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ELS NOSTRES PROFESSIONALS

El Dr. Casademont substituirà al Dr. Escartín al front de
la Unitat Docent Sant Pau de la Facultat de Medicina de
la UAB
El Dr. Jordi Casademont, director del Servei de Medicina Interna i Professor Titular de
Medicina, va ser escollit el passat 21 de maig com a nou coordinador de la Unitat Docent
Sant Pau de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en
substitució del Dr. Antonio Escartín, que es jubila. Va prendre possessió del càrrec a
començaments de setembre.

Premi “Menció Especial 2017” per la seva qualitat
científica
El Grup de Lípids i Patologia Cardiovascular de l’IIB Sant Pau i la Unitat d’Imatge
Cardíaca, del Servei de Cardiologia, de l’Hospital de Sant Pau han rebut el Premio
Mención Especial 2017 per la seva comunicació oral durant el XXX Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Arteriosclerosis.
En el treball premiat “El microRNA circulante miR-130a-3p es un potencial biomarcador de
aterosclerosis coronaria: una aproximación trasnacional” han participat els doctors David
De Gonzalo-Calvo, de l’IIB Sant Pau, i Mario Sutil, David Vilades, Rubén Leta i Francesc
Carreras del Servei de Cardiologia de l’Hospital.

El Dr. Jordi Díaz Manera premiat per la Sociedad
Española de Neurología
El jurat designat pel Comité Científico de la Sociedad Española de Neurología (SEN) va
atorgar el Premio a la Mejor Comunicación Oral de la Reunión Anual de la SEN de 2016 al
treball “Estudio del patrón de afectación muscular mediante resonancia magnética en un
cohorte de 181 pacientes con distrofia muscular por déficit de disferlina participantes en el
COS study” del Dr. Jordi Díaz Manera, adjunt del Servei de Neurologia de l’Hospital.

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

SETEMBRE 2017

El Dr. Masià nomenat membre del Comitè executiu de la
World Society for Reconstructive Microsurgery
Durant el 9é Congrés de la World Society for Reconstructive Microsurgery (Seul), que es
va celebrar el passat juny, el Dr. Jaume Masià, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de
l’Hospital de Sant Pau, va ser nomenat membre de l’Executive Committee d’aquesta
societat. És la primera vegada que un professional del nostre Estat és designat per a
formar part d’aquest Comitè.
El Comitè executiu de la World Society for Reconstructive Microsurgery està constituït per
un grup de 10 experts en Microcirurgia de diferents especialitats representant les tres
grans àrees de coneixement mundial que són Europa, Àsia i Nord-Amèrica.

Reconeixement a Sant Pau en la Jornada de Cloenda de
la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
El Servei de Psiquiatria de Sant Pau va ser triplement guardonat durant l’entrega dels
Premis de la Jornada de Cloenda 2016-2017 de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut
Mental. Carlo Alemany, Elisabet Casellas i Conrad Molins, tots ells professionals del
Servei de Psiquiatria del nostre Hospital, han estat reconeguts pels seus treballs en
diferents categories.
XXI Premi a la Millor Comunicació:
- Primer premi: Carlo Alemany, metge resident del Servei de Psiquiatria, per “La
re-estimulació en la teràpia electro-convulsiva: una qüestió de temps?
- Segon premi: Elisabet Casellas, psicòloga resident del Servei de Psiquiatria, per
“Millora la intervenció psico-educativa grupal breu el curs del trastorn bipolar?
VI Premi Reptes Clínics del Dia a Dia: Conrad Molins, metge adjunt del Servei de
Psiquiatria per “IMAO fins al final”.
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Lliurades les Medalles d’Or de la Radiologia Catalana a
dos antics professionals de Sant Pau
La Societat Científica Radiòlegs de Catalunya va celebrar el seu VIIè Congrés a
Barcelona, on es van abordar els principals avenços i reptes en la imatge oncològica. En
el marc d’aquesta trobada, es van lliurar les Medalles d’Or de la Radiologia Catalana, el
màxim reconeixement que atorga la Societat a la trajectòria professional en aquest camp.
Els guardonats han estat dos radiòlegs de reconegut prestigi: el Dr. Antoni Gómez
Gómez, especialista en Radiologia de mama, i el Dr. Jordi Ruscalleda Nadal,
Neuroradiòleg. Tots dos amb una àmplia experiència clínica, docent i investigadora, i
vinculats de Sant Pau.
Antonio Gómez Gómez va ser cap del Servei de Radiodiagnòstic, Oncologia i Patologia
mamària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, fins que es va jubilar el 2008. Va crear
una nova tècnica, la neumooncografia, capaç de discriminar tumors malignes de mama
dels que no ho són sense necessitat d’operar. Natural de Cantabria, va arribar a
Barcelona el 1967 i aquí va desenvolupar la seva carrera professional. Ha estat mestre de
centenars de radiòlegs residents, que s’han format amb ell, provinents de tot l’Estat i de
Llatinoamèrica.
Jordi Ruscalleda Nadal ha exercit com a director de la seva especialitat en diversos
hospitals de Barcelona, entre ells, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau on va dirigir la
Unitat Clínica en Radiologia. Ha desenvolupat la professió durant 50 anys, ha participat en
les més prestigioses associacions internacionals en Neuroradiologia i, en l’actualitat,
promou ensenyaments de màster en Radiologia i dirigeix la Neuroradiologia als centres de
Creu Blanca. La Sociedad Española de Radiología Médica (Seram) li va atorgar el Premi
a la Professió l’any 2010, i és membre honorari de l’European Society of Neuroradiology
des de 2013.
La imatge oncològica és una eina imprescindible en la detecció, el pronòstic, i el correcte
tractament i seguiment dels pacients. Enguany, la Societat de Radiòlegs de Catalunya ha
dedicat el seu congrés als aspectes científics i tecnològics més rellevants en aquesta
àrea, reunint a ponents de les diferents especialitats professionals dedicades a la cura
dels pacients oncològics (radiòlegs, oncòlegs, cirurgians i experts en radioteràpia).
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Les infermeres de Pediatria reconegudes per la SEEN
Estrella Valle, Maribel Amat, Anna Riba, Cristina Ferret i Montserrat Vila, infermeres del
Servei de Pediatria de l’Hospital de Sant Pau, han guanyat el premi al millor pòster al IX
Congreso Español de Lactancia Materna. El treball "Relación entre extracción manual
precoz de calostro y disminución del consumo de leche donada en una unidad de
cuidados intensivos neonatales. Estudio de cohortes retrospectivo" ha estat guardonat per
la Sociedad Española de Enfermería Neonatal de la Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición (SEEN).

Vicent Fonollosa ha estat escollit nou degà de la
Facultat de Medicina
Vicent Fonollosa, catedràtic del Departament de Medicina i especialista en Medicina
Interna de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, va ser escollit nou degà de la
Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. El nomenament es va
aprovar a la Junta de la Facultat que va tenir lloc el 20 de juny passat. Fonollosa agafa el
relleu de Manel Armengol, que ha estat el degà del centre des de 2012.
Fonollosa es va llicenciar en Medicina i Cirurgia per la UAB a la segona promoció (1975).
Ha estat responsable d'assignatures sobre reumatologia i malalties autoimmunes
sistèmiques o sobre bases biològiques de la patologia i coordinador del tercer curs del
Grau de Medicina, entre altres activitats docents. La seva recerca ha estat centrada en les
malalties autoimmunes sistèmiques i en particular en la malaltia esclerodèrmica. Ha
publicat més de 200 treballs a revistes indexades i 25 capítols de llibre, i ha dirigit 25 tesis
doctorals. Ha estat coordinador nacional de la línia de recerca sobre esclerodèrmia dins
del Grup de Malalties Autoimmunes Sistèmiques de la Societat Espanyola de Medicina
Interna i responsable del Registre Nacional de malalts amb esclerodèrmia (RESCLE).
Pel que fa a les responsabilitats institucionals a la UAB, Fonollosa ha estat vicedegà de
Docència de la Facultat de Medicina, director del Departament de Medicina i coordinador
de la Unitat Docent Vall d'Hebron. A més, és acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya, ha presidit la Societat Catalanobalear de Medicina Interna i ha
estat membre de l'European Consortium on Systemic Sclerosis Genetics, així com revisor
i membre dels consells editorials de diverses revistes biomèdiques. Entre altres
distincions, ha rebut els premis Farreras-Valenti, Joan Vivancos i Josep Font, com també
el Premi a l'Excel·lència Professional en la Categoria Medicina Hospitalària del Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya.
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La Dra. Esther Serra a l’Acadèmia
Dermatologia i Venereologia

Europea de

La Dra. Esther Serra, del Servei de Dermatologia de Sant Pau, única representant
espanyola en la Task Force pruritus de l'Acadèmia Europea de Dermatologia i
Venereologia (EADV), forma actualment part del grup de treball europeu sobre el prurig
crònic. Aquest grup de treball està realitzant un estudi multicèntric sobre aquesta malaltia
per a fixar les característiques, freqüència, perfil de pacients, prevalència europea,
càrrega econòmica, recomanacions de tractament... etc.
Un projecte que forma part del Task Force Pruritus de l’EADV.

La tesi doctoral del Dr. Alcolea guanya el primer premi
de la SEN
El Dr. Daniel Alcolea, de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de Sant Pau, va
ser guardonat amb el I Premio de la Sociedad Española de Neurología (SEN) a la Mejor
Tesis Doctoral en Neurociencias pel seu treball “Cerebrospinal fluid biomarkers for the
study of the patholophysiological pathways in Alzheimer’s disease”.

V Promoció de Grau d’Infermeria de l’EUI - Sant Pau
El passat 28 de juny va tenir lloc, a la sala d'actes de l'Hospital, la graduació dels
alumnes de la cinquena promoció de Graduats i Graduades en Infermeria de l'EUI - Sant
Pau. Va presidir l'acte el Dr. Josep Ros, vicerector de programació Acadèmica i de
Qualitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, acompanyat de la Dra. Mercedes
Abades, directora de l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau; la Dra. Carme Jover, cap d’Infermeria de l’Hospital i la Dra. Eva Mª Roman,
com a padrina de graduació.
Durant l’acte es van lliurar els diplomes als graduats i el premi extraordinari al Millor
Expedient Acadèmic que va recaure en Marta Guirao Vicente.

El Servei de Pneumologia, premiat al Congrés Mundial
de Bronquiectasis
El Dr. Guillermo Suárez-Cuartin, del Servei de Pneumologia, va ser guardonat amb el
premi de “The best Rising Star” pel treball “Identification of Pseudomonas aeruginosa
using an e-nose in bronchiectasis” en el Bronquiectasis World Congress celebrat a Milà
(Itàlia) els dies 6-8 de juliol.
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La Dra. Miren Revuelta guanya el premi Fernando Vidal
2017
La Dra. Miren Revuelta, del Servei d’Anestesiologia de Sant Pau, i que pertany al grup de
professionals de la Clínica del Dolor, va guanyar el premi Fernando Vidal d'enguany.
Aquest guardó l’atorga la Societat Catalana de Dolor dintre del marc de l'Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. El treball guanyador és part de la
seva tesi doctoral i es titula " Efectividad y factores predictivos de la respuesta
al tratamiento con corticoides epidurales en la radiculalgia secundaria a hernia discal".
En aquest treball també hi han col·laborat les doctores Ana Parera, Marta Ferrándiz,
Mercè Genové i Mª Teresa Santeularia, i ha estat liderat per el Dr. Xavier León, del Servei
de Otorinolaringologia i la Dra. Elena Català, directora de la Unitat de la Clínica del Dolor.
Aquesta va ser la V edició del premi Fernando Vidal i s'atorga anualment al millor treball
original en el camp del Dolor.

Investigadors de l’Hospital de Sant Pau publiquen a la
revista JAMA
Investigadors dels Serveis d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública, Anestesiologia,
Cardiologia i Bioquímica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau van participar en la
publicació d’un article a la revista JAMA. L’estudi forma part de la línia de recerca en
medicina perioperatòria impulsada per investigadors d’aquests Serveis.
L’article descriu un estudi de cohorts (estudi VISION) on van participar més de 21.000
pacients de 13 països diferents. Aquest estudi analitza l’associació entre els nivells
postoperatoris de troponina d’alta sensibilitat amb lesió de miocardi i la mortalitat al cap de
30 dies en pacients de cirurgia no cardíaca.
Els autors conclouen que un pic de troponina postoperatòria durant els tres primers dies
després de la cirurgia estava significativament associat amb la mortalitat al cap de 30
dies, amb o sense signes isquèmics.
Aquest estudi confirma el valor pronòstic d’aquesta troponina en aquests tipus de pacients
i, a més, servirà per actualitzar els criteris dels programes de cribratge amb troponines
d’alta sensibilitat a nivell internacional. Al nostre Hospital, actualment, existeix un
programa assistencial de cribratge amb troponines en pacient quirúrgic de risc pioner a
Espanya, que en aquests moments s’està avaluant mitjançant un estudi finançat per la
Marató de TV3.
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Sant Pau per la feina multidisciplinar
El Dr. Fernando Muñoz, del Servei de Neurocirurgia, el Dr. Juan Ramón Gras, del Servei
d’Otorinolaringologia i la Dra. Susan Web, consultora sènior d’Endocrinologia, tots ells
metges de l’Hospital de Sant Pau, van participar a mitjans de juny en la jornada conjunta
de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición / Sociedad Canaria de
Endocrinología de Patología Hipofisaria.
Durant la jornada es van presentar les tècniques i resultats dels abordatges endoscòpics
dels adenomes d’hipòfisi "a 4 mans" entre ORL i NC, i es va explicar com treballem en
equip entre els diferents especialistes, tal com queda reflectit al protocol institucional de
Patologia Hipotalem-Hipofisiària. Una jornada on ha quedat palesa la importància de la
feina multidisciplinar i com això millora els resultats globals.
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