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Reus, 20 de maig de 2016 

 
 
 

Comunicat de l’Hospital Universitari Sant Joan 
de Reus 
 

 
Amb relació a les informacions publicades als mitjans de comunicació per la mort d’una nena de 

24 mesos per un suposat enterovirus a l’Hospital, el centre vol manifestar el següent: 

 

- La nena va ser visitada dues vegades pels pediatres al servei d’urgències amb una 

simptomatologia lleu i habitual a l’època de l’any, no presentant cap signe d’alarma i en 

un entorn de no alerta epidemiològica.  

 

- El 27 de març va tornar al servei d’urgències presentant signes fora dels habituals per la 

qual cosa es decideix realitzar-li un TAC i una punció lumbar. Una vegada analitzats els 

resultats es decideix que quedi ingressada per avaluar l’evolució.  

 

- En les hores següents la nena va presentar un empitjorament clínic sobtat que va 

provocar que s’adoptessin mesures de suport adequades i s’activés el SEM pel seu 

trasllat a l’UCI pediàtrica de l’Hospital de la Vall d’Hebron. Malgrat totes les mesures 

terapèutiques la nena va morir.  

 

- Les anàlisis efectuades tant al nostre centre com als centres de referència a Catalunya 

no han pogut confirmar la presència d’enterovirus en cap de les mostres analitzades. Si 

s’hagués confirmat hauria estat el primer cas a tot Catalunya. 

 

- Com és habitual en aquests casos la comissió de mortalitat del centre es va reunir per 

analitzar les actuacions dutes a terme i va concloure que es va actuar correctament en 

tot el procés.  
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- La família ha estat informada en tot moment per part del centre i li ha estat lliurada tota la 

documentació que ha sol·licitat a mesura que aquesta ha estat disponible.  

 

- L’actuació del centre en aquest cas ha estat la que actualment recomana el protocol del 

departament de Salut per fer front al brot epidèmic d’enterovirus i on s’assenyala que cal 

ingrés hospitalari quan apareix una simptomatologia aguda greu i no davant de la 

presència de simptomatologia lleu. El president de la Societat Catalana de Pediatria, ha 

manifestat que és impossible diagnosticar el quadre neurològic que provoca l’enterovirus 

en les fases inicials. Voldríem deixar constància que van ser els nostres pediatres els 

que van alertar a l’Hospital de la Vall d’Hebron de la possibilitat que estiguéssim davant 

d’una situació excepcional. 

 

- Tots els professionals del centre compartim el dolor de la família i lamentem 

profundament la mort de la nena. 

 


