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L’Hospital de Sant Pau organitza la I Setmana de la Innovació
del 17 al 21 de maig
•

Aquesta iniciativa, que compta amb el suport de ROCHE FARMA ESPAÑA, vol
donar a conèixer les idees innovadores dels professionals que han millorat
l’atenció als pacients i incentivar la creativitat aplicada a l’excel·lència

•

L’acte central de la I Setmana de la Innovació a Sant Pau és una taula rodona en
la qual es presentaran cinc projectes creats pels mateixos professionals de
Sant Pau que ja estan en marxa

•

Els projectes innovadors presentats es podran visualitzar també a les xarxes
socials de l’Hospital de Sant Pau

•

L’Hospital de Sant Pau compta amb una Oficina de gestió de la Innovació
formada per professionals del centre que vehicula les noves idees per a ferles realitat en el dia a dia assistencial

Barcelona, 17 de maig de 2021. – L’Oficina de gestió de la Innovació de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau organitza la I Setmana de la Innovació del 17 al 21 de maig.
Aquesta iniciativa, que compta amb el suport de ROCHE FARMA ESPAÑA, vol donar a
conèixer les idees innovadores que els mateixos professionals del centre han creat i
posat en marxa per a millorar la qualitat de l’atenció als pacients. La I Setmana de la
Innovació té d’altres objectius: fomentar una cultura de l’excel·lència a través de la
innovació a l’Hospital i posar en marxa projectes que millorin la qualitat assistencial.
L’acte central de la I Setmana de la Innovació és una taula rodona gratuïta que es
podrà seguir presencialment a la sala d’Actes de l’Hospital (aforament limitat), i també
online, el 19 de maig a les 15 h. La taula estarà presentada per la directora gerent de
l’Hospital, Dra. Gemma Craywinckel, i la Sra. Rita Casas, Regional Healthcare Solutions
Leader de ROCHE, i se centrarà en cinc projectes creats pels mateixos professionals de
l’Hospital de Sant Pau que ja estan en marxa. Aquests projectes i els seus creadors són:
1. Creació de Biomarcadors per al diagnòstic precoç de l’Alzheimer
Dr. Albert Lleó, director de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia
2. La salut mòbil en el seguiment de pacients trasplantats cardíacs: projecte
mHeart
Dra. Mar Gomis, farmacèutica clínica

3. Monitorització remota
Dr. Xavier Viñolas, director del Servei de Cardiologia
4. Swady, dispositiu de contenció per a nadons prematurs
Silvia Vicente, infermera de la Unitat de Nounats
5. Telepsiquiatria en pacients esquizofrènics
Dra. Iluminada Corripio, adjunta del Servei de Psiquiatria
VÍDEOS: presentació de la I Setmana de la Innovació i projectes en marxa a Sant Pau:
https://www.youtube.com/watch?v=4Zn2LBx2y5k&list=PLbC00FzYpeGbfBRRFxHIln7NI
HKKCIOF0

L’Oficina de gestió de la Innovació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
L’Oficina de gestió de la Innovació de Sant Pau està formada per un equip
multidisciplinari al servei de la innovació assistencial amb la missió d’acompanyar als
professionals de l’Hospital i ajudar-los a fer realitat les idees de transformació de la
pràctica clínica. Aquest equip donarà suport en els diferents àmbits de la innovació des
del finançament a la transformació dels processos assistencials.

Sobre l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una institució centenària de serveis de salut de
la ciutat de Barcelona i un referent a Catalunya en assistència, docència i investigació.
L'Hospital se centra en les persones i està obert al seu entorn sanitari i a la societat
més propera, però també és un referent com a centre d'atenció especialitzada
terciària i d'alta complexitat en els àmbits nacional i internacional.

Sobre ROCHE
Roche és una empresa internacional, pionera en la recerca i el desenvolupament de
medicaments i productes per al diagnòstic amb la finalitat de fer avançar la ciència i
millorar la vida de les persones. La fortalesa que suposa la integració de les àrees
farmacèutica i diagnòstica sota un mateix sostre, ha convertit Roche en el líder en
medicina personalitzada, una estratègia orientada a proporcionar a cada pacient el
tractament més adequat de la millor manera possible.
Roche és l’empresa biotecnològica més gran del món, amb medicaments
autènticament diferenciats en les àrees d’oncologia, immunologia, malalties
infeccioses, oftalmologia i neurociències. Roche també és el líder mundial en
diagnòstic in vitro i diagnòstic histològic del càncer, i se situa a l’avantguarda en el
control de la diabetis.

Fundada el 1896, Roche busca millors vies per prevenir, diagnosticar i tractar les
malalties, així com contribuir al desenvolupament sostenible de la societat. La
companyia també té com a objectiu millorar l’accés dels pacients a les innovacions
mèdiques treballant amb totes les parts interessades pertinents. La Llista de
medicaments essencials de l’Organització Mundial de la Salut conté més de 30
medicaments desenvolupats per Roche, entre ells antibiòtics, antipalúdics i
medicaments contra el càncer. Per dotzè any consecutiu, Roche ha estat reconeguda
en els Índexs de Sostenibilitat Dow Jones (DJSI) com l’empresa més sostenible del
grup Indústria farmacèutica, Biotecnologia i Ciències de la vida.
El Grup Roche, amb seu central a Basilea (Suïssa), està present operativament a més
de 100 països. L’any 2020 donava lloc de feina a més de 100.000 persones, va
invertir 12.200 milions de francs suïssos (CHF) en recerca i desenvolupament (I+D) i
les seves vendes van arribar a la xifra de 58.300 milions de CHF. Genentech (Estats
Units) és membre en plena propietat del Grup Roche. Per altra banda, Roche és
l’accionista majoritari de Chugai Pharmaceutical (Japó). Per a més informació
consulti el web: www.roche.com
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