
  

 

 

 
A dia d’avui, més de 200 professionals de tot el món han confirmat la seva 

participació en el trobada 

 

LA VACUNACIÓ CONTRA LA COVID-19 DELS 
NENS CENTRARÀ EL DEBAT DE LA  

I JORNADA NACIONAL DE PEDIATRÍA  
HM HOSPITALES 

• Pendents de les directrius que estableixin les autoritats, els assistents 
valoraran com i quan seria aconsellable dur-la a terme i si seria 
recomenable incloure-la dins el calendari de vacunes infantil en un futur  

• La bona acollida i l’experiència de la celebració durant 31 anys de la 
Jornada medicoquirúrgica HM Nens, ha estat el detonant perquè el Grup 
hagi apostat per convertir-la en un esdeveniment d’àmbit nacional   

• La jornada se celebrarà el proper 20 de març a partir de les 9:00 hores 
en format digital, per la qual cosa per assistir, només hi ha que inscriu-
re’s a través del següent enllaç 

 
 
Barcelona, 17 de març de 2021. La vacunació dels nens contra la COVID-19 
serà un dels temes més rellevants del programa de la I Jornada Nacional de 
Pediatría HM Hospitales - XXXI Jornada medicoquirúrgica HM Nens, que se 
celebrarà el proper 20 de març i reunirà més de 200 professionals de tot el món. 
 
La I Jornada Nacional de Pediatria HM Hospitales - XXXI Jornada 
medicoquirúrgica HM Nens s’iniciarà a les 9h:00 hores i es durà a terme en 
format digital. Els pediatres i infermeres pediàtriques, així com qualsevol 
professional sanitari interessat en algun dels temes que es tractaran es pot 
inscriure a través del següent enllaç. 
 
El Grup ha buscat aprofitar l'experiència de la jornada medicoquirúrgica que 
l'Hospital HM Nens ve organitzant des de fa 31 anys, i que tan bona acollida té 
entre els professionals, per organitzar un esdeveniment d'àmbit nacional, que 
esdevingui un referent de l'atenció pediàtrica. 
 
La coordinadora assistencial del Servicio de Pediatría d’HM Hospitales a Madrid i 
una de les coordinadores de la jornada, Dra. Isabel Romero, assegura que s'està 
treballant amb l'objectiu “d’abordar temes d'interès general en l'especialitat de 
Pediatria, però també per tot el sector sanitari i compartir-los amb els companys 
de fora de l'àmbit HM Hospitales. Per a nosaltres també és una oportunitat per 
donar a conèixer la tasca que es realitza en el Servicio de Pediatría del Grup i 
mostrar la seva capacitat per treballar en equip i de forma coordinada des de les 
diferents ciutats en què HM Hospitales té presència". 

https://hmhospitales.zoom.us/webinar/register/WN_FI3T2vLdS8K4TaTGSD_f6Q
https://hmhospitales.zoom.us/webinar/register/WN_FI3T2vLdS8K4TaTGSD_f6Q


 
Pel director mèdic de l'Hospital HM Nens, Javier Massaguer, l'aposta  
d’HM Hospitales per aquesta jornada "és un motiu de satisfacció, ja que és un 
reconeixement al compromís que tenim des de fa més d'un segle amb la cura de 
la salut dels nens. Estem orgullosos de poder aportar la nostra experiència al 
projecte pediàtric d'HM Hospitales, el model assistencial i docent del qual 
persegueix oferir una atenció multidisciplinària i de qualitat al pacient infantil". 
 
Vacunació a debat 
La vacunació dels nens contra la COVID-19 centrarà bona part del debat a l'ésser 
un tema d'absoluta actualitat per l'actual situació sanitària i pendents de les 
directrius que estableixin les autoritats. En aquest sentit, els assistents valoraran 
com i quan seria aconsellable fer-la i si seria recomanable incloure-la dins el 
calendari infantil de vacunes en un futur. El cap de Pediatria de l'Hospital  
HM Nens de Barcelona i un dels coordinadors de la jornada, Dr. Álvaro Díaz 
Conradi, considera que "els nens amb problemes de salut greus i crònics haurien 
de ser els primers a vacunar-se i per a la resta, el més recomanable seria fer-ho 
per franges d'edat". 
 
Sobre la possibilitat d'incloure la vacuna contra la COVID-19 en el calendari 
infantil de vacunes, el Dr. Díaz Conradi explica que "és un tema que s'està 
debatent i resulta de difícil consens, ja que durant el primer any de vida s’han de 
compaginar moltes vacunes. A més, el sistema immunològic dels nadons encara 
no està madur del tot, de manera que necessitarien més dosis de record que un 
adult. Encara hem de ser molt cautelosos, però del que ningú dubta és que es 
trobarà la manera de protegir a tots els nens des de l’edat més primerenca". 
 
Augment de casos de burnout 
Un altre dels temes que suscitarà l'interès dels assistents a la jornada residirà en 
l'augment de casos de burnout per la COVID-19, que s'han detectat entre el 
col·lectiu pediàtric durant els últims mesos. Fa un any, molts pediatres van 
abandonar el seu lloc de treball, es van reciclar en poques hores i es van 
traslladar a ajudar els companys que estaven atenent adults a primera línia, el 
que va comportar un estrès i ansietat que ara alguns estan acusant. 
 
Finalment, el col·loqui dedicat a la seguretat del pacient de la jornada també 
servirà per parlar de la humanització dels hospitals pediàtrics o de les 
infraestructures destinades a acollir als nens en els grans centres. En aquest 
sentit, HM Hospitales, en col·laboració amb la Fundación Atresmedia, treballa per 
dissenyar accions orientades a millorar l'experiència dels nens i adolescents. 
 
HM Hospitales 
HM Hospitales és el grup hospitalari privat de referència a nivell nacional que 
basa la seva oferta en l'excel·lència assistencial sumada a la investigació, la 
docència, la constant innovació tecnològica i la publicació de resultats. 
 
Dirigit per metges i amb capital 100% espanyol, compta en l'actualitat amb més 
de 5.000 treballadors laborals que concentren els seus esforços en oferir una 
medicina de qualitat i innovadora centrada en la cura de la salut i el benestar dels 
seus pacients i familiars.  
 



HM Hospitales està format per 42 centres assistencials: 16 hospitals, 4 centres 
integrals d'alta especialització en Oncologia, Cardiologia, Neurociències i 
Fertilitat, a més de 22 policlíniques. Tots ells treballen de manera coordinada per 
oferir una gestió integral de les necessitats i requeriments dels seus pacients. 
 
A Barcelona, HM Hospitales compta amb una xarxa assistencial conformada pels 
centres hospitalaris HM Delfos, HM Sant Jordi, HM Nens i 3 policlíniques, que 
donen cobertura a totes les especialitats mèdiques i estan dotats amb tecnologia 
sanitària d'última generació. Tot per oferir als pacients de la Ciutat Comtal i de 
Catalunya un projecte assistencial, docent i investigador de referència de la 
sanitat privada i que s'integra a la xarxa assistencial nacional del Grup HM. 
 
 
 
Més informació per a mitjans: 
DPTO. DE COMUNICACIÓN DE HM HOSPITALES 
Marcos García Rodríguez 
Tel.: 914 444 244 Ext 167 / Mòbil 667 184 600  
E-mail:mgarciarodriguez@hmhospitales.com 
 
Carles Fernández / Sílvia Roca – VITAMINE! Media & marketing  
Tel. 93 100 31 51 / 626 419 691 
E-mail: sroca@vitamine.cat 
Més informació: www.hmhospitales.com 
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