12 de novembre de 2018
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA CELEBRA EL DIA MUNDIAL DE LA PREMATURITAT
L'Hospital de Barcelona acollirà el proper 17 de novembre diferents iniciatives destinades a posar en
relleu la importància de l'atenció dels nadons prematurs en els hospitals, una qüestió ineludible i urgent
que el centre de referència d'Assistència Sanitària ha prioritzat des de la seva creació. En el Dia Mundial
de la Prematuritat, establert per l'OMS, el centre es bolcarà en la conscienciació de la ciutadania i es
convertirà en punt de trobada entre professionals de la medicina, famílies i la societat.
Els dies 16 i 17 de novembre se celebra a l'Hospital de Barcelona una dels principals trobades de
la Península dedicades al desenvolupament de nadons d'alt risc neurològic. La Fundació NeNe
–una organització sense ànim de lucre enfocada a la formació, investigació i divulgació dels
problemes neurològics del nadó a Espanya i a nivell internacional– ha triat el centre i, amb la seva
col·laboració, realitza el tercer dels seus cursos, en aquesta ocasió dirigit per la Dra. Miriam
Martínez-Biarge (Hospital de Hammersmith, Londres), el Dr. Alfredo García-Alix (Hospital Sant Joan
de Déu, Barcelona) i el Dr. Xavier Demestre (SCIAS Hospital de Barcelona, Barcelona).
Destinat als neonatòlegs, pediatres generals, neuropediatres, psicòlegs i rehabilitadors que ompliran
la sala d'actes de l'Hospital de Barcelona, aconseguirà de nou en aquesta cita convertir-se en punt
de trobada entre professionals de la medicina, les famílies i la societat. Coincidint, a més, amb el
Dia Mundial del Nadó Prematur, designat per l'OMS.
Les integrants de Maturam, el grup de suport a pares i mares de nadons prematurs de l'Hospital de
Barcelona, seran també protagonistes en el curs anual de la Fundació NeNe. Al costat d'una
representant de l'associació Som Prematurs, diverses mares de prematurs exposaran davant d'un
auditori d'experts les inquietuds i dubtes més freqüents en situacions per les quals han passat en
les seves vides.
Així mateix, Maturam instal·larà un punt d'informació al vestíbul de l'edifici, per on durant aquesta
jornada passaran nombroses persones interessades en la seva tasca. D'una manera propera i
amable, s'intercanviaran experiències per situar l'atenció integral de la prematuritat en el focus de
l'objectiu. D'aquesta manera, al llarg del dia, la problemàtica es visibilitzarà, aproximant-la a una
àmplia representació de la societat.
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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.
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