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És una gran notícia que l’Acadèmia hagi acabat la digi
talització dels Annals de Medicina, així que a partir d’ara
tots els números des del primer publicat el 1907 i fins
a un total de 863 estan disponibles (http://annals.academia.cat). Sense moure’ns de casa o de la feina podem
navegar a través de la història de la Medicina que s’ha
practicat al nostre país i que tant ens ha influït imperceptiblement.
Una Medicina la d’avui que està encara batallant per
controlar l’epidèmia de covid, sigui mitjançant estratègies de prevenció primària com les vacunes, de protecció
individual o col·lectiva, de tractament o de rehabilitació.
En aquest número, aportem la reflexió, en aquest cas
des dels rengles de la Societat de Medicina Interna, que
gira al voltant de la solitud dels pacients amb covid-19
i les circumstàncies dramàtiques que sovint han hagut
de patir. I també, la que s’ha elaborat des de la Societat
de Farmàcia Clínica, que analitza el potencial impacte
que la pandèmia pot tenir en el futur model de treball
assistencial.
A Roda contínua... publiquem un resum del darrer
document elaborat pel Consell Assessor de Salut, acabat
just abans de donar per finalitzada la seva tasca amb motiu
d’haver-se esgotat la legislatura. Aquest informe completa
els altres tres també publicats als Annals1-3.
Així mateix, donem llum al treball elaborat des de
la mateixa Acadèmia, en col·laboració amb un grup de recerca universitari, per avaluar l’impacte social de les activitats de formació que conformen la seva identitat. Han
dut a terme una àmplia revisió bibliogràfica que ofereix
unes prometedores conclusions sobre l’eficàcia de les
accions formatives implementades en els diferents formats i països. El repte pendent és l’avaluació de l’activitat
pròpia, no fàcil de superar per la manca de dades prou
específiques.

Alhora, dintre de la sèrie de Seguretat del pacient,
un equip de l’Hospital Vall d’Hebron i de la Societat de
Qualitat Assistencial, ens explica el model desenvolupat
per avaluar l’atenció hospitalària durant la pandèmia de
covid-19.
A Proves i evidències, hi trobem l’avaluació del protocol per a l’abordatge de la violència masclista a l’àmbit
de la salut, exercici necessari per intentar reduir aquesta
xacra social.
L’Eponímia està dedicada al metge i botànic Joan Isern
Batlló per les seves aportacions en la identificació de plantes, cucs i coleòpters.
Els Clàssics... ens porten la traducció, feta per J. M. V.
Pons i G. Permanyer, d’un interessant article de J. P. Vandenbroucke en el qual analitza la tensió entre la teoria i la
pràctica de la Medicina al llarg de la història.
Finalment, comencem una sèrie elaborada per Miquel
Bruguera en la qual repassarà la biografia dels patrons
beatificats i reconeguts des de l’àmbit sanitari. Aquesta
primera entrega està dedicada als patrons dels metges, els
sants Cosme i Damià.
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