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dimecres, 27 febrer, 2019
Més de 25 hospitals s’han adherit al grup PROA pediàtric català, que va constituir-se el
passat 30 de gener a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

Més de 25 hospitals s’han adherit al grup PROA pediàtric català, que va constituir-se el
passat 30 de gener a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. El programa PROA-NEN (programa
d’optimització d’ús d’antimicrobians a pediatria) funciona de manera institucionalitzada al
nostre centre des de 2015 i té com a objectiu millorar la salut dels pacients que presenten
una infecció reduint els efectes adversos relacionats amb l’ús d’antibiòtics, com l’aparició de
resistències, i garantir al màxim l’e�ciència dels tractaments. El coordinen infectòlegs
pediàtrics, farmacèutics i microbiòlegs i en formen part representants mèdics de tots els
serveis i unitats potencialment prescriptors d’antimicrobians: infermeria, el grup de control de
la infecció i atenció primària. L’optimització de l’ús dels antimicrobians es porta a terme a
través de diferents accions, com ara l’avaluació d’indicadors clínics, microbiològics i de
consum de fàrmacs; auditories als prescriptors, formació i creació de protocols. El programa
PROA-NEN va néixer per atendre les característiques especí�ques dels infants, que
presenten una diferent epidemiologia de les malalties infeccioses i taxes de resistències que
els adults i a més cal dosi�car-los els medicaments per pes. 

Amb la creació del grup PROA pediàtric català  “la pràctica totalitat dels hospitals de la
xarxa pública i privada de Catalunya amb pacients pediàtrics aportaran el seu
coneixement i coordinaran les accions per aplicar els mateixos indicadors tant clínics
com microbiològics i de utilització d’antiinfecciosos”, explica el Dr. Pere Soler, coordinador
de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunode�ciències de Pediatria de l’Hospital Infantil i
cap del Grup de Recerca en Infecció en el pacient pediàtric immunodeprimit del Vall
d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).
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Comparteix aquest contingut

Professionals relacionats

La creació del grup PROA pediàtric català permetrà “homogeneïtzar la manera en què es
recullen les dades perquè després s’analitzin, fer una protocol·lització conjunta de les
malalties i, sobretot, dels indicadors clínics i d’utilització d’antimicrobians”, afegeix la
Dra. Aurora Fernàndez, farmacèutica de l’Hospital Infantil i co-coordinadora del PROA-NEN.
La Dr. Susana Melendo i la microbiòloga clínica Nieves Larrosa són altres professionals
implicades en la iniciativa. 

57 professionals assisteixen a l’acte de constitució

El darrer pas ha estat la creació del grup PROA pediàtric català , constituït en una reunió on
van assistir 57 professionals (pediatres, microbiòlegs i farmacèutics) de 25 centres catalans,
que posaran en comú les seves dades per fer-ne una adequada anàlisi, formació i recerca.
També van estar presents a la reunió el president de la Societat Catalana de Pediatria i
representants del programa VINCat (vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de
Catalunya), que a partir d’ara comptarà amb les dades especí�ques de pediatria. El grup
PROA pediàtric català comptarà amb un grup central de treball format per pediatres,
farmacèutics i microbiòlegs representants de diferents hospitals catalans que atenen a
pacients pediàtrics, que seran els encarregat de �xar el calendari de reunions i de�nir els
grups de treball especí�cs per a cadascuna de les àrees.
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CERCA MÉS PROFESSIONALS
(HTTPS://WWW.VALLHEBRON.COM/CA/AREES-I-

PROFESSIONALS/CERCADOR-DE-PROFESSIONALS-CAMPUS)

  

Subscriu-te als nostres butlletins i
forma part de la vida del Campus

Tria l'idioma *

Adreça electrònica *

ENVIA

Selecciona el butlletí que vols rebre: *

Públic General Professional Sanitari

- Selecciona -

He llegit i accepto la política de privacitat. (/ca/legal-text)
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Segueix-nos a:

    

En què et podem ajudar?

93 489 30 00 (tel:934893000)

El Campus (https://www.vallhebron.com/ca/el-campus)

Què fem al Campus (https://www.vallhebron.com/ca/que-fem-al-campus)

Àrees i professionals (https://www.vallhebron.com/ca/arees-i-professionals)

Consulta el mapa (https://www.vallhebron.com/ca/consulta-el-mapa)

Implica't amb nosaltres (https://www.vallhebron.com/ca/implicat)

L’actualitat del Campus (https://www.vallhebron.com/ca/actualitat)
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Contacta (https://www.vallhebron.com/ca/contacta)
Avís legal (https://www.vallhebron.com/ca/avis-legal)

Política de protecció de dades (https://www.vallhebron.com/ca/politica-
de-proteccio-de-dades)

Política de cookies (https://www.vallhebron.com/ca/politica-de-cookies)

 (https://www.vallhebron.com)

  (http://www.vhir.org/portal1/)
 (http://www.vhio.net/ca/)   (https://www.cem-cat.org/)

 (http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/)

 (https://salut.gencat.cat/)

 (https://hospital.vallhebron.com)

https://www.vallhebron.com/ca/contacta
https://www.vallhebron.com/ca/avis-legal
https://www.vallhebron.com/ca/politica-de-proteccio-de-dades
https://www.vallhebron.com/ca/politica-de-cookies
https://www.vallhebron.com/
http://www.vhir.org/portal1/
http://www.vhio.net/ca/
https://www.cem-cat.org/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://salut.gencat.cat/
https://hospital.vallhebron.com/

