
 
 

NOTA DE PREMSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proper divendres 8 d'abril, l'edifici docent de MútuaTerrassa acollirà la IV Jornada d'Actualització en 

Digestologia, dirigida a metges d'atenció primària, així com als professionals d'infermeria i metges 

residents de primer any. L'objectiu és actualitzar els coneixements sobre les patologies de l'aparell 

digestiu que amb més freqüència són motiu de consulta en l'àmbit de l'atenció primària i els serveis 

d'urgències. 

  

La inauguració anirà a càrrec de la Dra. Imma Navazo, sotsdirectora mèdica de l’àrea ambulatòria de 

l’Àmbit de Servei Assistencial de MútuaTerrassa, la Dra. Maria Esteve, cap del Servei de Digestiu de 

l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i la Dra. Montserrat Forné, coordinadora de la jornada i metge 

adjunt d'aquest servei. 

  

Al marge de la sessió inaugural, la jornada contempla dues sessions més. La primera d'elles tractarà 

sobre els últims avenços en la pancreatitis crònica, el maneig del pacient amb litiasis biliar, 

l'hemorràgia digestiva d'origen fosc, la consulta d'alt risc de càncer colorectal, el maneig de la malaltia 

diverticular de còlon i la cirurgia bariàtrica i les tècniques endoscòpiques en el tractament de l'obesitat. 

La segona sessió abordarà les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, l'esofagitis eosinofílica, les 

novetats en la malaltia celíaca, la microbiota intestinal així com la tipologia de probiòtics i quan quan 

administrar-los. 

  

Com a novetat d'enguany, la jornada serà exclusivament en horari de matí, les sessions finalitzaran 

amb un torn obert de preguntes -i no amb un cas clínic com en les anteriors edicions- i, al marge de la 

participació de nombrosos professionals de l'HUMT, es comptarà també amb la participació de 

metges provinents d'altres centres com el Consorci Sanitari de Terrassa o l'Hospital Universitari Vall 

d'Hebrón. 

  

Per a més informació i gestió d’entrevistes: 
Anna Folch i Filella  
Directora de Comunicació, RP i Protocol  
MútuaTerrassa  
93 736 50 24  
anna.folch@mutuaterrassa.es  
 
Terrassa, 6 d’abril de 2016  

 
IV JORNADA D’ACTUALITZACIÓ EN DIGESTOLOGIA  

Està organitzada pel Servei de Digestiu de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa  
i aprofundirà en les patologies més freqüents de l’aparell digestiu 
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