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Continuem amb el nostre esforç sostingut per recollir als
Annals aportacions interesants que ens permetin entendre
millor la pandèmia de covid i les diferents mesures de cara
a reduir el seu impacte i evitar catàstrofes semblants en el
futur. En aquest cas, en aquest número, ens plau fer-nos ressò d’algunes de les ponències que es varen fer públiques en
unes jornades recents de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)
monogràfiques sobre aquest tema. La qualitat de les intervencions, l’experiència i l’especialització dels ponents a més
de la multidisciplinarietat dels seus enfocaments fan par
ticularment interesant la seva reproducció i en alguns casos
actualització a les nostres pàgines. En aquest número, es revisa la pandèmia des de l’òptica de la virologia, la zoonosi,
l’ecologia i la salut pública mentre que en el següent es farà
des de la perspectiva de l’assistència i la recerca més aplicada.
Encara tenim dos textos més relacionats amb la covid:
un a la secció Roda contínua..., en aquest cas un informe
sobre la seguretat del pacient centrat en l’impacte clínic
de les infeccions relacionades amb dispositius invasors
en pacients crítics; el segon, dintre de la secció de Proves
i evidències, és una revisió Cochrane sobre l’eficàcia de
la ivermectina per tractar la covid-19, que ha tingut una
molt àmplia difusió a tot el món. A la mateixa secció, des
de l’AQuAS ens expliquen els resultats del projecte PiPPi
sobre les necessitats no satisfetes i la permeabilitat de les
compres públiques en l’àmbit de la salut. Encara i alhora,
en un treball de la Fundació Dr. Antoni Esteve, ens podem
fer una idea del grau de transparència de les fundacions
científiques entorn dels medicaments.

A Sense amnèsia, l’article d’Eponímia el protagonitza
la xeringa universal del Dr. Giné, una de les múltiples contribucions que va fer aquesta figura rellevant de la nostra medicina. A Clàssics..., J. M. V. Pons i G. Permanyer
han traduït un molt interesant article d’Alvan Feinstein,
un dels grans teòrics de la recerca i l’epidemiologia clínica,
en el qual analitza les relacions contemporànies entre la
medicina i les matemàtiques. Finalment, Miquel Bruguera
ens referencia sant Renat Goupil, patró dels anestesiòlegs
nord-americans.
A Fent de... hi trobem les reflexions d’Àlex Guarga,
qui també ha estat Premi Jordi Gol i Gurina 2021 en companyia de Daniel Podzamczer ja ressenyat en el número
anterior1 i a De llibre, el Club de Lectura de Sant Pau ens
acosta el llibre Quiet de Màrius Serra.
Amb les Festes ja al damunt, enguany sembla que podrem comprovar que els bons desitjos d’ara fa un any s’han
complert, atès que la situació i les perspectives són molt
més favorables en gran part gràcies a la disponibilitat de
les vacunes i a l’alta adherència a la vacunació. Tant de bo
l’any 2022 encara sigui millor!
Bones Festes!
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