IR-Sant Pau

Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Àmbit:
Ciències Mèdiques i de la Salut
Paraules clau:
Hematologia, Malalties cardiovasculars, Malalties genètiques, Neurociències, Oncologia, Salut pública, Uronefrologia

Estructura:
Fundació

Un salt qualitatiu per bastir un nou model de centre de recerca

Patronat/Consell:
Generalitat de Catalunya - Fundació de
Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa

La missió de l’Institut de Recerca és promoure la recerca bàsica, clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris en el camp de les ciències de
la salut i la biomedicina amb l’objectiu objectiu de contribuir a la millora de la salut de la població.
El centre canalitza les demandes i necessitats de la comunitat científica de l’entorn de l’hospital de Sant Pau i promou la difusió dels
resultats de la recerca a la pràctica clínica. Actualment, l’Institut és un dels centres catalans més actius en la producció de treballs
d’investigació, sobretot pel que fa a la investigació traslacional i la integració de nous descobriments a la pràctica assistencial.

Creu i Sant Pau - Universitat Autònoma de
Barcelona - Consorci Sanitari de Barcelona
- Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears
Data de creació:
1992
Contacte:
www.recercasantpau.cat/
Sant Quintí, 77-79 - 08041 Barcelona
Tel. 935 537 613
ir@santpau.cat
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