
NOTA DE PREMSA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demà divendres, 29 de maig, se celebrarà a l’edifici docent la jornada sobre reptes en el pacient politraumàtic a 

l’edifici docent de MútuaTerrassa. Es tracta d’una jornada per actualitzar els coneixements en el tractament de les 

lesions hepàtiques i pancreàtico-duodenals que presenten els pacients politraumàtics. Al final de la jornada es 

realitzarà un simposium sota el títol “Traumatismes en “Els castellers”. 

 

La inauguració està prevista a les 9h i anirà a càrrec de la Dra. Mª Rosa Asbert Sagasti, subdirectora mèdica de 

l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa (HUMT); Dr. Esteve Cugat Andorrà, cap de la Unitat de 

Cirurgia Hepatobiliopancreàtica del Servei de Cirurgia General de l’HUMT i la Dra. Eva Llacer Delgado, 

coordinadora del Comitè Politraumàtic del Servei d’Anestesiologia i Reanimació del mateix centre.  

 

L’atenció del pacient politraumàtic és un repte pels equips mèdics i els millors resultats s’obtenen mitjançant 

l’abordatge multidisciplinar. Les lesions hepàtiques i pancreàtico-duodenals requereixen tractaments de suport 

així com tractaments específics que han de plantejar-se en el sí de les unitats especialitzades. En aquesta 

jornada, a més, s’inclourà el tractament d’un tipus de pacient politraumàtic molt concret: “Els castellers”, símbol de 

la tradició i la cultura catalana. 

 

El Servei de Cirurgia General de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), concretament la Unitat de Cirurgia 

Hepatobiliopancreàtica (HBP), s’ha encarregat de la seva organització i promoció i la Dra. Maribel García, metge 

adjunt de la Unitat de Cirurgia HBP, n’és la coordinadora juntament amb la Dra. Judith Camps, també de la 

mateixa Unitat. 

 

A més, la jornada comptarà amb la col·laboració del Comitè d’Atenció Politraumàtic de l’HUMT, així com dels 

següents serveis: Anestesiologia i Reanimació, Radiodiagnòstic i Unitat de Cures Intensives. Pel que fa als 

ponents convidats, són els següents: Dr. Salvador Navarro Soto, cap del Servei de Cirurgia General de la 

Corporació Sanitària Parc Taulí, instructor de cursos de ATSL i DSTC i president de la Societat Catalana de 

Cirurgia; la Dra. Mª Dolores Pérez Díaz, coordinadora de la Secció de Trauma i Cirurgia d’Urgències de 

l’Associació Espanyola de Cirurgians i el Dr. Jaume Rosset i Llobet, especialista en traumatologia i medicina de 

l’educació física i l’esport, director mèdic de l’ Institut de Fisiologia i Medicina de l'Art de Terrassa i director de la 

Fundació Ciència i Art.   

 

 

Per a més informació i entrevistes: 

Anna Folch i Filella  
Directora de Comunicació, RP i Protocol MútuaTerrassa 
93 736 50 24  
anna.folch@mutuaterrassa.es 
 
  
Terrassa, 28 de maig del 2015  
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