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PALAU DE CONGRESSOS • TARRAGONA

Tenim el plaer de presentar-vos la XXV Jornada de Cirurgia als Hospitals de Catalunya
i XVIII Jornada d’Infermeria de Cirurgia.
Enguany els hospitals de Tarragona hem organitzat, per fi, una jornada presencial, per oferir
a la resta dels hospitals de Catalunya un espai de discussió, actualització tecnològica i
aprenentatge en el camp de la cirurgia, tant pels professionals experts com pels que estan
en període de formació.
Després de totes les dificultats de la pandèmia, som conscients, més que mai, que els
nostres pacients ens necessiten i per això hem de continuar formant-nos i actualitzant-nos.
Tenint en compte la importància de la seguretat per a tothom, hem pres totes les mesures
necessàries perquè la nostra jornada es dugui a terme en un espai totalment segur.
La ciutat de Tarragona acollirà aquesta jornada en un escenari ideal, el Palau de Congressos,
on podrem tornar a gaudir de la companyia dels nostres col·legues.
Tant els membres dels diferents comitès, com els moderadors i ponents de les taules, hem
dedicat un gran esforç i molta il·lusió a elaborar els continguts del programa.
Esperem us resultin molt interessants les taules interactives amb discussió de casos clínics,
taules multidisciplinàries i les taules de controvèrsia amb temes d’interès per a tots els
professionals del territori.
Per donar suport als més joves, també hem organitzat tallers de formació per a estudiants,
residents i professionals amb ganes d’aprendre o perfeccionar noves tècniques, de forma
divertida i competitiva.
Us animem a participar activament amb la presentació de les vostres comunicacions,
pòsters i vídeos, així com, amb la interacció en les taules dinàmiques.
Volem tornar a saludar-nos, abraçar-nos i establir converses interessants, que ens ajudin a
motivar-nos per oferir als nostres pacients els avenços i les millors cures.
Us esperem a Tarragona!
						El Comitè Organitzador
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