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Iniciat el mes de gener del passat 2014, el segon curs de formació mèdica continuada  en 

neuromodulació sacra en disfunció del sòl pelvià finalitzarà demà, 29 d’octubre, després d’haver 

format un total de 136 professionals. El curs ha estat organitzat, promogut i impartit per la Unitat de 

Coloproctologia del Servei de Cirurgia General de l’HUMT; referent en el diagnòstic i 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. 

 

En aquesta segona edició -la primera es va celebrar entre els anys 2012 i 2013 i va acollir prop d’un 

centenar de participants-, s’han realitzat vuit workshops de caire teòrico-pràctic que han comptat amb 

l’assistència de professionals nacionals i internacionals (Brasil i Portugal) procedents de les 

especialitats de cirurgia general i cirurgia digestiva. En tots els casos han estat dirigits als 

professionals que tracten pacients amb disfuncions de sòl pelvià candidats a l’aplicació de la tècnica 

de neuromodulació sacra i que volen adquirir un coneixement detallat de la mateixa. L’avaluació per 

part dels assistents ha estat excel·lent per unanimitat. 

 

Al marge d’aquestes vuit sessions, el curs també ha comptat amb una jornada científica -celebrada el 

desembre de l’any passat- i que va incloure la discussió de casos clínics i sessions teòriques. També 

hi va participar l’associació de pacients per a la incontinència anal ASIA. Pel que fa a la procedència 

dels assistents, majoritàriament corresponien a cirurgia general i digestiva (40%) tot i que també van 

destacar altres especialitats com: rehabilitació i fisioteràpia (15%), anestesia primària (35%), 

ginecologia (5%) i infermeria (5%). També la valoració de tots ells ha estat molt satisfactòria. 

 

Tant en el cas dels workshops com de les jornades científiques, els participants de l’Hospital 

Universitari MútuaTerrassa que han intervingut han estat el Dr. Albert Navarro Luna i la Dra. Arantxa 

Muñoz Duyos, ambdós pertanyents al Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’HUMT. També la 

Dra. Laura Lázaro del Servei de Cirurgia General del Grup Quirúrgica, Clínica Dexeus.  La jornada va 

comptar també amb la participació del Dr. Antoni Pessarrodona, cap del Servei de Ginecologia i 

Obstetrícia de l’HUMT, el Dr. Jordi Montero-Homs, neuròleg de l’Hospital Universitari de Bellvitge així 

com la Dra. Yolanda Ribas, adjunta al Servei de Cirurgia General del Consorci Sanitari de Terrassa. 

Pel que fa als workshops, també van comptar amb la col·laboració de diferents residents del Servei 

de Cirurgia General de l’HUMT així com diversos professionals d’infermeria, auxiliars i tècnics de 

rajos.  

 

La Unitat de Coloproctologia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa és pionera a 

l’estat espanyol en el diagnòstic i tractament de la incontinència fecal 

 

- Cloenda del segon curs en neuromodulació sacra en disfuncions  

del sol pelvià amb més de 130 professionals formats - 

 



 

 

De cara al curs 2016 - 2017 s’està treballant en la organització del tercer curs de formació continuada 

en neuromodulació en disfuncions del sol pelvià. La intenció es mantenir l’estructura dels workshops i 

incorporar-ne algun de caràcter avançat dirigit a cirurgians que ja estiguin treballant amb aquesta 

tècnica i que serveixi com a punt d’encontre i debat amb altres professionals experts. Pel que fa a les 

jornades científiques, la idea és que es potenciï més la participació de metges de família i metges 

rehabilitadors. 
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