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COVID-19 i NEUROREHABILITACIÓ
Amb la col·laboració de:

Des de que a finals de 2019 es varen detectar els primers casos de COVID-19 a la Xina,
la realitat ha superat qualsevol previsió i la pandèmia per COVID-19 ha suposat un
desafiament per al conjunt dels sistemes sanitaris mundials.
L’ afectació multisistèmica i el greu compromís vital, en la fase aguda de la malaltia ha estat el
major repte clínic dels darrers cent anys. Superada aquesta fase, en un nombre important de
casos, han aparegut complicacions respiratòries, cardíaques, múscul-esquelètiques i cognitives
que han agreujat encara més l’impacte inicial de la malaltia. Per donar-hi resposta, ha estat
necessari conformar equips de rehabilitació interdisciplinaris, que han ajudat a recuperar les
capacitats compromeses de les persones afectades i a reprendre les seves activitats quotidianes. A més, les restriccions de mobilitat, la sobrecàrrega dels serveis de salut i la necessitat de
mantenir pautes d’aïllament, han fet necessari adoptar solucions innovadores per a la prestació
telemàtica dels serveis.

“

Volem compartir amb la resta de professionals
de la salut el nostre aprenentatge tractant els
pacients COVID+, ja sigui en la fase aguda com,
especialment, en la fase Post-COVID

“

Al marge del patiment i les pèrdues humanes aquesta pandèmia també ha suposat una oportunitat per a l’aprenentatge de nous coneixements clínics, la superació de barreres conceptuals i la
incorporació d’estratègies terapèutiques. Tota una experiència que ens ha de permetre afrontar
en el futur, de manera més eficaç i eficient, situacions com les que hem viscut, i aplicar-la a
d’altres problemes de salut per donar-los solucions.
Des de l’Institut Guttmann, en el marc d’aquesta edició, volem compartir amb la resta de
professionals de la salut el nostre aprenentatge tractant els pacients COVID+, ja sigui en la fase
aguda de la malaltia com, especialment, en la fase Post-COVID, amb manifestacions clíniques
altament discapacitants tant en persones grans com joves i inclús infants. També volem
compartir la nostra experiència en les diverses estratègies terapèutiques, així com en les noves
tecnologies de Tele-Rehabilitació desenvolupades pel nostre equip terapèutic i d’enginyeria
de la neurorehabilitació; amb el convenciment que poden ajudar a minimitzar l’impacte de la
síndrome de COVID-19 persistent.

PROGRAMA

12.00

Inauguració
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

12.15

Conferència inaugural
Impacte de la pandèmia en la salut cerebral. Experiència Barcelona Brain Health
Initiative BBHI (projecte que compta amb el suport de la Fundació “la Caixa”)
Dr. David Bartrés-Faz
Catedràtic de Psicologia Mèdica, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut,
Campus Clínic, Universitat de Barcelona.
Investigador principal del projecte BBHI

12.30

TAULA 1: COVID-19 PERSISTENT

12.30

Manifestacions neurològiques i sistèmiques
Dr. Cristian Figueroa
Metge rehabilitador. Subdirector mèdic, Institut Guttmann

12.45

Impacte sobre les funcions cognitives
Dr. Alberto García Molina
Neuropsicòleg. Àrea neuropsicologia, Institut Guttmann

13.00

Programa integral de Rehabilitació Funcional
Dra. Narda Murillo
Fisioterapeuta. Coordinadora Àrea rehabilitació funcional, Institut Guttmann

13.15

Impacte en l’àmbit pediàtric
Dra. Maria Méndez
Pediatra. Servei de Pediatria, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

13.30

La perspectiva del pacient
Sr. Jordi Valldaura

13.45

Debat
Moderadora: Dra. Montserrat Bernabeu
Directora assistencial. Institut Guttmann

14.00 FINALITZACIÓ 1ER BLOC
15.30

TAULA 2: ESTRATÈGIES DE FUTUR

15.30

Variables individuals predictives de resiliència
Dr. Gabriele Cattaneo
Neurocientífic i Investigador del projecte BBHI. Institut Guttmann

15.45

Oportunitats per optimitzar la resiliència cerebral
Prof. Álvaro Pascual-Leone
Catedràtic de Neurologia, Harvard Medical School. Director Institut de Salut Cerebral
i Neurorehabilitació Guttmann Barcelona

16.00

Potencialitats de la Tele-Neurorehabilitació
Dr. Josep M Tormos
Director de Recerca. Institut Guttmann

16.15

La vigilància virològica i control de brots
Prof. Àlex Arenas
Catedràtic d’Enginyeria i Matemàtiques. Universitat Rovira i Virgili

16.30

Debat
Moderador: Dr. Joan Vidal
Director docent. Institut Guttmann

17.00 CLOENDA
17 novembre 2021
Quota de participació*
Opció presencial
Auditori Once. Gran Via 400,
Barcelona
Opció online
S’enviarà l’enllaç uns dies abans
de la Jornada, amb la inscripció
realitzada
Inscripcions
a partir de 7 d’octubre

La quota de participació és la mateixa pel format presencial i online

25€

Presencial o virtual

15€

Quota estudiants
Associacions persones amb discapacitat
Voluntaris/ Voluntaris BBHI
Col·lectiu Covid persistent i Long Covid ACTS

INSCRIU-TE

Marca Fundació Abertis
CMYK

Amb la
col·laboració de:

