
 

 

 
NOTA DE PREMSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

El proper dijous, 2 de juny tindrà lloc a l'edifici docent el primer  Workshop avançat en Neuromodulació sacra, 

casos clínics complexes i com resoldre problemes. El workshop s’inclou en la tercera edició del curs de 

neuromodulació sacra conformat per quatre workshops teòrico-pràctics i dos workshops avançats previstos al llarg 

del 2016 i 2017.  

 

El workshop avançat està dirigit fonamentalment a professionals que ja estan emprant la neuromodulació sacra en 

els seus pacients perquè puguin venir a aportar la seva experiència així com aprofundir en temes com: el 

plantejament ideal en indicacions més complexes, la forma d'abordar les complicacions que puguin sorgir i la 

programació elèctrica en tant que part clau de l'esmentat tractament. 

 

Els participants de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa que intervindran són el Dr. Albert Navarro Luna, la Dra. 

Arantxa Muñoz Duyos i el Dr. Harold Vargas tots ells pertanyents al Servei de Cirurgia General i Digestiva de 

l'HUMT, la Dra. Yolanda Ribas, metge adjunt de la unitat  de Coloproctologia del CST i la Sra. Laura Lagares Tena, 

biòloga investigadora  de la unitat de Coloproctologia de l'HUMT. 

 

Igual que la passada edició, el curs està organitzat, promogut i impartit per la Unitat de Coloproctologia del Servei 

de Cirurgia General de l'HUMT. Aquesta Unitat és pionera a l'estat espanyol en el tractament de la incontinència 

fecal mitjançant neuromodulació i està avalada per una trajectòria de més de 15 anys. A més, es tracta del centre 

amb més experiència del país i amb un nombre més elevat de pacients consolidats i tractats. 

 

 

Consultar el programa de l’acte 

  

 

Anna Folch i Filella  

Per a més informació i gestió d’entrevistes: 

Directora de Comunicació, RP i Protocol  
MútuaTerrassa  
93 736 50 24 
anna.folch@mutuaterrassa.es  
 
 
Terrassa, 1 de juny de 2016 

Primer workshop avançat en Neuromodulació Sacra en disfuncions del sòl pelvià 
Està organitzat per la Unitat de Coloproctologia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, pionera a l'estat 
en el tractament de la incontinència fecal mitjançant neuromodulació i avalada per una trajectòria de més 

de 15 anys 
 

Dijous, 2 de juny de 2016  -  9 h  
Edifici Docent MútuaTerrassa (Sant Antoni, 39) 
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