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La Unitat de Columna de l’Hospital Arnau
organitza la segona edició del Curs de Raquis de
Lleida i Pirineus
Després de l’èxit de la reunió a Tremp de l’any passat, en aquesta ocasió el
curs s’impartirà a la sala d’actes de l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida
Els facultatius de la Unitat de Columna del Servei de Traumatologia i Cirurgia
Ortopèdica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida organitzen
demà, 3 de novembre de 2017, un nou Curs de Formació en Patologia del
Raquis, dins l’àmbit de les terres de Lleida i Pirineus.
L’objectiu d’aquests cursos anuals és dur a terme una trobada multidisciplinària
entre professionals de la salut que tinguin relació amb el tractament de la
patologia raquídia a qualsevol nivell assistencial, des del maneig a Urgències o a
l’atenció primària fins a l’hospitalària. La trobada pretén reflectir una concepció
inclusiva i transversal de la patologia del raquis, més enllà de les visions parcials
de cadascuna de les especialitats. Així mateix, l’àmplia diversitat d’especialistes
que hi participaran enriqueix el diàleg i la discussió en relació amb les situacions
clíniques comunes.
El tema central d’aquesta edició és el maneig de la patologia traumàtica de
columna. Durant el matí, la primera taula tractarà els traumatismes cervicals, des
de la fuetada cervical fins a les lesions medul·lars traumàtiques. La taula següent
farà un repàs del diagnòstic i tractament de les fractures vertebrals dorsolumbars
i comptarà amb la conferència magistral de Carlos Villanueva, excap de secció de
la Unitat de Columna de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, que
farà una revisió històrica i una reflexió sobre cap a on es dirigeixen els futurs
tractaments d’aquesta patologia.
A la tarda, el tema a tractar serà la fractura vertebral osteoporòtica i se’n revisarà
el maneig tant des del punt de vista mèdic com des del quirúrgic. La jornada
finalitzarà amb una taula rodona conjunta entre geriatria, rehabilitació i atenció
primària, amb la col·laboració oberta dels assistents, on es dialogarà sobre quan
és indicat iniciar tractament per a l’osteoporosi després d’una fractura vertebral i
quan deixa de tenir sentit aquesta profilaxi secundària. Així doncs, a banda de
debatre beneficis i riscos dels tractaments, s’intentarà fixar un criteri conjunt
d’actuació.
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