NOTÍC IE S

24a Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria
i consensuar pautes; no van faltar els simposis corresponents a vacunes, el diagnòstic precoç de les malalties
rares i dels trastorns del neuroaprenentatge.
Dins del programa científic es van fer els ja clàssics
tallers de coneixements i d’habilitats, que aquest any
es van augmentar fins a sis de simultanis: sedoanalgèsia i sutures, maneig integral de la via aèria, el treball
en equip, esport i pediatria, l’ecografia a peu de llit, i
una nova visió de la lectura de l’ECG.

Sessió inaugural.

Els passats 25 i 26 de maig, la ciutat de Terrassa va
tenir l’honor d’acollir la 24a edició de la Reunió Anual
de la Societat Catalana de Pediatria, organitzada conjuntament pels serveis de pediatria del Consorci Sanitari de Terrassa i de l’Hospital Universitari Mútua de
Terrassa. El lema escollit per a la reunió va ser: Integració primària-hospital, fins on cal arribar?
L’objectiu científic era donar una visió global i transversal de la pediatria (atenció primària, hospitalització,
especialitats, sociosanitari) i el punt de vista dels professionals sanitaris implicats en la salut infantojuvenil
(infermeria, treball social, psicòlegs, pediatres d’atenció
primària, pediatres d’urgències, cirurgians, especialistes, etc.), intentant analitzar les seves relacions, els
avantatges i els desavantatges, i els reptes que aquest
sistema ens pot aportar i aporta en el dia a dia.
Es van tractar molts temes d’interès, alguns d’innovadors, que van despertar la controvèrsia, i d’altres molt
més coneguts, en els quals es va aprofitar per consolidar

Un cop més vam fer la ja habitual taula rodona de
novetats, que aquest any ens va servir per adonar-nos
de la importància que tenim tots els sanitaris i la família en les cures pal·liatives dels infants, de la importància que té centrar-se en el desenvolupament i l’entorn
físic i humà dels nadons, independentment de la seva
edat gestacional i, finalment, i com una clara línia de
futur, que potser ja no sempre hem d’operar les apendicitis, o almenys no tan ràpid...
També es van fer dues taules rodones, una sobre la
futilitat en pediatria, seguint l’estratègia ja iniciada per
l’SCP i el programa Essencial, per tal de consolidar aspectes que millorin la nostra pràctica clínica diària;
així, vam veure com per al diagnòstic en situacions
d’urgències quirúrgiques cal utilitzar més l’ecografia i
fugir de proves radiològiques clàssiques, de la importància de l’observació versus la Rx en el TCE lleu-moderat, de com és de difícil i alhora senzill el maneig de
les bronquiolitis, i del meravellós món del lactant que
plora i el calvari del que s’ha de tractar. L’altra taula es
va dedicar a la vigilància dels riscos i perills a què
estan sotmesos els nostres infants en el dia a dia, i
vam poder constatar que quan l’infant acudeix a qualsevol dispositiu sanitari està en una situació de perill i
que és a la nostra mà poder-ho evitar de forma proac-

Infants, mestres i instructors del Taller de Suport Vital Bàsic.
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tiva, dels avantatges i els inconvenients de l’aparició de
noves dietes que apliquen els pares i com minimitzar-ne el risc, i de l’ús de pantalles i la seva possibilitat
d’addicció.
Totes les intervencions van ser molt ben valorades,
amb un alt grau de contingut científic i de participació,
ja que malgrat el temps ajustat vam poder gaudir
d’espai per preguntes i comentaris.
Com a activitats per a la ciutadania, se’n van fer per a
pares, mares i educadors, amb una xerrada a la Masia
Freixa, l’emblemàtic edifici de Terrassa, sobre Alimentació infantil saludable: certeses, mites i la nova
piràmide, a càrrec de la pediatra Laia Asso i amb assistència de mes de setanta persones. També el ja
clàssic taller d’RCP per a infants de sisè de primària
amb la participació de 223 nens i nenes i 37 instructors coordinats per la Dra. Sílvia Zambudio i amb
l’ajuda del Patronat Municipal d’educació de Terrassa
i de la Creu Roja. L’activitat es va celebrar a la plaça
de l’Assemblea Catalana de Terrassa, sota la xemeneia
del Vapor Almirall, la xemeneia més alta d’Europa,
amb escales exteriors i que, a més, va servir de logotip
de la nostra reunió.
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En xifres, la Reunió Anual també ha estat un èxit: en
total hi ha hagut 273 congressistes, entre els quals hi
havia R1 acabats d’incorporar i convidats per la Societat, 24 comunicacions orals llargues, 135 de breus, 28
ponents, 22 moderadors, la col·laboració de 27 cases
comercials, i el primer concurs d’RCP pediàtrica, on
diferents parelles van competir per demostrar qui ho
feia amb millor qualitat.
Com cada any, es van premiar les millors comunicacions en diferents categories; tots el premis van ser
molt disputats i en alguna de les categories es van haver d’ampliar.
Per cloure el congrés, el Dr. Vicente Morales va donar
una conferència magistral, fent una anàlisi brillant de
la situació dels pediatres i la pediatria a Catalunya.
Aquesta conferència no va deixar a ningú indiferent i
va estimular a la reflexió individual i col·lectiva.

Abel Martínez
President del Comitè Organitzador
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