SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA
Ens plau anunciar-vos la pròxima celebració del
XIII CURS DE CIRURGIA DE LA PARET ABDOMINAL, organitzat per la nostra
Societat i especialment dirigit a cirurgians generals i residents, així com a cirurgians de
paret abdominal interessats en actualitzar i compartir els seus coneixements.
Es desenvoluparà el proper dilluns, 30 de maig, a la Sala 3 de l’Acadèmia, (C/. Major de
Can Caralleu, 1-7, Barcelona), a les 16’00 hores.

Coordinador del Curs:
Dr. Carlos Hoyuela (Hospital de Mollet Barcelona)
Moderadors:
Dr. Jose Antonio Pereira (Hospital del Mar)
Dr. Jose González (Hospital de Sant Pau)
16.00h – Taula 1
- Voldria desenvolupar un programa de Cirurgia Laparoscòpica de la hèrnia inguinal
al meu hospital: Com ho faig?
Dr. Salvador Guillaumes - Hospital Clínic - Barcelona
- La importància de la prehabilitació en cirurgia de paret abdominal
Dra. Mireia Verdaguer - Hospital de la Vall d’Hebrón - Barcelona
- L’abordatge preperitoneal en la cirurgia urgent de la hèrnia inguinal
Dr. Victor Rodrigues – Hospital de la Vall d’Hebrón – Barcelona
- Opcions tècniques per a l’Hèrnia umbilical associada a diàstasi de rectes. Quan fer
servir l’abordatge laparoscòpic?
Dra. Itziar Larrañaga - Hospital Mútua de Terrassa
- Malles profilàctiques: Perquè, quina, quan i com: criteris per a la selecció de
pacients
Dr. Alejandro Bravo - Hospital del Mar - Barcelona
- La creixent incidència de la hèrnia de tròcar: com evitar-la
Dra. Anna Císcar - Hospital de Mataró
18.00h – Pausa
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18.30h – Taula 2
- L’estandarització de les mesures de prevenció redueix significativament la taxa de la
infecció de ferida en cirurgia de paret abdominal
Dra. Montse Juvany - Hospital de Granollers
- Com enfocar el tractament de l’eventració de McBurney : Què fer i què no fer
Dr. Jose González - Hospital Sant Pau - Barcelona
- Planificació i opcions tècniques per al tractament de la hèrnia incisional complexa i
reconstrucció de Hartmann simultànies
Dr. Carles Olona - Hospital Joan XXIII - Tarragona
- Avantatges de la cirurgia robòtica en front la laparoscòpia convencional al realitzat
un e-TEP amb separació posterior de components
Dr. Rafael Villalobos - Hospital Arnau de Vilanova – Lleida

AVALUACIÓ DEL CURS I CONCLUSIONS

CLOENDA
Dra. Rosa Jorba
Presidenta de la Societat Catalana de Cirurgia

Per a més informació i inscripcions (places limitades) consulteu la web:
http://www.sccirurgia.org
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