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L’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) celebrarà, demà 23 de febrer, el curs “Maneig del 

pacient amb sospita de Malaltia Autoimmune Sistèmica” a l’edifici docent de MútuaTerrassa. És 

un curs multidisciplinar, impartit per reumatòlegs, internistes un dermatòleg i un immunòleg, i 

està adreçat a metges d’Atenció Primària i a residents d’especialitats mèdiques. L’objectiu és 

mostrar diferents formes de presentació de les malalties autoimmunes sistèmiques per tal de 

mantenir la sospita diagnòstica dels professionals que afronten aquests pacients a la consulta i 

donar eines pel seu maneig.  

 

Les malalties autoimmunes sistèmiques són un grup d'entitats caracteritzades per la seva gran 

complexitat, potencial gravetat i pluralitat de manifestacions, que poden mimetitzar altres 

malalties endarrerint així el seu diagnòstic. En el seu maneig es poden veure implicades diferents 

especialitats, que idealment han de treballar de forma coordinada amb la finalitat de proporcionar 

una assistència adient. És especialment rellevant el diagnòstic precoç donat que això pot 

condicionar de forma determinant el seu pronòstic.    

 

La jornada constarà de diverses ponències i casos pràctics de la mà de professionals provinents 

de CatLab, l’Hospital de Mollet, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat, 

l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell i de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. La 

benvinguda anirà a càrrec de la Dra. Yolanda Cuesta, directora Mèdica Assistencial de 

MútuaTerrassa i -com en d’altres ocasions- el curs està organitzat pel Servei de Medicina Interna 

de l’HUMT.  

 

Per a més informació i gestió d’entrevistes: 

Anna Folch i Filella  
Directora de Comunicació, RP i Protocol  
MútuaTerrassa  
93 736 50 24  
anna.folch@mutuaterrassa.es  
 
Terrassa, 21 de febrer de 2016 

 
MANEIG DEL PACIENT AMB SOSPITA DE MALALTIA AUTOIMMUNE SISTÈMICA 

Es tracta d’un curs multidisciplinar adreçat a metges d’Atenció Primària  

i a residents d’especialitats mèdiques 

 
23 de febrer de 2016  -  08.00 h  

Edifici Docent MútuaTerrassa (Sant Antoni, 39) 
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