
      NOTA DE PREMSA 
 LA UNITAT DE COLOPROCTOLOGIA DE L’HUMT                                                                        

APROFUNDEIX EN EL CONEIXEMENT DE LES OSTOMIES 
Les infermeres estomaterapeutes han organitzat un workshop de caire teòric i pràctic                                                

per actualitzar el coneixement dels professionals en aquest àmbit  
 
El proper dimecres, 9 d’octubre, l’edifici docent de MútuaTerrassa acollirà un workshop centrat en les 
ostomies. Organitzat per les infermeres estomaterapeutes de la Unitat de Coloproctologia, la sessió 
comptarà amb una primera part de caire teòric i una segona part que contempla l’exposició de casos clínics 
i la realització de tallers. 
 
La presentació, prevista per les 9h, anirà a càrrec de la Sra. Judit Fernández, directora d’Infermeria de la 
Fundació Assistencial MútuaTerrassa i acte seguit intervindran la Sra. Anna Rodon i la Sra. Mireia Lázaro, 
infermeres estomaterapeutes de l’HUMT per abordar l’especialització així com les funcions i també les 
tècniques quirúrgiques digestives. Després serà el torn de la Dra. Salvadora Delgado, cap del servei de 
Cirurgia General de l’HUMT i parlarà sobre les noves tècniques en la cirurgia de recte. 
Seguidament serà el Dr. Josep Mª Caballero el que intervindrà i en aquest cas tractarà sobre la cirurgia 
urològica. En aquest apartat hi participaran de nou la Sra. Lázaro i la Sra. Rodon -en aquest cas per parlar 
sobre tipus d’ostomies, diferències i sobre la importància del marcatge de l’estoma- i també el Dr. José 
Antonio Pando, adjunt al servei de Cirurgia General, el qual serà l’encarregat de referir-se a la confecció de 
l’estoma. 
Després de la pausa, la Sra. Lázaro i la Sra. Rodon intervindran novament i es referiran al canvi del dispositiu 
d’ostomia, les cures bàsiques així com a la utilització dels materials. A la tarda, serà novament el seu torn 
amb les complicacions més habituals, la importància del treball en equip i l’instrument de valoració de la 
pell periestomal. Finalment, i tal i com ja s’ha exposat, serà el moment de l’exposició de casos clínics i la 
realització de tallers. 
 
Més informació: 
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