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Aliança entre Foment i Activa’tt
contra les malalties vasculars
REDACCIÓ Barcelona

Foment del Treball i l’associació
Activa’tt per la Salut, vinculada a
l’institut d’investigació de l’hospital de Sant Pau, han signat un
conveni de col·laboració per
promoure el coneixement i la
prevenció de malalties com la
trombosi venosa profunda, l’embòlia de pulmó, la insuficiència
venosa crònica i els aneurismes
de l’aorta. L’acord, signat per Jo-

sep Sánchez Llibre per part de
Foment i pel doctor José Manuel Soria per part d’Activa’tt,
també preveu captar recursos
per a la investigació.
Aquestes malalties són la
primera causa de mortalitat en
el món desenvolupat. Les últimes dades revelen que només
a Europa tenen lloc entorn d’1,5
milions de trombosis a l’any
(i més de 543.000 morts), amb
una despesa directa estimada

de 3.000 milions d’euros anuals.
Les entitats signants de l’acord
expliquen que aquestes patologies són un problema de salut
pública que consumeix una gran
quantitat de recursos econòmics. Gràcies al conveni s’impulsarà un servei mòbil de valoració
de malalties vasculars, format
per professionals del servei d’angiologia, cirurgia vascular i endovascular de l’hospital de Sant
Pau. Aquesta unitat ambulatòria

es desplaçarà a les empreses
amb caràcter preventiu per fer
una diagnosi i valoració del risc
de trombosi dels seus treballadors i familiars.
Les empreses hi podran col·laborar ajudant a finançar la investigació contra les malalties d’origen vascular. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha
remarcat que “aquest conveni
posa de manifest que les empreses i les organitzacions de la societat civil poden ser una part
activa fonamental en la prevenció i la lluita contra les malalties”.
Sánchez Llibre ha recordat, a
més, el compromís de Foment
amb l’Agenda 2030 impulsada

que Zendal era un dels potencials productors de la Spútnik V
a Espanya, però es va negar
a confirmar o negar converses
amb l’empresa, al·legant la confidencialitat de la informació.
L’Agència Europea del Medicament va començar a revisar la
Spútnik V per a la seva possible
aprovació la setmana passada.

per les Nacions Unides i amb els
seus Objectius de Desenvolupament Sostenible, i per “garantir
una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les
edats”.
Per la seva banda, José Manuel Soria, president d’Activa’tt,
ha destacat que “els països amb
la investigació més desenvolupada són els que tenen la interacció més gran entre empreses i
instituts d’investigació. La investigació és la inversió més eficient per a una societat”. El doctor Soria va afegir que l’aliança
signada ahir “ens ha de permetre
avançar i passar de la medicina
reactiva a la predictiva. Aquest
és el nostre compromís”.
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Alianza entre Foment y Activa'tt contra las
enfermedades vasculares
Foment del Treball y la asociación Activa'tt per la Salut, vinculada al instituto de investigación del hospital de Sant Pau,
han firmado un convenio de colaboración para promover el conocimiento y la prevención de enfermedades como la
trombosis ve...
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Foment y Activa'tt per la Salut lanzan una campaña de
prevención de enfermedades vasculares
El objetivo es captar recursos para la investigación de estas afecciones, que son la primera causa de mortalidad en el
mundo más desarrollado El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el presidente de
Activa'tt per la Salu...
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CATzona
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre , i el president d'Activa'tt per la Salut, vinculada a l' Institut de
Recerca de l'Hospital de Sant Pau i Santa Creu de Barcelona, José Manuel Soria , han signat aquest dijous un conveni
d...
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Foment i Sant Pau llancen una campanya prevenir
malalties vasculars
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre , i el president d'Activa'tt per la Salut, vinculada a l' Institut de
Recerca de l'Hospital de Sant Pau i Santa Creu de Barcelona, José Manuel Soria , han signat aquest dijous un conveni
d...
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Foment y Sant Pau lanzan una campaña prevenir
enfermedades vasculares
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre , y el presidente de Activa'tt per la Salut, vinculada al Institut
de Recerca de l'Hospital de Sant Pau i Santa Creu de Barcelona, José Manuel Soria , han firmado este jueves un
convenio ...

P.8

@ NACIÓ DIGITAL

URL: naciodigital.cat

UUM: 907000

PAÍS: España

OTS: 65230

TARIFA: 978 €

TMV: 1,85 min

AUTOR: Unknown

11 Marzo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Foment i l'associació Activatt de Sant Pau uneixen
forces per la recerca contra la trombosi
Les malalties vasculars continuen sent la primera causa de mortalitat al món i causa de complicacions en pacients de la
Covid Aquest dijous s'ha signat un acord de col·laboració entre l'Associació Activatt per la Salut -vinculada a l'Hospital de
l...
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