20 de febrer de 2018
LA 7a JORNADA SOBRE GINECOLOGIA I PEDIATRIA SUPERA TOTES LES PREVISIONS
Més de 100 obstetres, pediatres, llevadores, internistes i metges d'altres especialitats relacionades, així
com personal d'infermeria, van omplir el passat 15 de febrer la sala d'actes de l'Hospital de Barcelona
per participar en la setena edició de la jornada d'Assistència Sanitària sobre ginecologia i pediatria. La
cita ha marcat una nova fita en el camí cap a la promoció del coneixement dels professionals de l'àmbit
de la salut.
El programa, dedicat a tractar la vacunació del virus del papil·loma humà (VPH) com a mitjà per prevenir
el càncer de coll uterí, ha despertat l'interès dels que en la seva tasca diària afronten casos relacionats
amb la patologia tractada o atenen pacients dels grups de risc descrits. Els serveis de Medicina Interna i
de Pediatria i Neonatologia de l'Hospital de Barcelona, juntament amb especialistes en Ginecologia i
Obstetrícia, van programar una sessió d'enfocament multidisciplinari.
Des de 2012, un comitè format per professionals de l'àmbit maternoinfantil és responsable de vetllar per
l'interès i el nivell de qualitat dels continguts d'aquestes jornades. Guiat per criteris científics, realitza una
selecció de temes atenent a l'actualitat dels avenços de la ciència i les demandes de la comunitat
professional, generalment sorgides de la pràctica diària. Així, en aquest temps s'han abordat causes de
morbiditat materna i perinatal, com els trastorns hipertensius i la diabetis, l'obesitat i la prematuritat, les
infeccions, el creixement intrauterí retardat, el sòl pelvià i les patologies relacionades amb l'embaràs en
els extrems de la vida fèrtil.
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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