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Proporcionar als MIR participants una amplia actualització dels aspectes més rellevants en el 

diagnòstic i el tractament de la patologia quirúrgica endocrina és l’objectiu que persegueix la 

quinzena edició del curs de cirurgia endocrina per residents, el qual se celebrarà entre els dies 

11 i 13 de novembre a l’edifici docent de MútuaTerrassa. La inauguració tindrà lloc el dia 11 a les 

15.30h i anirà a càrrec de la Dra. Rosa Asbert, subdirectora mèdica de l’HUMT. 

 

La seva organització va a càrrec de l’Associació Espanyola de Cirurgians i comptarà amb el 

suport organitzatiu del Servei de Cirurgia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) i la 

Corporació Sanitària Parc Taulí. A banda de l’HUMT, l’esmentada associació enguany ha atorgat 

aquest curs a 7 hospitals més de diverses parts d’Espanya i en conseqüència també es 

desenvoluparà en aquests altres centres. 

 

Dirigit pel Dr. Enrique Veloso, cap del servei de Cirurgia de l’HUMT, la Dra. Itziar Larrañaga, 

metge adjunt del mateix servei i el Dr. Francesc Xavier Guirao, metge adjunt del Servei de 

Cirurgia General de la Corporació Sanitària Parc Taulí, el curs en qüestió comptarà amb un total 

de 16 MIR procedents de diferents punts de la península i prop d’una vintena de professionals 

que impartiran les diverses ponències i aportaran els casos clínics relacionats. 

 

El curs també possibilitarà a tots els participants actualitzar els seus coneixements teòrics en 

relació a l’anatomia quirúrgica, les tècniques diagnòstiques i quirúrgiques així com la prevenció 

de complicacions i seqüeles de la cirurgia endocrina. Paral·lelament, també es promourà la 

participació dels MIR assistents com a ajudants quirúrgics dels professors en les intervencions 

de cirurgia endocrina més prevalents. 

 

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, 9 de novembre de 2015 

 

XV CURS DE CIRURGIA ENDOCRINA PER RESIDENTS  

A L’HOSPITAL UNIVERSITARI MÚTUATERRASSA (HUMT) 

Comptarà amb la participació de 16 Metges Interns Residents (MIR)  
procedents de diverses parts d’Espanya 
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