
   
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

L’ACTUALITZACIÓ EN EL MANEIG MULTIDISCIPLINAR DE LES PATOLOGIES QUIRÚRGIQUES DEL TÒRAX 
MÉS FREQÜENTS CENTRARÀ LA 2ª EDICIÓ DE LA JORNADA DEL SERVEI DE CIRURGIA TORÀCICA 

Se celebrarà el proper divendres, 11 de febrer,                                                                                                
i està previst que hi participin al voltant de 200 professionals 

El Servei de Cirurgia Toràcica de l’HUMT impartirà, el proper divendres 11 de febrer, el segon curs d'actualització en 

Cirurgia Toràcica amb l’objectiu de difondre i intercanviar coneixements -amb un enfoc multidisciplinar- en relació al 

maneig i a les pautes d’actuació de les patologies més prevalents del tòrax.  

 

Dirigida i coordinada pel Dr. Sergi Call, cap clínic del servei de Cirurgia Toràcica, la jornada començarà a les 8h a l'Edifici 

Docent de MútuaTerrassa. A la inauguració l’acompanyaran la Sra. Anna Bertran, cap de la Unitat de Formació i Docència de 

la Direcció d’Infermeria i el Dr. Baltasar Sánchez, cap d’estudis de Formació Sanitària Especialitzada.  

 

L’activitat formativa, a la qual és previst que hi participin al voltant de 200 professionals                                                 

-entre la modalitat presencial i la telemàtica-, es dividirà en tres blocs. El primer d’ells estarà moderat per la Dra. Mireia 

Serra, cap del servei de Cirurgia Toràcica i abordarà les patologies més freqüents del tòrax (carcinoma broncogènic, 

pneumotòrax, embassament pleural i traumatisme toràcic).  

 

El segon bloc tractarà sobre les tècniques quirúrgiques en Cirurgia Toràcica i en aquest cas estarà moderat pel Dr. Ramon 

Rami, cap clínic del servei de Cirurgia Toràcica. En el marc d’aquesta segona part de la jornada es tractarà sobre les vies 

d’accés al tòrax, la tipologia de reseccions pulmonars, el drenatge pleural així com el seu maneig. 

 

El darrer bloc es destinarà al maneig intra i perioperatori en Cirurgia Toràcica i el Dr. Jesús Martínez, metge adjunt del servei 

d’Anestèsia i Reanimació serà l’encarregat de moderar-lo, juntament amb la Sra. Anna Cabasés, cap de l’Àrea 

d’Hospitalització Quirúrgica i el Servei de Crítics. En aquesta última part s’abordaran les implicacions de la ventilació 

unipulmonar, les cures d’infermeria -en termes del maneig del pacients a quiròfan, a reanimació, a crítics i a planta-, el 

tractament intraoperatori i postoperatori del dolor toràcic, les biòpsies intraoperatòries, l’optimització del pacient fràgil, el 

paper de la fisioteràpia respiratòria així com les complicacions postquirúrgiques. 

 

Els ponents dels tres blocs són professionals de l’HUMT pertanyents al servei de Cirurgia Toràcica, Anestesiologia i 

Reanimació, Rehabilitació, Anatomia Patològica així com de l’àrea d’Hospitalització Quirúrgica i de Crítics. El Dr. Sergi Call 

clourà la jornada amb la dinamització d’un torneig online concebut amb la idea d’avaluar els coneixements adquirits per 

part dels assistents en el transcurs de la jornada. Està orientada a metges especialistes i residents de Cirurgia General, 

Cirurgia Toràcica, Pneumologia, Anestèsia, Medicina Intensiva, Anatomia Patològica i Rehabilitació, professionals 

d'Infermeria de planta, d'Urgències i del Bloc Quirúrgic així com Fisioterapeutes.  

 

Més informació: 

Comunicació Corporativa MútuaTerrassa  
93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat  / @Mutua_Terrassa 
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