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L’Hospital de Sant Pau organitza un acte d’agraïment a la Fundació
Privada Daniel Bravo Andreu
• L’acte que ha tingut lloc avui, 30 de juny, a l’Auditori Pau Gil del Recinte
Modernista de Sant Pau ha consistit en la realització del debat “Transformació
assistencial al segle XXI: una necessitat irrenunciable”, centrat en la nova
realitat del sistema de Salut i la col·laboració necessària entre la societat civil i
els òrgans oficials

• Els conferenciants, Dr. Xavier Viñolas, director del Servei de Cardiologia de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; el Dr. Manel Peiró, director de l’Institute
for Healthcare Management d’ESADE; i el Dr. Ramon Maspons, director de
l’àrea d’Innovació i Prospectiva de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
de Catalunya (AQUAS) han ofert els seus punts de vista i la seva experiència
sobre diferents aspectes en el món de l’assistència relacionats amb la
col·laboració i les noves formes de finançament

Material gràfic: https://flic.kr/s/aHsmWbt5qh
Barcelona, 30 de juny de 2021. - L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha organitzat
avui un acte de reconeixement a la col·laboració de la Fundació Privada Daniel Bravo
Andreu amb l’Hospital, per l’equipament d’una nova sala híbrida d’intervencionisme
cardiovascular que compta amb una solució per cardiologia intervencionista
mitjançant un sistema d’imatge radiològic d’altes prestacions, un sistema de
circulació sanguini extracorpori, un ecògraf pel seguiment dels procediments i d’un
equip d’anestèsia, entre d’altres, que permeten realitzar intervencions d’alta
complexitat en aquest camp.
La sala compta, a més, amb una sala de visionat i transmissió que facilita la docència a
altres centres, sobretot a hospitals comarcals, hospitals de Llatinoamèrica, i a
estudiants avançats que volen millorar les seves tècniques en aquest tipus
d’intervencions.
L’acte de reconeixement, ha consistit en la realització de la presentació i debat sobre la
“Transformació assistencial al segle XXI: una necessitat irrenunciable”, ha tingut lloc a
l’auditori Pau Gil del Recinte de Modernista de Sant Pau i s’ha centrat en la nova
realitat del sistema de Salut i la col·laboració necessària entre la societat civil i els
òrgans oficials.

Els conferenciants, Dr. Xavier Viñolas, director del Servei de Cardiologia de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau; el Dr. Manel Peiró, director de l’Institute for Healthcare
Management d’ESADE; i el Dr. Ramon Maspons, director de l’àrea d’Innovació i
Prospectiva de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), han
ofert els seus punts de vista i la seva experiència sobre diferents aspectes en el món de
l’assistència relacionats amb la col·laboració i les noves formes de finançament.
El Dr. Xavier Viñolas ha dit durant la seva exposició: “Agraïm profundament a la
Fundació Daniel Bravo perquè ens ha permès posar en marxa, de forma completa, un
projecte innovador, que posa a més al pacient en el centre de tot”. Per altra banda,
Manel Peiró ha destacat durant la seva intervenció que: “amb aquest projecte fem
possible l’impossible perquè anem a buscar l’excel·lència pensant en els pacients”, i el
Dr. Ramon Maspons, ha afegit que: “aquest projecte contribueix a incrementar la
resiliència del sistema, atenent pacients que en altres circumstàncies no podríem”.
La inauguració de l’acte ha anat a càrrec del Dr. Manel Balcells, president del Patronat
de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
L’acte s’ha iniciat amb una transmissió en directe des de la nova sala híbrida
d’intervencionisme cardiovascular de l’Hospital, íntegrament equipada per la Fundació
Privada Daniel Bravo Andreu. La nova sala permet realitzar intervencions cardíaques
de diferents complexitats, compta a més amb una sala de visionat i transmissió que
facilita la docència a altres centres, sobretot a hospitals comarcals, hospitals de
Llatinoamèrica, i a estudiants avançats que volen millorar les seves tècniques en
aquest tipus d’intervencions.
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