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L’EUI - Sant Pau renova la seva acreditació del títol
oficial dels estudis del Grau en Infermeria com a centre
adscrit a la UAB
Amb data de 28 de juliol de 2017, l'Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau, centre
adscrit a la UAB, va rebre l’informe definitiu “favorable” de l’acreditació del Grau
d’Infermeria, emès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU), obtenint així el segell de qualitat de l’AQU.

Acord marc entre el Servei Català de la Salut, la FGS i
l’Hospital Plató
La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Servei
Català de la Salut i l’Hospital Plató han signat un acord marc amb l’objectiu de promoure
la integració del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Plató a l’Hospital de Sant
Pau.
L’acord vol promoure i ordenar la integració dels Serveis de Sant Pau i Plató com a
fórmula per incentivar la racionalització i la millora d’aquests recursos del sistema públic
en el marc del SISCAT (Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya). Tot
això comporta un canvi de titularitat del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital
Plató a favor de l’Hospital de Sant Pau.

Memòria 2016 de l’Hospital
Ja es pot consultar la Memòria d’activitat 2016 de la Fundació de Gestió Sanitària a la
web de l’Hospital, a l’apartat Hospital/Memòria.

El Servei d’Otorinolaringologia de Sant Pau celebra un
segle de vida
100 anys són els que compleix enguany el Servei d’Otorinolaringologia (ORL) de Sant
Pau i ho van celebrar amb una jornada al Recinte Modernista de Sant Pau. El dimecres 22
de novembre, de 18.30 a 20.35, els principals especialistes en ORL van oferir un seguit de
conferències amb un repàs històric sobre les disciplines d’aquesta especialitat.
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