nota de premsa
Metges i infermeres de Guinea Equatorial completen la seva
formació al General de Catalunya
L’Hospital General de Catalunya ha rebut un metge neonatòleg i tres infermeres de Guinea Equatorial per
tal que realitzin una estada formativa en pràctiques no laborals al centre amb l’objectiu que completin la
seva formació especialitzada.
Aquesta acció s’emmarca dins d’un conveni de col·laboració ﬁrmat entre l’Hospital General de Catalunya i
l’ONGD Más Que Salud (+QS) , una organització compromesa a millorar la qualitat de vida de les persones
des d’una perspectiva física, emocional i espiritual.
L’Hospital General de Catalunya i Más Que Salud participen en el disseny i desenvolupament d’un programa
d’estades formatives en pràctiques no laborals de metges i infermeres de Guinea Equatorial que impulsa la
ONG en col·laboració amb el ministeri de Salut i Benestar Social de Guinea Equatorial i la Universitat de
Guinea Equatorial.
Ambdues organitzacions s’ha compromès a Desenvolupar projectes per a la formació de recursos humans
qualiﬁcats als que posteriorment la població sense recursos pot tenir accés amb l’objectiu de millorar les
seves condicions de vida i de salut.
L’Hospital General de Catalunya impulsa un programa de Responsabilitat Social Corporativa que té per
ﬁnalitat donar suport a aquelles iniciatives ciutadanes i solidàries en l’àmbit social i de la salut reforçant l’assoliment dels objectius estratègics que li són propis. Aquest programa es concreta mitjançant
convenis de col·laboració amb diferents entitats sense afany de lucre, ONGD i institucions de caràcter
social.
+QS realitza la seva activitat a Guinea Equatorial i ha col··laborat a altres països com ara Burkina Faso i
Senegal. Actualment manté acords de col·laboració amb altres institucions i entitats per tal de dur a
terme els seus objectius. En aquest sentit destaca un conveni en vigència entre +QS i la Universitat Nacional
de Guinea Equatorial.

Sobre Quirónsalud
Quirónsalud és el grup hospitalari privat més important a Espanya i el tercer a nivell europeu. Està present en 13
comunitats autònomes i disposa d'una oferta superior a 6.200 llits en més de 70 centres de tot Espanya.
En el seu propòsit d'oferir una atenció integral i d'excel·lència al pacient, els centres de Quirónsalud compten amb
modernes infraestructures i equipament d'alt nivell tecnològic, així com amb un equip de professionals altament
especialitzat i de prestigi internacional. Així mateix, el seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes
transversals que permeten optimitzar l'experiència acumulada en els diferents centres i els resultats de la investigació.
Actualment, Quirónsalud està desenvolupant més de 1.600 projectes de recerca a tot Espanya i molts dels seus
centres realitzen en aquest àmbit una labor puntera, sent pioners en diferents especialitats com cardiologia, endocrinologia, ginecologia, neurologia o oncologia, entre d'altres.
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