
	
	

 

NOTA DE PREMSA 

 

Conferència  Pain is complicated. Children are complicated.  

I t  takes a team del  Dr. Finley 

 

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i el Grup de recerca ALGOS, juntament amb la Càtedra 

de Dolor Infantil URV – Fundación Grünenthal, presenten la conferència Pain is complicated. 

Children are complicated. It takes a team impartida pel Dr. Allen Finley. 

El Dr. Finley és anestesiòleg pediàtric amb més de 25 anys dedicats a la recerca i el tractament 

del dolor. Catedràtic d’anestèsia i psicologia i Càtedra Dr. Stewart Wenning in Pediatric Pain 

Management al IWK Health Center a Halifax (Canadà). 

La conferència pretén reflexionar sobre la importància d’un tractament específic i multidisciplinar 

del dolor crònic infanto juvenil per a una millora de qualitat de vida dels infants i joves que ho 

pateixen, i de les seves famílies. Amb una clara declaració d’intencions en el títol de la 

conferència, el Dr. Finley ens parla de la complexitat el dolor crònic infantil i de la necessitat d’un 

bon equip de professionals per a l’avaluació, diagnòstic, tractament i seguiment d’un problema que 

pateix el 37% de població infantil i juvenil.  

La necessitat de recerca i de translació de coneixement sobre dolor crònic infantil entre 

investigadors i professionals sanitaris és la clau per a crear equips de treball que tinguin per 

objectiu ajudar a reduir el dolor i altres problemes relacionats, com per exemple, el malestar 

emocional o la interferència d’aquest dolor en les activitats quotidianes d’aquests joves. Tal i com 

ens planteja el Dr. Finley, el dolor crònic és complicat, i més quan tractem infants i joves amb unes 

necessitats específiques pròpies. Però sí es possible una millora de la qualitat de vida de tots 

aquests infants i joves que pateixen dolor, i de les seves famílies. S’ha de treballar conjuntament 

per aconseguir-ho. 

Dia i  hora: 20 d’octubre de 2017 a les 13:00h 

Lloc: Sala Polivalent de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus a l’Av. del Dr. Josep Laporte, 2. 

43204 Reus 



	
	

 

 

Sobre Grup ALGOS  

El grup d’investigació ALGOS de la Universitat Rovira i Virgili és un grup multidisciplinar de clínics i investigadors 
interessats en ajudar en l’avenç en l’estudi i tractament del dolor infantil i la millora del seu tractament. Com a grup, 
ALGOS està reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup consolidat en recerca del dolor (Ref.: 2014-SGR-
963). Des del grup ALGOS s’investiga i avalua l’eficàcia de diferents tipus de tractaments pel dolor crònic amb l’objectiu 
d’ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones.  

Sobre Càtedra de Dolor Infanti l  URV – Fundació Grünenthal 

Sota el lema ‘Investigar, compartir, millorar’, la Fundació Grünenthal i la Universitat Rovira i Virgili creen al 2015 la 
Càtedra de Dolor Infantil amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels nens i adolescents amb dolor. Es tracta de la 
primera iniciativa d’aquestes característiques que es posa en marxa a Espanya i la formen un grup multidisciplinar de 
professionals interessats en millorar la qualitat de vida dels nens i adolescents amb dolor. Aquesta Càtedra desenvolupa 
múltiples activitats relacionades amb la recerca, la transferència de coneixement i la sensibilització social, com són la 
formació a professionals sanitaris, el disseny i desenvolupament de programes específics de recerca, la promoció del 
coneixement sobre dolor i l’impuls de noves iniciatives per atendre a nens i adolescents amb dolor crònic.  

Sobre l ’Hospital Sant Joan de Reus 

L’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, fundat fa més de 800 anys, és un centre de titularitat pública que actua 
com a hospital general per al Baix Camp i de referència també per a aquesta comarca així com per al Priorat, la Terra 
Alta i la Ribera d’Ebre. És centre de referència per al conjunt de la demarcació de Tarragona en oncologia mèdica i 
radioteràpica, cirurgia de l’obesitat mòrbida i dislipèmies familiars. El centre té una clara vocació universitària i incorpora 
una unitat docent amb capacitat per a 600 alumnes.  

 

 

 

 

 

Per a més informació, poden contactar amb: 

Lluïsa Bertran | Departament de Comunicació Grup ALGOS - Càtedra de Dolor Infanti l  URV -
Fundación Grünenthal 
Telèfon: (+34) 977 55 86 58 
catedra.dolorinfantil@urv.cat 

Pere López | Departament de Comunicació Hospital Sant Joan de Reus 
Telèfon: (+34) 610293759 
plopez@grupsagessa.cat 

 

 


