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L’Hospital Arnau ha acollit el III Curs de cirurgia de 
la paret abdominal  
 
El Curs ha tingut lloc els dies 23, 24, 25 i 30 de novembre i 1 i 2 de desembre 
de 2016 
 
El Servei de Cirurgia de l’Hospital Arnau és un servei de referència 
nacionalment i internacional en aquest tipus de cirurgies 
 

Per tercer any consecutiu ha tingut lloc a l’Hospital Arnau el Curs de cirurgia de la 
paret abdominal, dirigit pel doctor Rafael Villalobos Mori, facultatiu especialista 
responsable de la Unitat de Paret Abdominal, i destinat a cirurgians i cirurgianes 
d’Israel, Egipte, Polònia i Rússia. 
 
Els professionals que han seguit el Curs han pogut participar activament en el 
desenvolupament de diverses tècniques per poder tractar les hèrnies de la paret 
abdominal al quiròfan. Aquests tipus de cirurgies obertes, com ara la 
laparoscòpia, es duen a terme a l’Hospital Arnau des de fa set anys, i suposen 
una ràpida recuperació per al pacient, una menor estada hospitalària i una 
reincorporació laboral més precoç. 
 
El Servei de Cirurgia de l’Hospital, a càrrec del doctor Jorge Juan Olsina, dóna 
suport a l’activitat des de l’inici de la seva implementació, ja que suposa un èxit 
de la innovació tecnològica utilitzada i la participació de diversos professionals de 
cirurgia també diversos punts de l’Estat. En aquesta edició, deu facultatius 
especialistes de cirurgia s’han interessat per aprendre aquestes tècniques i 
poder-les aplicar als seus hospitals.  
 
Durant el Curs, el doctor Villalobos ha realitzat una exposició sobre els aspectes 
tècnics els dies 23 i 30 de novembre de 2016 i, posteriorment, s’han dut a terme 
sis intervencions quirúrgiques cada setmana amb què s’han explicat els passos a 
seguir segons el tipus d’hèrnia de la paret abdominal.  
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