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El Vidre i mirall d’aquest número recull les contribucions
a la primera taula de debat que l’Acadèmia va organitzar
en el marc dels actes de celebració del 150è aniversari de
la seva creació. De fet, més que d’un debat, es tracta d’un
seguit de recopilacions i també d’opinions que ens permeten situar la trajectòria de l’Acadèmia en quatre grans
períodes de la seva història, que no és sinó un reflex de la
història de la medicina catalana. Es tracta de tenaços i sostinguts esforços per mantenir una estructura acadèmica al
servei dels seus membres i del país en general amb l’objectiu últim de beneficiar tota la població. És imprescindible
conèixer aquesta rica història per encarar de ple els reptes
actuals i futurs i encertar en les decisions que han de projectar l’Acadèmia en aquest segle xxi.
A Roda... comencem la publicació d’una sèrie de treballs sobre la covid-19 elaborats per Andreu Segura. Es
tracta de reflexions profundes i molt interessants realitzades des de la perspectiva sanitària i personal que li dona
el coneixement del sistema fruit de la seva llarga experiència professional i alhora la seva capacitat de documentar i relacionar reconeguts pensadors de diferents camps.

Esperem que ho gaudiu. També a Roda... i relacionat amb
la covid-19, en el marc de la Seguretat dels Pacients, les
companyes de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ens
aporten interessants resultats de l’enquesta realitzada a pacients i professionals sobre la pandèmia.
A Proves i evidències, des de l’AQuAS ens presenten
la nova Central de Resultats de Recerca que és un instrument que hauria d’afavorir la transparència, la priorització
i l’avaluació crítica dels projectes de recerca que es duen a
terme en el nostre país. L’Eponímia, aquesta vegada ens
descobreix la figura de Rossend Poch i la seva prova de
Poch-Viñals.
A Clàssics, la traducció de Gaietà Permanyer i de Joan
M. V. Pons ens permet gaudir del llarg però documentat
i rotund article de Michael Marmot, publicat el 2006. Es
tracta d’un treball cabdal i divulgatiu sobre la importància
dels determinants socials en la salut i de la seva interacció
amb la biologia de les malalties. Finalment, les referències
santorals d’aquest número, preparades pel Miquel Bruguera, estan dedicades als diversos patrons proposats per als
uròlegs i nefròlegs.
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