
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sala d’actes de l’edifici docent de MútuaTerrassa acollirà el proper dijous, 28 de setembre, a les 
18h, la cinquena conferència del cicle Dijous de Mútua 2017, dedicada en aquesta ocasió a les 
malalties més freqüents a la infància i com prevenir-les. Anirà a càrrec de la Dra. Anna Pizà, metgessa 
adjunta d’Urgències del servei de Pediatria de l’HUMT i mare de dos fills. 
 
En el transcurs de la conferència la Dra. Pizà parlarà de la maduració normal del sistema immunitari 
dels infants, de quines són les infeccions més prevalents en funció de cada edat així com del factors 
que s´associen a un major nombre d´infeccions.  
 
En aquest sentit, la Dra. Pizà també abordarà les precaucions que cal prendre per evitar les infeccions 
i explicarà les situacions en les quals no és recomanable portar els infants a l´escola en cas d´infecció 
(tant pel nostre fill -per ajudar-lo a recuperar-se abans- com per evitar les infeccions als altres). 
Finalment, la Dra. Pizà recomanarà algunes pàgines web de divulgació científica que poden ser útils 
quan els pares tinguin dubtes. 
 
En el marc d’aquest cicle, el dijous 26 d’octubre, la Dra. Lídia González -metgessa de família del CAP 
Rambla- pronunciarà la conferència “Cuida’t per una salut cardiosaludable” i el cicle d’aquest any 
conclourà el dijous, 30 de novembre amb la conferència “Càncer de pròstata: com afecta als homes”, a 
càrrec del Dr. Josep Mª Caballero, cap de servei d’Urologia de l’HUMT. 
 
 
Per a més informació i gestió d’entrevistes: 
Comunicació Corporativa de MútuaTerrassa 93 736 50 24 
comunicacio@mutuaterrassa.cat  www.mutuaterrassa.cat  
  
 Terrassa, 26 de setembre de 2017 

 
LES INFECCIONS A LA PRIMERA INFÀNCIA: com detectar-les i prevenir-les? 

És la cinquena conferència del cicle Dijous de Mútua i anirà a càrrec de la  
Dra. Anna Pizà, metgessa adjunta d’Urgències del servei de Pediatria de l’HUMT 

 
Dijous, 28 de setembre de 2017  -  18 h   

Edifici Docent MútuaTerrassa (C/ Sant Antoni, 39) 
 


