NOTA DE PREMSA

Cirurgia Ortoplàstica d’Idcsalud Sagrat Cor Hospital Universitari
organitza el primer Curs de Microcirurgia Experimental 2015
L'equip de la Unitat de Cirurgia Ortoplàstica d’idcsalud Sagrat Cor Hospital Universitari, format pels Drs.
Carlos Puente i Carmen Higueras, dirigeixen el primer Curs d'iniciació a la microcirurgia vascular i nerviosa
dirigit a residents i especialistes interessats en l'àmbit de les tècniques microquirúrgiques com cirurgians
plàstics, de la mà, maxil·lofacials o traumatòlegs, entre d'altres. Els Drs. Cristian Carrasco López i Gabriel
Gili han assumit la coordinació del curs i Montse Rusiñol la tutoria de pràctiques. Puente i Higueras són
especialistes en cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, cirurgia de la mà, nervi perifèric, microcirurgia, cirurgia
reconstructora d'extremitats, cirurgia plàstica i reparadora i cirurgia del limfedema.
El curs, que consta de sessions teòriques i pràctiques, comença el proper dimecres 14 de gener a les 17,00
hores a la sala d'actes del Sagrat Cor. A la sessió teòrica s'aborden conceptes bàsics de microcirurgia com
la preparació de l'animal, el material de sutura, els mitjans d'ampliació, la sutura arterial: TT i TL, la sutura
venosa: TT i TL, els empelts venosos en la pràctica microquirúrgica, la sutura nerviosa, la preparació
empelts nerviosos, la sutura mecànica (Coupler) i les complicacions i solucions en la pràctica clínica microquirúrgica: anastomosi de diferents calibres, loops, arteroesclerosi, dany vascular i vasoespasmo.
En les quatre sessions programades per practicar la tècnica, que es realitzaran al Centre de Cirurgia Experimental de Sabadell, es treballarà la sutura arterial TT i TL, la sutura venosa TT i TL, els empelts venosos,
la sutura nerviosa i els empelts nerviosos. En les sessions pràctiques el participant podrà escollir els dies
entre els mesos de gener i febrer segons la disponibilitat del professorat i l'espai. Aquesta formació està
promoguda per la Societat Espanyola de Microcirurgia (AEM).
El grup de reconstrucció d'extremitats i microcirurgia que conforma la Unitat de Cirurgia Ortoplàstica
d’idcsalud Sagrat Cor Hospital Universitari està compromès amb la docència i en el seu pla de treball està
l'organització de jornades formatives teoricopràctiques al llarg de l'any.
Sobre IDCsalud
El grup IDCsalud, líder a Espanya en prestació de serveis sanitaris, gestiona 29 centres hospitalaris en
quatre comunitats autònomes i compta amb una plantilla de més de 9.500 professionals per desenvolupar
la seva activitat. La tasca assistencial d’IDCsalud cobreix totes les especialitats mèdiques, destacant en el
diagnòstic i tractament de patologies cardiovasculars i oncològiques. Els centres que gestiona, en els que
s'han invertit més de 550 milions d'euros, disposen d'instal·lacions i equipaments per a diagnòstic i
tractament amb tecnologia d'avantguarda. Víctor Madera, president de IDCsalud, destaca el "compromís"
del grup per oferir als pacients una assistència de qualitat i excel·lència: "Per assolir-ho apostem per la
promoció activa de la innovació, la investigació i la docència i comptem amb els millors professionals ".
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