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Demà dijous, 4 de juny, tindrà lloc el setè dels vuit workshops teorico-pràctics que conformen a la 

segona edició (2014-2015) del curs de Neuromodulació sacra en disfuncions del sòl pelvià. La sessió 

estarà dirigida als professionals que tracten directament amb pacients que pateixen aquesta disfunció 

i que són candidats a ser tractats amb neuromodulació sacra. 

  

Al matí, està prevista una sessió teòrica on es repassaran les indicacions de neuromodulació així com 

l’estudi dels pacients amb disfuncions defecatòries. La sessió també comptarà amb l’exposició de 

casos pràctics i els assistents estan convidats a aportar casos clínics propis per la seva discussió en 

grup. La sessió pràctica consistirà en cirurgies en directe.  

 

El curs de Neuromodulació sacra en disfuncions del sol pelvià consta de vuit workshops i dues 

jornades científiques, la primera de les quals es va celebrar el passat mes de novembre.  

 

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, pionera a l'estat espanyol en el tractament 

de la incontinència fecal mitjançant neuromodulació i 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. 

 

Els participants de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa que intervindran són: el Dr. Albert Navarro 

Luna i la Dra. Arantxa Muñoz Duyos, ambdós pertanyents al Servei de Cirurgia General i Digestiva de 

l'HUMT. També hi participarà la Dra. Laura Lázaro, cirurgiana del Grup Quirúrgica de Barcelona i 

professional que actualment desenvolupa la seva tesi doctoral a MútuaTerrassa. 

Per a més informació i gestió d’entrevistes 
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