27 de novembre de 2018
LA INFECCIÓ PERIPROTÈTICA CENTRA L'ATENCIÓ A LA QUARTA JORNADA DE CIRURGIA
ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
Un nodrit grup d'especialistes en traumatologia, rehabilitació i fisioteràpia de diferents centres es
van donar cita a la sessió que va tenir lloc el passat 23 de novembre a l'Hospital de Barcelona,
dedicada a la infecció periprotètica i, sobretot, enfocada a analitzar les claus per millorar el seu
maneig. En la seva quarta edició, la jornada es va dividir en dos blocs: el primer es va dedicar al
maneig i prevenció del pacient i el segon, al vessant quirúrgic. Tots dos apartats van concloure amb
la presentació de diversos casos clínics, a càrrec dels ponents participants en cada taula rodona.
Coordinada pels serveis mèdics d'Assistència Sanitària, amb ponents destacats i amb el Dr. Alfredo
Matamala com a moderador, es tracta de la quarta jornada dedicada a la cirurgia ortopèdica i la
traumatologia, després de les que van versar sobre les inestabilitats carpianes, les fractures
d'espatlla i el colze traumàtic.
Compromeses amb la formació dels professionals de la medicina, les organitzacions del Grup
Assistència aposten fermament per la qualificació dels seus metges i la promoció del coneixement.
Diferents jornades mèdiques es celebren a l'Hospital de Barcelona en els darrers anys, entre les
quals destaquen les dedicades a la patologia de l'embaràs i la pediatria. L'objectiu és sempre recollir
les demandes que els professionals detecten en la seva pràctica habitual i proporcionar-los les
respostes adequades als avenços de la ciència.
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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