NOTA DE PREMSA

L’HOSPITAL UNIVERSITARI MÚTUATERRASSA CELEBRA UN NOU WORKSHOP
INTERNACIONAL SOBRE NEUROMODULACIÓ SACRA

La Unitat de Coloproctologia del servei de Cirurgia General, pionera a l'estat en el tractament de la incontinència
fecal mitjançant aquesta tècnica i avalada per una trajectòria de dues dècades, formarà prop d’una trentena de
professionals europeus

S’emmarca en la quarta edició del curs de formació mèdica en neuromodulació sacra en disfuncions del sòl pelvià,
inaugurada a l’abril, i es tracta de la segona edició d’aquest curs d’àmbit internacional

La Unitat de Coloproctologia del servei de Cirurgia General de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha

organitzat, pels propers 27 i 28 de novembre, un workshop de formació d’abast internacional en Neuromodulació
sacra en disfuncions del sòl pelvià.

L’HUMT ha estat escollit novament com un dels dos centres de tot Europa per formar als assistents

internacionals en aquest tractament, juntament amb un altre curs impartit per l’Hospital d’Erlangen (Alemania) i
el d’Antwerpen (Bèlgica). En aquest sentit, els prop de trenta professionals europeus assistents participaran en
sessions teòriques, de discussió, cirurgies en directe i una pràctica en cadàvers que es durà a terme al
departament d'Anatomia de la Universitat de Barcelona (Hospital de Bellvitge). La novetat docent radica en que hi
ha sessions destinades a oferir un intercanvi de coneixements així com plantejar casos clínics aplicats.

La Unitat de Coloproctologia del servei de Cirurgia General de l’HUMT està avalada per una llarga trajectòria
assistencial i acadèmica dels seus professionals en termes de diagnòstic i tractament de la incontinència fecal i

altres trastorns defecatoris. Aquest curs s'emmarca en el conjunt d'activitats docents que la Unitat 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. Entre aquestes destaquen les quatre edicions del curs de
formació mèdica continuada en neuromodulació sacra en disfuncions del sòl pelvià, mitjançant el qual ja s’han
format més de 200 professionals.

La direcció del workshop va a càrrec de la Dra. Arantxa Muñoz -cirurgiana colorectal de l’HUMT- i el Dr. Karel

Evaraert -catedràtic d’Urologia de la Universitat de Gant i especialista en neuromodulació sacra i trastorns
funcionals miccionals-, els quals intervindran també com a docents juntament amb el Dr. Juan Carlos Baanante
-cirurgià colorectal de l’HUMT- i la Dra. Yolanda Ribas -cirurgiana del CST-.
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