NOTA DE PREMSA

La qualitat a la Sala de Parts a debat a la III Jornada de Ginecologia i
Obstetrícia de idcsalud a Catalunya
La trobada tindrà lloc al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona el 17 d'octubre i està dirigit a llevadores, obstetres, neonatòlegs, metges i persones interessades en el part en general
És fonamental el control de la qualitat en cada un dels actes que es realitzen a la Sala de Parts
Les Jornades de Ginecologia de idcsalud a Catalunya constitueixen un punt de trobada entre tots
aquells especialistes que centren la seva activitat professional en la cura de la salut de la dona

Especialistes en Ginecologia i Obstetrícia es reuniran el proper 17 d'octubre a la Sala d'Actes del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona per debatre sobre la "qualitat a la sala de parts" en el marc de la III Jornada
de Ginecologia i Obstetrícia dels centres de idcsalud a Catalunya. Aquestes Jornades són un punt de
trobada entre tots aquells especialistes que centren la seva activitat professional en la cura de la salut de la
dona.
En aquesta edició s'ha centrat l'atenció en la Perinatologia i, concretament, en el moment del part. A la Sala
de Parts té lloc la culminació del procés obstètric. Per això és crucial el control de la qualitat en cada un dels
actes que es realitzen en aquest espai des de circuits a metodologia diagnòstica, actes tocúrgics...
L'augment de la taxa de cesàries continua sent un motiu de preocupació per a llevadores, ginecòlegs,
dones i societat en general. La responsabilitat d'aquest augment precisa ser redefinida. Hi ha una necessitat de millorar la recollida d'informació referent a tots els aspectes relacionats amb el part. També s'ha
d'incidir en els sistemes de classificació que permetin comparar les millores. Tenint en compte tota aquesta
informació, l'índex de cesàries no hauria de continuar sent considerat massa alt o massa baix sinó apropiat
o inapropiat. També s'haurien de tenir en compte altres factors com la satisfacció materna. La seguretat
intrapart ha de continuar sent un objectiu irrenunciable. En resum, la cesària no pot ser valorada sense tenir
en compte tots els canvis que tenen lloc en la societat.
L’obstetra irlandès Michael Robson va crear la classificació dels deu grups per satisfer la necessitat de fer
una recollida d'informació precisa, homogènia i comparable per tal d'implementar millores en l'assistència
al part en funció de variables maternes, fetals o de la pròpia gestació. Aquest sistema ha estat reconegut
per les autoritats sanitàries de diferents països i regions, especialment en països anglosaxons, com un
sistema vàlid de recollida i anàlisi de la informació obstètrica.
El Dr. Robson explicarà en el marc de les Jornades de Ginecologia i Obstetrícia de idcsalud a Catalunya
el seu model i l'evolució que ha tingut des de la seva creació en 2001. Durant la trobada, experts en Obstetrícia abordaran temes relacionats amb l'assistència al part. També es tractarà l'hemorràgia obstètrica, el
control de benestar fetal o la humanització de l'assistència al part. La Jornada es celebrarà al Col·legi de
Metges i està dirigida a llevadores, obstetres, neonatòlegs, Metges i persones interessades en el Part en
general.
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La Unitat de Medicina Perinatal de Idcsalud a Catalunya treballa amb estrictes indicadors de qualitat, pel
que realitza un exigent registre de dades, té una vigilància activa de tot el procés i audita les seves pròpies
dades.
En els dos centres amb activitat maternoinfantil d’idcsalud a Catalunya es van realitzar el 2013 un total de
5.061 parts a l’any dels quals 2.759 corresponen a idcsalud Hospital General de Catalunya i 2.302 a idcsalud Clínica del Pilar. Això representa que cada dia hi ha al voltant d’uns 14 parts.
Idcsalud a Catalunya, un any més, organitza una jornada de gran interès per als professionals dedicats a
la salut de la dona i que constitueix un punt de trobada on compartir experiències entre col·legues.

Sobre IDCsalud
El grup IDCsalud, líder a Espanya en prestació de serveis sanitaris, gestiona 29 centres hospitalaris en
quatre comunitats autònomes i compta amb una plantilla de més de 9.500 professionals per desenvolupar
la seva activitat. La tasca assistencial d’IDCsalud cobreix totes les especialitats mèdiques, destacant en el
diagnòstic i tractament de patologies cardiovasculars i oncològiques. Els centres que gestiona, en els que
s'han invertit més de 550 milions d'euros, disposen d'instal·lacions i equipaments per a diagnòstic i tractament amb tecnologia d'avantguarda. Víctor Madera, president de IDCsalud, destaca el "compromís" del
grup per oferir als pacients una assistència de qualitat i excel·lència: "Per assolir-ho apostem per la promoció activa de la innovació, la investigació i la docència i comptem amb els millors professionals ".

Para más información:
Comunicación idcsalud en Catalunya
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45
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