NOTA DE PREMSA
MÚTUATERRASSA REP UN DOBLE RECONEIXEMENT INTERNACIONAL PEL MODEL INTEGRAL D’ATENCIÓ
IMPLEMENTAT DURANT LA PANDÈMIA I PER LA UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ DEL TEA

Li ha concedit la International Hospital Federation i els premis s’han entregat aquesta tarda
en el marc de la 44ena edició del World Hospital Congress celebrat aquesta setmana a Barcelona
MútuaTerrassa ha rebut aquesta tarda un doble reconeixement internacional per la seva Unitat d’Hospitalització del
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) -primera i única a tot l’Estat espanyol- i pel model integral d’atenció desenvolupat
durant la pandèmia de la Covid-19. Ambdós guardons s’han lliurat en el marc de la 44ena edició del Congrés Mundial
d’Hospitals celebrat aquesta setmana a la Fira Montjuïc de Barcelona.
Sota el títol “Integrated Health Care Model in MútuaTerrassa during de SARS-COV2 Pandemic”, l’esmentat treball ha
estat guardonat amb la Medalla de Plata en la categoria de “Lideratge i gestió”. El premi l’ha recollit la Dra. Teresa Mur
Martí, metgessa de família, coordinadora clínica d’Atenció Primària i Ambulatòria de la Fundació Assistencial
MútuaTerrassa i professional integrant del projecte.
El treball reconegut descriu com l’entitat va gestionar la pandèmia mitjançant la integració dels seus serveis -atenció
primària, hospitalària, domiciliària i sociosanitària- i l'adaptació de tots ells a les necessitats urgents i canviants que se’n
van derivar.
L’altre guardó ha estat concedit al projecte “Autism General Hospital Tertiary Unit (UH-ASD): serving the underserved,
empowering the family and using mechanical contention zero”, el qual ha rebut la Medalla de Bronze en la categoria
de “Qualitat i seguretat del pacient”. El reconeixement ha estat recollit per la Dra. Amaia Hervás Zúñiga, cap del servei
de Salut Mental Infanto Juvenil de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT).
En aquest cas es tracta d’un treball que aborda la tasca de la Unitat d’Hospitalització TEA, la qual es va posar en marxa
a mitjans del 2020 i és l’única a tot l’Estat que presta tractament integral a infants i adolescents amb aquest trastorn i
greus comorbiditats que no han respost a tractaments previs i que implica a les famílies en el procés terapèutic.
Ambdós projectes han estat distingits d’entre un total de 250 treballs presentats i provinents de 38 països diferents. En
el cas de MútuaTerrassa, és l’única entitat de tot l’Estat espanyol que haurà estat guardonada en tres categories
diferents en tota la trajectòria dels esmentats premis. En aquest sentit, aquestes dues distincions se sumen a les que
l’entitat ja va aconseguir el passat 2015 a Chicago en el marc d’aquest mateix congrés promogut per la International
Hospital Federation, quan va ser reconeguda en la categoria de Responsabilitat Social Corporativa per l’experiència
“Fundació Integralia Vallès: Paradigm of Professional Integration for Disabled People”.
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