NOTA DE PREMSA
LA DINOVENA EDICIÓ DEL CICLE DE CONFERÈNCIES “DIJOUS DE MÚTUA”
ADOPTA EL FORMAT ONLINE
S’iniciarà el proper dijous, 22 d’abril, amb les novetats de la retransmissió telemàtica
i la modalitat de conversa entre un professional de l’HUMT i un periodista
El proper dijous, 22 d’abril, s’inaugurarà la dinovena edició del cicle de conferències “Dijous de Mútua” després
que el passat 2020 s’hagués de suspendre com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. Enguany, d’acord
amb les circumstàncies particulars del context actual, el cicle ha adoptat el format online -a través de l’emissió
en directe per l’Instagram de MútuaTerrassa i el Facebook Live del diari digital Món Terrassa- i també incorpora
la modalitat de conversa entre un professional de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) i un periodista.
La conversa inaugural porta per títol "Incontinència urinària en la dona" i serà pronunciada pel Dr. Jordi Cassadó,
coordinador assistencial del servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'HUMT. Pel que fa al contingut, l’expert
respondrà els dubtes i inquietuds que es deriven de la incontinència urinària, exposarà com incideix en el dia a
dia de les dones -una de cada quatre pateix problemes d'incontinència en alguna etapa de la seva vida- i explicarà
com aquesta circumstància afecta directament a la seva qualitat de vida, tot i que sovint es normalitza i no es
consulta amb l’especialista. Finalment, el Dr. Cassadó abordarà l’existència dels tractaments que poden ajudar a
resoldre aquests problemes.
Un calendari configurat en base a les peticions dels assistents
El programa d'enguany el formen un total de sis converses que tindran lloc entre els mesos d'abril i novembre
(exceptuant juliol i agost) i que s'ha treballat en base a les aportacions i peticions temàtiques realitzades pels
assistents a les conferències d'anteriors edicions. Properament es donaran a conèixer la resta de temàtiques que
donaran forma al calendari d’enguany.
Totes les converses esdevindran en directe a les 18h de forma telemàtica a través de l'Instagram de l’entitat i
també mitjançant el Facebook Live del diari digital Món Terrassa, donada la bona acollida que en els dos darrers
cicles va tenir la retransmissió en directe a través d'aquest mitjà local. El cicle "Dijous de Mútua" s'ha concebut amb
la idea de divulgar temes mèdics d'actualitat i d'informar d'una manera entenedora sobre tot allò que preocupa a la
societat.
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