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La Junta Directiva de l’Associació per a la Investigació Sanitària de 
la Safor (AISSA) comunica que els treballs presentats i acceptats 
per als XXIV premis, corresponents a la convocatòria de 2020, 
han estat un total de 22 que han optat a alguna de les tres 
modalitats: articles, comunicacions i casos clínics.  

 

Agraïm a tots els autors i autores l’esforç realitzat en un any 
especialment complicat per la situació de pandèmia que afecta 
directament a tot l’estament sanitari de la nostra àrea de salut. 
Destaquem la qualitat dels estudis i la participació de tots els 
graons sanitaris, des de l’assistència primària a l’hospitalària amb 
diferents especialitats representades.  





Premi al millor article   
 

• Títol: «Breastfeeding results in better hearing in newborns 
compared to bottle-feeding» 

• Unitat: Servei de Pediatria de l’Hospital Francesc de Borja.  
• Autoria:  José Miguel Sequí Canet, José Miguel Sequí Sabater, Jose 

Ignacio Collar Castillo, Nelson Orta Sibu.  
• Publicat a la revista: Journal of Clinical and Translational Research 
  
El treball estudia la influència de la lactància materna en la sensibilitat 
auditiva dels nadons, front a l’alimentació amb biberó, a través d’un 
test aplicat a 12.866 xiquets revisats retrospectivament. Els resultats 
demostren un millor resultat en els nounats alimentats amb lactància 
natural i una menor necessitat de repetició del test, dades que aporten 
noves raons per aconsellar la lactància materna sempre que siga 
possible 





Premi a la millor comunicació 
 
 • Títol: «Estudio de agresores vibroacústicos en unidades neonatales» 

• Unitat: Escola Politècnica superior de Gandia (UPV), Departamento de 
Física Aplicada. Centro de Tecnologías Físicas (UPV), Servei de Pediatria de 
l’Hospital Francesc de Borja,   

• Autoria: Gema González, Romina del Rey, José Miguel Sequí, Jesús Alba, 
María del Carmen Rodríguez. 

• Presentada a: XI Congreso Ibérico de Acústica y 51º Congreso Español de 
Acústica. TECNIACÚSTICA 2020.  

  
El treball s’insereix en la línia de millorar la confortabilitat de les sales 
neonatals i continua estudis previs on es va estudiar el nivell de soroll aeri de 
dites instal·lacions. En aquest cas s’estudien les vibracions a que estan 
sotmesos els xiquets nou nats de la sala corresponent de l’hospital de Gandia, 
analitzant 744 registres recollits en distints dies i franges horàries, la qual cosa 
permet un primer diagnòstic d’aquest aspecte físic, pas necessari per a 
efectuar propostes de millora.  





Accèssit a la millor comunicació 
 

 
 

• Títol: «Cirugía en mayores de 90 años. Resultados de nuestro hospital en 
los últimos 10 años»   

• Unitat: Servei de Cirurgia de l’Hospital Francesc de Borja 
• Autoria: C. Martí Aguado, J. Seguí Gregori, C. Montesinos Melià, J. Cutillas 

Abellán, C. Tusa, A. Fluixà Pelegrí, M. Díaz Del Río, M.L. Martínez Ballester.  
• Presentada a: 33 Congreso Nacional Virtual de Cirugía, celebrat al 

novembre (11 a 14) de 2020.   
  
L’estudi analitza els resultats de la cirurgia en pacients ancians de 90 o més 
anys. Es van revisar 167 pacients d’aquestes característiques operats a 
l’hospital de Gandia, constatant l’elevada taxa de complicacions, llargues 
estades hospitalàries i alta mortalitat inherents a la cirurgia en pacients 
d’edat avançada, variables però, que canvien segons el tipus de cirurgia 
realitzada o el caràcter urgent o programat de la intervenció. Aquestes dades 
poden ajudar a millorar i individualitzar la decisió quirúrgica en dita franja 
d’edat.  







Premi al millor cas clínic 
 
 • Títol: «Perforación de sigma secundaria a migración de prótesis 

biliar» 
• Unitat: Servei de Cirurgia de l’Hospital Francesc de Borja 
• Autoria: Úrsula Ponce, Fabian Peiró, Jesús Seguí 
• Publicat a: Revista Cubana de Cirugía   
 
Es presenta un cas de complicació rara per migració de la pròtesi biliar 
en un pacient de 75 anys que es va resoldre quirúrgicament. Es 
reflexiona sobre la necessitat de seguiment i actuacions en aquesta 
tècnica endoscòpica.     





Menció especial fora de concurs  
  
 
 

 
 

• Títol: «Predicting Clinical Outcam with Phenotypic Clusters in Covid-19 Pneumonia: 
An Analysis of 12,066 Hospitalized Patients from the Spanish 

• Registry SEMI-COVID-19» 
• Unitat: Multicèntric hospitalari espanyol 
• Autoria: Manuel Rubio-Rivas i altres. 
• Publicat a: Journal of Clinical Medicine 
 
La junta Directiva d’AISSA vol fer una menció especial d’aquest treball, en el que 
participa l’Hospital de Gandia, que no ha estat possible acceptar al concurs per quedar 
fora de les bases de la present convocatòria. És tracta d’un estudi molt important 
sobre la pandèmia de Covid-19 en el que participen 70 hospitals espanyols, nou dels 
quals són valencians entre els que es troba el Francesc de Borja. Una de les vint-i-cinc 
signatures que figuren a l’autoria del treball és la de la doctora Leyre Jorquer Vidal, 
representant al Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Gandia, unitat que aporta 
la participació dels següents 14 professionals: Alba Camarena, Simona Cioaia, Anna 
Ferrer, José María Frutos, Eva Gil, Leyre Jorquer, Marina Llopis, M. Ángeles Martínez, 
Álvaro Navarro, Mari Amparo Perea, Ricardo Peris, José Manuel Querol, Silvia 
Rodríguez i Ana Ventura. L’estudi analitza 12.066 pacients ingressats amb pneumònia 
per Covid-19, identificant quatre tipus de pacients amb conjunts de símptomes 
diferents que influeixen en el diferent pronòstic dels malalts. 



Tots els treballs premiats i l’article fora de concurs amb 
menció especial, quedaran exposats a la web d’AISSA. 
Finalment la Junta Directiva d’AISSA agraeix la tasca del 
jurat, format pels següents membres: doctora Concha 
Pellicer Ciscar, especialista en pneumologia; doctor 
Francesc Devesa Jordà, especialista en aparell digestiu; 
doctor Francisco Morales, catedràtic de Farmacologia en 
la Facultat de Medicina de la Universitat de València. 


