
 
 

NOTA DE PREMSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demà dijous, 26 d’octubre, la Unitat de Coloproctologia del Servei de Cirurgia General de l'Hospital 
Universitari MútuaTerrassa celebrarà el darrer workshop bàsic d'aquest any. Forma part de la tercera 
edició del curs de formació continuada en neuromodulació sacra en disfuncions del sòl pelvià que es 
va iniciar l'abril del 2016 i que finalitzarà el proper mes de novembre amb la celebració del darrer 
workshop avançat.  
 
Igual que en les passades edicions, la direcció anirà càrrec de la Dra. Arantxa Muñoz, metge adjunt 
d’aquesta unitat. Està dirigit principalment als cirurgians colorectals interessats en començar a utilitzar 
aquest tractament i els quals contemplen formació específica sobre les indicacions, la tècnica 
quirúrgica i l'assistència a quiròfan per visualitzar diferents cirurgies en directe. Està prevista 
l’assistència d’una desena de professionals.  

Tres edicions amb molt bona acollida  

Aquesta formació forma part d'un curs que s'organitza des del passat 2012 i que està avalat per una 
llarga trajectòria assistencial i acadèmica dels seus professionals en termes de diagnòstic i tractament 
de la incontinència fecal i altres trastorns defecatoris.  

La bona acollida de les dues primeres edicions i el fet que en el transcurs d'aquestes s'hagin format 
més de 200 professionals nacionals i internacionals en aquest tractament quirúrgic és el que ha 
emplaçat als seus organitzadors a dur a terme aquesta tercera edició, la qual ha modificat 
lleugerament el seu format amb la novetat d'incloure un workshops avançats, dirigits a cirurgians 
colorectals que ja tenen experiència amb aquesta tècnica. 
 
Aquest curs s'emmarca en el conjunt d'activitats docents que la Unitat de Coloproctologia de l'HUMT 
desenvolupa a nivell nacional i internacional després d'haver estat el centre pioner i amb més 
experiència de l'Estat espanyol en la utilització d'aquest tractament des del passat 1997. 
 
Per a més informació i gestió d’entrevistes: 
Comunicació Corporativa de MútuaTerrassa 93 736 50 24  
comunicacio@mutuaterrassa.cat / www.mutuaterrassa.cat 
 
Terrassa, 25 d’octubre de 2017 

 
LA UNITAT DE COLOPROCTOLOGIA CELEBRA EL DARRER WORKSHOP BÀSIC 

DEL CURS DE FORMACIÓ EN NEUROMODULACIÓ SACRA 2016/2017 
 

Està integrada en el servei de Cirurgia General de l’Hospital Universitari 
MútuaTerrassa i es tracta de la tercera edició que organitza 

 


