NOTA DE PREMSA
Reus, 22 Març de 2016

La Unitat d’Obesitat Greu de l’Hospital,
acreditada com a centre d’excel·lència per
l’European Association for the Study of
Obesity
L’acreditació és per 3 anys i en tot l’Estat només hi ha 5 unitats d’obesitat que compten
amb aquest reconeixement
Formar part de l’EASO permet participar en l’elaboració de guies de seguiment i
tractament del malalt i també dóna la possibilitat de col·laborar en assajos clínics o altres
estudis d’investigació d’àmbit europeu
La Unitat d’Obesitat Greu de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditada com a
centre d’excel·lència de l’European Association For The Study of Obesity (EASO), associació
europea que fomenta l’estudi de l’obesitat i aglutina les diferents societats científiques de tot Europa,
que investiguen aquesta malaltia crònica. L’acreditació és per 3 anys i per obtenir-la cal superar una
avaluació molt exigent. Aquest alt grau d’exigència fa que a hores d’ara només hi hagi 5 unitats
d’obesitat greu acreditades a tot l’Estat i una cinquantena a tot Europa.
Per acreditar una Unitat o Centre, l’EASO té en compte, entre altres aspectes:
-

L’historial i trajectòria científica de la Unitat en el tractament de l’obesitat.

-

Que disposi d’un programa clar dels diferents tipus d’abordatge del tractament de l’obesitat,
entre ells la derivació cap a la cirurgia bariàtrica.

-

Que hi hagi una relació de derivació de l’Atenció Primària de Salut cap a l’Hospital.

-

Que el centre tingui una infraestructura adequada pel tractament dels malats com per
exemple bàscules adaptades per als malalts amb obesitat mòrbida.

-

Que es portin a terme programes de docència i recerca focalitzats a l’estudi de l’obesitat i els
seus trastorns associats.
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La Unitat d’Obesitat Greu de l’Hospital, amb aquest reconeixement ha passat a formar part de la
xarxa EASO de centres col·laboradors acreditats pel tractament de l’Obesitat (EASO accredited
Collaborating Centre for Obesity Management). Això permetrà a la Unitat d’Obesitat Greu de
l’Hospital participar en l’elaboració de guies de seguiment i tractament del malalt i també col·laborar
en assajos clínics o altres estudis d’investigació d’àmbit europeu. Ser unitat acreditada per l’EASO
també facilita l’accés a convocatòries de recerca com, per exemple “Horizonte 2020”, programa que
finança projectes d’investigació de diverses àrees temàtiques en el context europeu.
Unitat d’Obesitat Greu de l’Hospital
De la Unitat d’Obesitat Greu en formen part els professionals de la Unitat de Nutrició Clínica i
Dietètica, que depèn del servei de Medicina Interna de l’Hospital, però també professionals d’altres
especialitats que treballen en temes d’obesitat com cirurgians de l’obesitat, pediatres, psiquiatres i
pneumòlegs.
El Dr. Jordi Salas-Salvadó, Catedràtic d’Universitat i responsable d’aquesta Unitat considera que “un
dels aspectes diferencials de la nostra unitat és que veiem tot tipus d’obesitat, especialment aquells
pacients complexes per la patologia associada que presenten. A més, tenim implicada la cirurgia de
l’obesitat i la pediatria de l’obesitat, estem coordinats amb professionals hospitalaris que veuen
aquesta patologia i d’atenció primària de salut i fem recerca puntera en relació amb l’obesitat. Hi ha
molt poques Unitats Assistencials que tinguin integrats tots aquests serveis i dispositius”.
L’EASO ha acreditat la Unitat d’Obesitat Greu de l’Hospital des de l’1 de març de 2016 al 28 de
febrer de 2019 amb possibilitat d’optar a la reacreditació.
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