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ASSISTÈNCIA SANITÀRIA CELEBRA LA 4a JORNADA SOBRE PATOLOGIA DE L’EMBARÀS A 

L’HOSPITAL DE BARCELONA 
 

 Més de 120 professionals de la salut de l’àrea maternoinfantil van participar en les sessions, 

dedicades al creixement intrauterí restringit (CIR) i la reproducció assistida. 

 Cada any, la cita analitza les causes més importants de morbimortalitat materna i perinatal, 

com els trastorns hipertensius de l’embaràs, la diabetis, l’obesitat, la prematuritat o les 

infeccions. 

 L’objectiu és impulsar l’actualització de coneixements amb un enfocament multidisciplinari. 
 

El passat divendres 17 d’abril el saló d’actes de l’Hospital de Barcelona va acollir la 4a Jornada de l’Hospital 

de Barcelona (Grup Assistència) sobre patologia de l’embaràs: creixement intrauterí restringit (CIR) i 

reproducció assistida. Els serveis de Medicina Interna i de Neonatologia del centre, en col·laboració amb 

Assistència Sanitària, van organitzar una sessió en què van participar més de 120 obstetres, llevadores, 

pediatres, neonatòlegs, internistes i metges d’altres especialitats relacionades, així com infermeres de l’àrea 

maternoinfantil. 
 

Mentre que la primera part va aglutinar diverses ponències al voltant d’aspectes relacionats amb el CIR, 

com a novetat, enguany la segona part de la Jornada va tenir un format basat en dues conferències 

magistrals: la primera, a càrrec de l’especialista en diagnòstic genètic preimplantacional Santiago Munné 

i la segona, de la titular de la càtedra UNESCO de Bioètica María Casado, dos experts de reconegut 

prestigi en l'àmbit internacional. 
 

Junt amb iniciatives com la creació del centre de reproducció assistida Gravida, la implantació de les 

urgències pediàtriques a l’Hospital de Barcelona, les inversions en tecnologia a la Unitat de Neonatologia o 

la nova Unitat de l’Embaràs de Risc, aquesta quarta jornada sobre patologia de l’embaràs mostra el 

compromís d’Assistència Sanitària de proveir atenció mèdica de la màxima qualitat en l’àrea maternoinfantil. 
 

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un 

particular model d’autogestió ideat pel Dr. Josep Espriu fa més de cinquanta anys i 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. 


