NOTA DE PREMSA
LA JORNADA D’ACTUALITZACIÓ EN L’ÀREA PEDIÀTRICA SE CENTRARÀ
EN LES IMPLICACIONS DEL COVID EN ELS INFANTS
Se celebrarà el proper dimarts, 26 d’octubre,
sota el títol “Covid en pediatria: el que hem après i el que està per venir”

El proper dimarts, 26 d’octubre, el servei de Pediatria l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT)
celebrarà -a la sala d’actes de l’Edifici Docent- la setzena edició de la jornada d’actualització en l’àrea
pediàtrica, dirigida a pediatres, llevadores i professionals d’infermeria de l’àrea pediàtrica, a metges de
família d’aquesta àrea així com a residents de pediatria i medicina de família.
Es tracta d’una jornada coordinada pel Dr. Roger Garcia, cap del servei de Pediatria de l’HUMT, la Dra.
Marta Garcia, adjunta al mateix servei i el Dr. Tomás Pérez Porcuna, cap clínic del mateix servei. La
sessió començarà a partir de les 8:50h amb la inauguració a càrrec de la Dra. Esther Calbo, directora de
l’Àmbit Mèdic de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa, el Dr. Garcia i Mariola Méndez, supervisora
d’Infermeria del Servei d’Urgències de l’HUMT, que actualment desenvolupa les funcions de supervisió
d’Infermeria de l’Àrea Pediàtrica.
En el transcurs de la jornada, la qual és previst que finalitzi al voltant de les 14h, hi participaran una
desena de professionals, tant de l’HUMT (Servei de Pediatria, de Dermatologia i de Psiquiatria) com
d’altres centres com l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, l’Hospital Vall d’Hebrón i l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol.
Amb un format de ponències breus -trenta minuts d’intervenció- abordaran tots els aprenentatges que
s’han desprès del Covid-19 en termes d’infants i totes les qüestions de futur que provablement se’n
derivaran.
En aquest sentit, s’aportaran dades globals a nivell pediàtric sobre la pandèmia, es tractarà
l’epidemiologia i transmissibilitat del SARS-COv2 a pediatria, les implicacions del Covid a nivell
dermatològic, l’impacte psicològic de la pandèmia en els infants i la descompensació de la patologia
psiquiàtrica infanto-juvenil o la recerca sobre Covid desenvolupada fins el moment a pediatria, entre
molts d’altres.
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