PROGRAMA

IV CURS PRÀCTIC DE
LAPAROSCÒPIA EN MODEL ANIMAL
PER A RESIDENTS

SOCIETAT CATALANA DE
CIRURGIA

25 de gener de 2019

Servei de Cirurgia General
Hospital Universitari Parc Taulí

Col·laboren:

COORDINADORS DE L’ACTIVITAT
Laura Mora López. Metge adjunt. Servei Cirurgia General i Digestiva.
lmora@tauli.cat
Alexis Luna Aufroy. Metge adjunt. Servei Cirurgia General i Digestiva.
aluna@tauli.cat

JUSTIFICACIÓ
Els procediments laparoscòpics exigeixen un entrenament més
complexe donat que es treballa sense un clar sentit del tacte i amb
una imatge en dos dimensions.
Aquest aprenentatge és més important encara en el cas de residents
donada la menor experiència quirúrgica dels mateixos.
L’augment progressiu de la laparoscòpia en el camp de la cirurgia i la
dificultat de l’aprenentatge clàssic que es feia en la cirurgia oberta
justifiquen mètodes de docència basats en metologia experimental,
especialment en òrgans d'animals i en animals amb anatomia similar
a l'humana (porcs).
Creiem que la realització d’aquest curs aconseguirà d’una forma més
segura que els residents de Cirurgia General es formin en aquest
camp.

OBJECTIUS GENERALS
▪ Adquirir coneixements bàsics sobre les tècniques laparoscòpiques.
▪ Iniciar-se en la pràctica de les tècniques laparoscòpiques bàsiques
i avançades en pelvi-trainers (amb estómacs) i animals
d’experimentació.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
En finalitzar el curs els participants:
▪ Hauran après quin ha de ser el material bàsic per a realitzar
laparoscòpia.
▪ Hauran adquirit habilitats en la dissecció i tall precís per
laparoscòpia
▪ Realitzaran nusos intra i extracorporis
▪ Realitzaran sutures simples i continues per laparoscòpia
▪ Realitzaran anastomosis manuals laparoscòpiques
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CONTINGUT DEL PROGRAMA
DATA

CONTINGUT
PELVITRAINERS

HORA

INSTRUCTORS

8h

Pràctiques amb pelvitrainer: Orientació –
coordinació
Nusos interns/externs
Sutures contínues/discontínues

N. Garcia
N. Bejarano

Exploració via biliar i sutura sobre Kehr
Gastrostomia
ANIMAL D’EXPERIMENTACIÓ
25/01/19

7H

L. Mora
A. Luna
S. Montmany

Colecistectomia laparoscòpia
Enterotomia i sutura
Anastomosi intestinal

Dinar

14h

Avaluació

14:45h

Valoració del curs
Enquesta de satisfacció

15:00h

METODOLOGIA DOCENT
Curs absolutament pràctic en que els participants realitzaran
pràctiques guiades pels instructors, tant amb simuladors com en
animals d’experimentació.
Disposaran de 5 pelvitrainers, dos per a realitzar exercicis de precisió
i destresa bimanual i tres per a fer sutura sobre estómac de porc.
Disposaran de dos porcs sobre els que es realitzaran diferents
tècniques quirúrgiques: colecistectomia, sutura simple, anastomosi
gastro-jejunal, anastomosi jejuno-jejunal.
Les pràctiques els ajudaran a realitzar tècniques laparoscòpiques
avançades que difícilment realitzarien dins la pràctica habitual donada
la seva complexitat.
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PERFIL DELS PARTICIPANTS
Metges residents (de 2on a 5è any) de Cirurgia General, membres de
la Societat Catalana de Cirurgia.
Número de participants: 8

EQUIP DE TUTORS
LUNA AUFROY, ALEXIS. Metge senior Cirurgia general
MORA LOPEZ, LAURA. Metge senior. Cirurgia general
GARCIA MONFORTE, NEUS. Metge senior Cirurgia general
BEJARANO GONZÁLEZ , NATÀLIA. Metge adjunt Cirurgia general
MONTMANY VIOQUE, SANDRA. Metge adjunt Cirurgia General
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DURADA, CALENDARI I Nº PARTICIPANTS
La durada serà de 7 h
DATES

HORARI

25 de gener de 2019

De 8h a 15h

DURADA
7h

LLOC
Cirurgia experimental
Parc Taulí (Sabadell)

AVALUACIÓ
En finalitzar el curs es farà una valoració oberta per recollir els
comentaris dels participants.
Es passarà una enquesta de satisfacció.
Es demanarà la opinió dels docents (comentaris oberts i enquesta)
per tal de millorar properes edicions.

PREU DEL CURS
450€
INSCRIPCIONS
Contactar:
aluna@tauli.cat
lmora@tauli.cat
ACREDITACIÓ
- certificat d’assistència als participants que hagin assistit i participant
al 100% del curs
- certificat als coordinadors i instructors del curs.
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