánGala, del Servei de Neurologia de Sant Pau, pel seu treball “Cortical Microstructural
Changes in FTLD: a New Imaging Biomarker”.
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Investigadors del Centre Cochrane Iberoamericà
participen en el desenvolupament del treball premiat pel
projecte Essencial
El passat abril, l’AQuAS va organitzar la jornada d'implementació del projecte Essencial:
“Més no sempre és millor: evitem pràctiques de poc valor”. El projecte “Essencial. Afegint
valor a la pràctica clínica” és una iniciativa que identifica pràctiques clíniques de poc valor
i promou recomanacions per tal d’evitar-les. Durant la jornada es va premiar un treball en
el qual han participat investigadors del Centre Cochrane Iberoamericà - Servei
d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
En aquesta jornada, el conseller de Salut de Catalunya va fer entrega del Premi a la idea
més innovadora per evitar pràctiques de poc valor en l’atenció primària a la doctora
Mariam de la Poza, metgessa del Centre d’Atenció Primària Dr. Carles Riba de Barcelona,
en reconeixement a la línia de treball de prescripció diferida d’antibiòtics; en el
desenvolupament de la qual hi han participat investigadors del Centre Cochrane
Iberoamericà - Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau. La línia ha estat impulsada pel Dr. Pablo Alonso i coordinada per la
investigadora Gemma Mas. En el seu moment, la recomanació derivada d’aquest estudi
es va presentar a la Comissió MAPAC (Millora de l’Adequació de la Pràctica Assistencial i
Clínica) del nostre Hospital.

Nova supervisora a l’Àrea de Crítics
Maria del Mar Vega Castosa és des de mitjans de maig la nova supervisora d’infermeria
de l’àrea de crítics d’adults. Vega és diplomada universitària en Infermeria per l'Escola
Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (UAB). Postgraduada
en Cures Intensives, en Metodologia i Tècniques d’Investigació en Ciències de la Salut, i
en Infermeria en la Vigilància i Control de la Infecció Hospitalària. Té un màster en
Lideratge i Gestió dels serveis d´Infermeria (UB).
La seva incorporació professional a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau data de l’any
1997. Infermera a la UCI des de 1999 fins l’actualitat, ha prestat servei també a la Unitat
d’Urgències, com a infermera de l’equip de trasplantaments de l’Hospital durant 10 anys i
ha estat professora docent a l'EUI de Bellvitge (UB) al departament d'Infermeria
Fonamental i Medicoquirúrgica.

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
Els tres primers premis de la Jornada Administrativa
han anat a Sant Pau
Daniel Torres, Saray Ramón, Gemma Vallcorba, Raquel Nogales, Esther Bautista i Maria
del Mar Mayoral, administratius dels Serveis d’Admissions d’Hospitalització, Bloc
quirúrgic, secretariat de Servei i Sala d’hospitalització de Sant Pau van ser els guanyadors
del primer premi pel pòster "Las 3 E Eficacia, eficiencia y equidad” entre els 26 presentats
durant la Jornada Administrativa. Aquesta és la tercera vegada que es realitza aquesta
trobada organitzada per l’Associació d’Administratius de Sant Pau, AEPASP.
D’altra banda, Albert Boera, Pilar Casasnovas, Carmen Martínez, Cristina Rubio i
Francesca Cañas van aconseguir el segon premi pel seu treball “Programa de gestió del
coneixement administratiu al Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau”. Mentre que els tercers classificats van ser Iraia Figueras i Isabel Noguerol pel
seu pòster “Gestió i anàlisi d’accidents laborals a RRHH de l’Hospital Sant Pau”.
La Jornada Administrativa va tenir lloc el passat 31 de maig, al Paranimf de la Facultat de
Medicina de l’Hospital Clínic de Barcelona. Van participar professionals de 53 hospitals i
centres de salut, dels quals 37 de la nostra institució, de les àrees d’Anestesiologia,
Admissions Bloc quirúrgic (2), Recursos Humans, Anatomia Patològica, Citació telefònica,
Unitat d'estada curta i Urgències generals, van presentar els seus pòsters.
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