nota de premsa

El Sagrat Cor tramita l’acreditació de la seva Unitat de Patologia
Mamària
Barcelona 11 gener 2018. El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari Sagrat Cor
continua amb el procés d'acreditació de la Unitat de Patologia Mamària. La acreditació la realitza
la Sociedad Española de Senología y Patologia mamaria (SESPM).
Després d'haver revisat la documentació aportada i realitzar una avaluació inicial, el Comitè d’Acreditació de les Unitats de Mama de la SESPM ha mantingut aquesta setmana l’agenda de visita per
tal de continuar la formalització de l’acreditació. Al llarg d’aquesta entrevista, els membres del
Comitè posen de manifest que la Unitat avaluada compleix amb tots els estàndards i indicadors de
qualitat i l’acrediten com una Unitat d’Excel·lència en l’assistència a les pacients amb patologia
mamària.
Aquest ha estat un dels últims tràmits pel que fa a l’acreditació. Ara, el Comitè disposa d’uns 30
dies per redactar un Informe sobre l’estat d’acreditació de la Unitat.
El Protocolo Nacional de Acreditación de las Unidades de Mama de la SESPM té els següents objectius:
1. Universalitat: Els processos de qualitat en el diagnòstic i tractament del càncer de mama han de
ser accessibles a totes les dones espanyoles independentment de la ubicació geogràﬁca dels seus
domicilis.
2. Uniformitat: Els indicadors de qualitat exigits han de ser iguals per a totes les Unitats de Mama
del territori nacional.
3. Deﬁnir aquests estàndards de qualitat
4. Fer que les Unitats de Mama acreditades per la SESPM puguin ser reconegudes per les pacients,
els professionals de la medicina, i les autoritats sanitàries
La Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM) és l'organització que representa
els senòlegs i especialistes en totes les disciplines amb especial dedicació en tots els aspectes de la
Patologia Mamària, des de la Promoció de la Salut Mamària, a l'estudi de les Malalties benignes, la
Prevenció i el Diagnòstic Precoç del Càncer de Mama, i el control dels processos de Diagnòstic i
Tractament (radiologia, patologia, cirurgia, cirurgia plàstica i reconstructora, oncologia mèdica i
radioteràpica, psicooncologia i ﬁsioteràpia/rehabilitació).
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juliol de 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana. Fundat entre les dècades dels
60/70 ofereix totes les especialitats medicoquirúrgiques, de les quals destaquen cirurgia toràcica, cirurgia
docents i de recerca. El Sagrat Cor està acreditat com a hospital docent per la Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona i, per a la preparació de metges especialistes (MIR), pel Ministeri de Sanitat. També
disposa d'acords amb altres universitats nacionals i internacionals per a formació de pregrau i postgrau.
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