
  
 
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

L’ACTUALITZACIÓ EN LES PATOLOGIES MÈDIQUES MÉS PREVALENTS                                     
CENTRARÀ LA II JORNADA DEL SERVEI DE MEDICINA INTERNA 

Se celebrarà proper divendres, 24 de febrer, i hi intervindran més d’una vintena de professionals                              

que compartiran els seus coneixements davant dels 150 participants inscrits 

 

Més informació: 

Comunicació Corporativa MútuaTerrassa  
93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat  / Twitter: @Mutua_Terrassa  / Instagram: @mutuaterrassa 
 
 
Terrassa, 21 de febrer de 2023 
 

 

Dirigida als professionals de Medicina Interna, de Família així com d’altres especialitats, el proper 

divendres, 24 de febrer, el servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) 

celebrarà -a l’edifici docent- la II jornada d’actualització en les patologies mèdiques més prevalents.  

La inauguració oficial serà a les 8.30h i anirà a càrrec de la Dra. Cati Serra, directora de l’Àmbit Mèdic de la 

Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT) i la Dra. Helena Monzón, cap del servei de Medicina Interna 

de l’HUMT.  

Es tracta d’una jornada que tindrà una doble vessant -teòrica i pràctica- i en aquest sentit, el dia previ

-dijous 23 a la tarda- es realitzarà un taller sobre ecografia clínica (centrada en l’ecografia pulmonar, 

abdominal, vascular, intervencionista i l’ecocardiografia bàsica), el qual tindrà continuïtat el mateix 

divendres 24 a la tarda. 

Al matí s’esdevindrà la part més teòrica de la jornada, la qual contempla abordar la Malaltia 

Tromboembòlica, les Malalties Sistèmiques, el Tractament de la Bacteriúria asimptomàtica així com una 

presentació de casos clínics interactius. Les cures pal·liatives en el marc de la Medicina Interna serviran 

per concloure el matí. 

En el transcurs de la jornada -en la qual hi prendran part al voltant de 150 professionals-  hi participaran 

més d'una vintena de professionals, majoritàriament de l'HUMT (servei de Medicina Interna -UMAS, HAD

i UIC-, Dermatologia, Pneumologia, Anestèsia, Cirurgia Vascular, les UFISS de Cures Pal·liatives i de la UDM 

d'Atenció Familiar i Comunitària) tot i que també hi intervindran professionals d'altres hospitals com

l’Hospital de Mollet, l’Hospital Clínic i Hospital Vall d’Hebron. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


