12 de juny de 2018
MICROBIOTA I HEMORRÀGIA POSTPART A LA 8a JORNADA SOBRE PATOLOGIA DE
L’EMBARÀS
Els més de 100 ginecòlegs, llevadores, pediatres i altres professionals de l'àrea maternoinfantil reunits a
la sala d'actes van ratificar l'interès de la comunitat pels temes triats i l'èxit del format ideat per Assistència
Sanitària i l'Hospital de Barcelona. En la seva vuitena edició, el nombre d'assistents va créixer i van
millorar les seves valoracions de les ponències, dedicades a dos blocs temàtics diferenciats: la
importància de la microbiota en la salut infantil i la valoració i tractament de l'hemorràgia postpart. Per
complementar la segona part, en acabar la sessió es va impartir un taller relacionat. Així, el passat 8 de
juny va tenir lloc un nou pas de gegant en la promoció del coneixement entre el conjunt dels professionals
de la salut.
Les jornades d'Assistència Sanitària sobre patologia de l'embaràs són una iniciativa fruit de l'activitat del
comitè creat el 2012 per vetllar per la formació de qualitat en el marc de l'àrea maternoinfantil. Capitanejat
per la direcció mèdica de l'Hospital de Barcelona, al costat dels responsables de pediatria, medicina
interna i ginecologia, el comitè organitzador escolta les demandes que els professionals detecten en la
seva pràctica habitual i els proporciona les respostes adequades als avenços de la ciència. Per a això,
confecciona un programa de continguts sòlid i compta amb els experts més solvents en la matèria.
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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