NOTA DE PREMSA
LA SEGONA CONVERSA DEL CICLE DE CONFERÈNCIES “DIJOUS DE MÚTUA”
ABORDARÀ LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA
Se celebrarà el proper dijous, 20 de maig, i anirà a càrrec de la Dra. Meritxell Mariné,
adjunta al servei de Medicina Interna de l’HUMT
El passat dijous, 22 d’abril, es va donar el tret de sortida a la dinovena edició del cicle de conferències “Dijous de
Mútua” després que el passat 2020 s’hagués de suspendre com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. D’acord
amb les circumstàncies particulars del context actual, el cicle ha adoptat el format online -a través de l’emissió en
directe per l’Instagram de MútuaTerrassa i el Facebook Live del diari digital Món Terrassa- i també ha incorporat la
modalitat de conversa entre un professional de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) i un periodista.
La conversa inaugural va abordar la incontinència urinària en la dona i va ser pronunciada pel Dr. Jordi Cassadó,
coordinador assistencial del servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'HUMT. (Des de l’Instagram de l’entitat s’ha visualitzat
prop de 1.200 vegades i el Facebook de Món Terrassa ha sumat gairebé 900 visualitzacions). La segona conferència porta
per títol “Insuficiència cardíaca: què hem de saber?’” i anirà a càrrec de la Dra. Meritxell Mariné, adjunta al servei de
Medicina Interna i coordinadora de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca (UIC) de l’HUMT. En aquest cas, el periodista que
conversarà amb ella serà Marc Redorta, especialista en continguts i comunicació.
Pel que fa al contingut, l’experta respondrà els dubtes i inquietuds que es deriven de la insuficiència cardíaca, explicarà
les patologies cardíaques que poden derivar en insuficiència cardíaca, detallarà la prevalença i es referirà també a
l’evolució que pot presentar la malaltia en qüestió. Finalment, la Dra. Mariné se centrarà en els tractaments que
existeixen actualment i explicarà també l’abordatge multidisciplinar que es duu a terme des de la UIC.
Un calendari configurat en base a les peticions dels assistents
El programa d'enguany el formen un total de sis converses que tindran lloc entre els mesos d'abril i novembre
(exceptuant juliol i agost) i que s'ha treballat en base a les aportacions i peticions temàtiques realitzades pels assistents
a les conferències d'anteriors edicions. Properament es donaran a conèixer la resta de temàtiques que donaran forma al
calendari d’enguany.
Igual que la primera, totes les converses esdevindran en directe a les 18h de forma telemàtica a través de l'Instagram
de l’entitat i també mitjançant el Facebook Live del diari digital Món Terrassa, donada la bona acollida que en els dos
darrers cicles va tenir la retransmissió en directe a través d'aquest mitjà local. El cicle "Dijous de Mútua" s'ha concebut
amb la idea de divulgar temes mèdics i d'informar de forma entenedora sobre tot el que preocupa a la societat.
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