24 d’abril de 2017
IMPULS A L’ACTUALITZACIÓ DE CONEIXEMENTS DELS PROFESSIONALES DE L’ÀREA
MATERNOINFANTIL
La nova edició de la Jornada sobre Patologia de l'Embaràs tindrà lloc el proper 26 de maig a l'Hospital
de Barcelona. Més de 100 especialistes de l'àrea maternoinfantil d'Assistència Sanitària es donen cita,
per sisè any consecutiu, en aquest cas per analitzar la relació entre l'heparina i la gestació, per un costat,
i els efectes del part en el sol pelvià i la seva rehabilitació. Els serveis de Medicina Interna i de Pediatria
i Neonatologia de l'Hospital de Barcelona, amb voluntat d'impulsar una actualització de coneixements
amb un enfocament multidisciplinari, es fan càrrec de l'organització.
Responsable de vetllar per l'interès i el nivell de qualitat dels continguts de la Jornada, un comitè format
per professionals de l'àmbit maternoinfantil realitza la selecció de temes, guiat per criteris científics. Així,
aquesta sisena jornada pren el relleu de les dedicades als trastorns hipertensius i la diabetis, a l'obesitat
i la prematuritat, a les infeccions, al CIR i la reproducció assistida, i a l'embaràs en els extrems de la vida
fèrtil.
Amb un enfocament molt dirigit a l'àrea obstètrica, la primera part aglutinarà diverses ponències entorn
de diferents aspectes relacionats amb els efectes de l’heparina durant la gestació. La segona part, en
canvi, es dividirà en una primera introducció sobre el sol pelvià i, al final, un taller pràctic sobre cirurgia
rehabilitadora, que de forma simultània es combinarà amb una sessió sobre protecció del sol pelvià en
el part natural.
Obstetres, ginecòlegs, llevadores, pediatres, neonatòlegs, internistes i metges d'altres especialitats
relacionades, així com infermeres de l'àrea maternoinfantil, ompliran el saló d'actes de l'Hospital de
Barcelona durant aquesta cita promoguda anualment per Assistència Sanitària.
Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un
particular model d’autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió.
Actualment, l’entitat compta amb 190.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000
metges a la seva disposició. A més, és partner mèdic oficial del FC Barcelona.
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