
                                                                  NOTA DE PREMSA  IV CURS DE FORMACIÓ MÈDICA CONTINUADA EN NEUROMODULACIÓ SACRA  
EN DISFUNCIONS DEL SÒL PELVIÀ  

Està organitzat per la Unitat de Coloproctologia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, pionera a l'estat en el tractament de la incontinència fecal mitjançant neuromodulació i avalada per una trajectòria de prop de 20 anys En el transcurs de les tres primeres edicions s’han format prop de 300 professionals nacionals i internacionals    Com a novetat, a més dels workshops bàsics i avançats, se’n duran a terme d’intermitjos i de referidors  
Promogut per la Unitat de Coloproctologia del Servei de Cirurgia General de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa 
(HUMT), la quarta edició del curs de formació mèdica continuada en neuromodulació sacra en disfuncions del 
sòl pelvià s’inaugurarà el proper dijous, 26 d’abril a les 11 h. a l’edifici docent.  
La direcció anirà a càrrec de la Dra. Arantxa Muñoz, metge adjunt de la Unitat de Coloproctologia de l’HUMT. Es 
tracta d’un curs que s’organitza des de fa sis anys 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 tres primeres edicions i el fet que en el transcurs d’aquestes s’hagin format prop de 300 
professionals nacionals i internacionals en aquest tractament quirúrgic és el que ha emplaçat als seus 
organitzadors a dur a terme aquesta quarta edició, la qual ha modificat lleugerament el seu format. 
En aquest sentit, es mantenen els workshops “teòrico-pràctics”, dirigits als cirurgians colorectals interessats en 
començar a utilitzar aquest tractament (els quals contemplen formació específica sobre les indicacions, la tècnica 
quirúrgica i l’assistència a quiròfan per visualitzar diferents cirurgies en directe) i els “avançats”, dirigits a 
professionals que ja estan emprant la neuromodulació sacra en els seus pacients i que puguin aportar la seva 
experiència en temes com: el plantejament ideal en indicacions més complexes, la forma d’abordar les 
complicacions i la programació elèctrica en tant que part clau de l’esmentat tractament. 
La novetat rau en el fet que l’edició d’enguany contempla també la celebració de workshops “intermitjos”, 
dirigits als professionals que ja s’han iniciat en la tècnica de forma tutelada i que estan rebent un seguiment per 
part dels professionals de l’HUMT en la realització dels primers casos i els workshops “referidors”, dirigits en 
aquest cas a professionals d’Assistència Primària, ginecòlegs, digestòlegs i altres especialistes interessats en 
conèixer l’enfocament diagnòstic i terapèutic dels trastorns defecatoris. 
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. 
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