NOT ÍC IE S

Cirurgia pediàtrica internacional: l’ESPES a Barcelona
(setembre 2022)
Després de dos anys de reunions virtuals, els congressos presencials són més desitjats i esperats que mai.
És en aquest context que la ciutat de Barcelona té el
plaer d’acollir el 12è Congrés de l’ESPES del 28 al 30
de setembre de 2022.
L’ESPES és la Societat Europea de Cirurgia Endoscòpica Pediàtrica. Aquesta organització va ser impulsada
el 2010 a Berna (Suïssa) pel cirurgià Dr. Azad Najmaldin, de Leeds (Regne Unit), un del pioners de la cirurgia robòtica pediàtrica. Els membres fundadors de països com el Regne Unit, Itàlia, França, Alemanya,
Espanya, Eslovàquia, Turquia, Romania, Polònia, Àustria, Noruega i Suïssa es van reunir per primera vegada
a Londres el 2011.
Els objectius de l’ESPES són contribuir al desenvolupament científic, establir relacions comercials i institucionals que contribueixin al desenvolupament de les noves tecnologies i participar de l’entrenament de nous
especialistes.

Però no és només una reunió científica, sinó una reunió d’amics i una oportunitat única de mostrar la nostra
ciutat, Barcelona, als diferents cirurgians pediàtrics de
la resta d’Europa i altres països. És una magnífica ocasió d’ensenyar la nostra cultura i llengua, i anar més
enllà convidant-los a gaudir de tot Catalunya.
Sense temps per recuperar-nos de les festes de la
Mercè, l’ESPES omplirà els carrers de cirurgians pediàtrics de tot el món dedicats a cirurgia pediàtrica laparoscòpica o mínimament invasiva.
Esperem que d’aquestes reunions científiques internacionals i de l’intercanvi de coneixements se’n puguin
beneficiar molts pacients pediàtrics i, per tant, tota la
pediatria catalana.
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Les reunions són anuals i les seus anteriors han estat
Itàlia, el 2012, i successivament França, Eslovàquia,
Romania, Espanya (Madrid), Polònia, Brussel·les, Itàlia, virtual el 2020 i Suïssa el 2021.
No ha estat gens fàcil el pas progressiu al llarg dels
anys de la cirurgia oberta a la cirurgia mínimament invasiva, i més encara l’adaptació a la pediatria. Aquest
desenvolupament va lligat a les noves tecnologies: des
d’òptiques més precises, pantalles 4K, instruments
més petits, i l’entrenament dels cirurgians amb models
animals inicialment fins als simuladors actuals.
Serà la primera vegada que Barcelona acollirà aquesta
reunió internacional, organitzada pel Servei de Cirurgia
Pediàtrica de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona que dirigeix la Dra. Marta de Diego.
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