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Cullera de fusta per l’Obstetrícia

• Archie Cochrane (1979): “for the worst use of 
randomised clinical trials”



Cullera de fusta per l’Obstetrícia ? 



Pràctiques efectives en Obstetrícia



1972: Primer assaig
clínic amb distribució
aleatòria

1991: Últim assaig
clínic amb distribució
aleatòria

Metanàlisi: els corticoides 
redueixen el risc de mort
perinatal entre un 30 i un 
50% 

¿Por qué son tan necesarias las revisiones sistemáticas?Pràctiques efectives en Obstetrícia



Cochrane és una xarxa global i independent de professionals de 
la salut, investigadors, representants de ciutadans i pacients, 

entre d'altres, creada per respondre a l'enorme repte de 
convertir les grans quantitats d'informació generades per la 

investigació clínica en coneixement útil per prendre decisions. 

Impulsem aquest objectiu mitjançant la identificació, lectura 
crítica i síntesi dels treballs de recerca clínica per produir la 

millor evidència disponible que permeti discriminar entre allò 
que pot ser beneficiós, el que pot ser perjudicial i a on es 

necessita més investigació.

La Col·laboració Cochrane

Evidència fiable.
Decisions informades.

Millor salut.



Grups de revisió Cochrane més relacionats amb
l’Obstetrícia i la Ginecologia



www.bibliotecacochrane.com









MOST ACCESSED COCHRANE MATERIALS IN 2017

A. FIVE MOST FREQUENTLY DOWNLOADED REVIEWS:

1. Support for healthy breastfeeding mothers with healthy
term babies

4. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung
maturation for women at risk of preterm birth

B. Most popular Cochrane PODCASTS:

1. Early additional food and fluids for healthy breastfed full-
term infants

2. Support for breastfeeding mothers
4. Apoyo para la lactancia materna en madres e hijos sanos



Estratègia de Transferència del 
Coneixement







Col.laboració SCOG-Cochrane

• Acord marc

– Projectes de revisió:

• Després d’una histerectomia per via vaginal, amb o sense plàsties 
vaginals, està indicat l’ús del taponament vaginal durant 24 hores?

• Després d’una cirurgia vaginal, quin és el millor moment per a retirar la 
sonda vesical?

– Activitats de formació
– Projectes de recerca
– Activitats de transferència del coneixement



Cullera de plata per l’Obstetrícia !
(i la Ginecologia) 



xbonfill@santpau.cat
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