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Se’n celebra la XVII edició  
 

L’Hospital Francesc de Borja lliura els seus 
premis anuals d’investigació 
 

 Premia els millors articles, comunicacions científiques i cassos clínics 
presentats a congressos mèdics pel personal sanitari de la comarca durant 
l’any 2012 

 
 Gandia. Com tots els anys, l’Associació per a l’ Investigació Sanitària de la Safor 
torna a lliurar els seus premis als millors articles, a les millors comunicacions 
científiques i, com a novetat, als millors cassos clínics  presentats a congressos 
mèdics pel personal sanitari de la nostra comarca durant l’any 2012. Es tracta ja de 
la XVII edició. 
 
Durant l'acte, el director del Departament de Salut de Gandia ha lliurat els premis als 
guanyadors, que han estat exposats al treball científic. 
 
La conferència extraordinària correrà a càrrec del doctor Vicente Serra Serra, 
director-gerent de la Unitat de Medicina Maternofetal de l´Institut Universitari IVI de 
València i catedràtic d’Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat de Medicina de 
València, donarà la conferència  extraordinària sobre el tema "El milagro de la vida 
humana y su estudio con la tecnología actual”.   

 
En esta convocatòria, el jurat ha estat format pels següents membres, tots ells d’una 
talla científica contrastada: Alfredo Marco Macián, cap clínic de Cirurgia Pediàtrica de 
l'Hospital Universitari i Politècnic la Fe; Salvador Peiró, Unitat d’Investigació en 
Servicis de Salut del Centre Superior d’Investigació en Salut Pública (CSISP) de  
València; Manuel Oltra Benavent, Servici de Pediatria de l’Hospital Universitari i 
Politècnic la Fe i  Fernando Gómez Pajares, Medicina Preventiva de l’Hospital 
Francesc de Borja de Gandia.  
 
S’han presentat un total de 26 treballs repartits entre les categories de: Articles 
científics, Comunicacions en Atenció Primaria, Comunicacions en Atenció 
Especialitzada i Casos clínics. 
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Han resultat premiats els següents treballs: 
 
Amb la categoria d’Articles científics mèdics: 
- Accident analysis and prevention. Evaluation of driving ability among  residents 

after the duty shift. Autors: Carlos Tornero, Ana Ventura, Marine Bourger, 
Inmaculada Poquet. Servici de Medicina Interna  de l’Hospital Francesc de Borja 
de Gandia. 

- Diseño de una lista de verificación para radiología intervencionista. Autors: María 
del Rosario Boscá-Mayans, Estanislao Arana, Eugenio Sánchez Aparisi. Servici de 
Radiodiagnòstic de l’Hospital Francesc de Borja de Gandia. 

- Cirugía laparoscópica de urgencias: apendicectomía y sutura de perforación 
gastroduodenal. Experiencia en 657 pacientes en un hospital comarcal. Autors: A. 
Coret Franco, Ú. Ponce Villar, Á. Bañuls Matoses, C. Rodero Astaburuaga, F. Peiró 
Monzó, J. Carbó López, F. Meló Escrihuela. Servici de Cirurgia de l’Hospital 
Francesc de Borja de Gandia. 

 
Amb la categoria de Comunicació científica d’Atenció Primària: 
- Estudio de los hábitos alimentarios en una población adolescente de una zona de 

salud. Autors: C. Herrero Gil, M. P. Roda Ribera, M. López Ibáñez, B. Blasco 
Pérez, E. Segarra Marí i  J. Mínguez Platero. Infermeria del Centre de Salut de 
Corea,  Gandia. 

 
Amb la categoria de Comunicació científica d’Atenció Especialitzada: 
- Usability of two types of automated brainstem response in the screening of 

newborns admitted to intermediate neonatal units. Autors.: J. M. Sequí Canet i L. 
Lorente Mayor, del Servici de Pediatria de l’Hospital Francesc de Borja de Gandia. 

 
Amb la categoria de Casos clínics: 
- Derrame pericárdico en un caso de lingohistiocitosis hemofagocítica secundaria a 

leishmaniasis. Autors.: M. T. Cerdán, A. M. Bernal Ferrer; J. M. Sequí Canet i M. 
Sifre Aranda, del Servici de Pediatria de l’Hospital Francesc de Borja de Gandia. 
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