NOTA DE PREMSA
EL SERVEI DE PEDIATRIA ORGANITZA UNA JORNADA PER COMPARTIR CONEIXEMENTS
EN MATÈRIA D’IMMUNOAL·LÈRGIA I PNEUMOLOGIA
Es tracta d’una iniciativa conjunta entre el Consorci Sanitari de Terrassa,
l’Hospital Universitari Parc Taulí, l’Hospital de Granollers i l’HUMT
- Dijous, 29 de setembre. 9h. Edifici Docent (C/ Sant Antoni, 39)El proper dijous, 29 de setembre, l’edifici docent de MútuaTerrassa acollirà la IV edició de la Jornada sobre
immunoal·lèrgia i pneumologia organitzada per la Unitat de Al·lèrgia i Pneumologia Pediàtrica del servei de
Pediatria de l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa (HUMT).
La inauguració serà a les 9h i anirà a càrrec de la Dra. Esther Calbo, directora assistencial de l’àmbit mèdic de
l’HUMT, el Dr. Roger Garcia, cap del servei de Pediatria de l’HUMT i les doctores Lucía Rodríguez i Núria Cortés,
adjuntes al desservei en qüestió i professionals de la Unitat de Al·lèrgia i Pneumologia Pediàtrica.
La voluntat de la jornada és compartir i actualitzar coneixements en patologia respiratòria, al·lèrgica i
d’immunodeficiències en pediatria, millorar els coneixements sobre el diagnòstic i maneig de les malalties
al·lèrgiques en la població infantil i adolescent i facilitar la interacció entre l’Atenció Primària i la hospitalària
pel seguiment i tractament dels pacients al·lèrgics mitjançant el consens de protocols de derivació i maneig en
les principals patologies.
En el transcurs de la jornada -en la qual hi intervindran al voltant d’una quinzena de professionals dels quatre
hospitals implicats- s’abordaran temes com l’evolució del diagnòstic de l’al·lèrgia i s’incidirà bàsicament en les
patologies més prevalents com les al·lèrgies alimentàries, les farmacològiques o la dermatitis atòpica. També
s’aprofundirà en les immunodeficiències, la fibrosi quística, la rinitis al·lèrgica així com l’asma i la teràpia
inhalatòria. La cloenda se centrarà en els criteris de derivació.
Es tracta d’una jornada dirigida a pediatres d’Atenció Primària i del servei d’Urgències-, infermeria pediàtrica -tant
d’Atenció Primària com d’Hospitalització- i en general a tots els professionals sanitaris que tracten i atenen a
infants.
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