Girona acollirà el XXXIII Congrés de la Societat Catalana
de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia el 2020
•

Els serveis de cirurgia ortopèdica i traumatologia dels hospitals de
Figueres, Olot-Campdevànol i Santa Caterina de Salt organitzaran
conjuntament el XXXIII Congrés de la SCCOT

Dimecres 1 d’agost del 2018.- Els serveis de cirurgia ortopèdica i traumatologia dels
hospitals de Figueres, Olot-Campdevànol i Santa Caterina del Parc Hospitalari Martí i
Julià de Salt porten a Girona el 33è Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT). El congrés, que tindrà lloc el mes de maig del
2020 al Palau de Congressos de la ciutat, és un referent en l’actualització de
coneixements de l’especialitat i reuneix cada any més de 300 experts en la matèria.
Aquest 2018 el Congrés va tenir lloc a principis de maig a Reus i el 2019 la seu serà
Andorra, en el que serà el 32è Congrés de la SCCOT i el tercer de la SICCOT (Societat
d’Infermeria Catalana en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia).
Els serveis dels quatre hospitals gironins van sumar l’any 2017 un total de 4.576
intervencions quirúrgiques, 49.062 visites a consultes externes, de les quals 16.937
eren primeres visites i 32.125 successives. Els quatre centres van registrar un total de
4.906 altes hospitalàries. Hi treballen 31 especialistes.
IV Congrés d’Infermeria de COT
Des del 2017, la Societat d’Infermeria Catalana en Cirurgia Ortopèdica i
Traumatologia se suma al congrés mèdic i organitza paral·lelament una jornada per
les infermeres especialitzades en aquest àmbit. El 2020, i per quart any consecutiu,
els dos esdeveniments compartiran espais, fet que posa en evidència el rol del
professional de la infermeria en els serveis de COT als hospitals catalans.
L’octubre del 2018, Jornades de Serveis de COT dels Hospitals Comarcals de
Catalunya
El 19 d’octubre del 2018 se celebrarà la LV Jornada de Serveis de Cirurgia Ortopèdica
i Traumatologia d’hospitals comarcals de Catalunya, en aquesta ocasió a l’Hotel Mas
Solà (Santa Coloma de Farners) i organitzada pel Servei de COT de l’Hospital Santa
Caterina (IAS). Aquestes trobades se celebren des de fa més de 25 anys i serveixen
perquè traumatòlegs d’arreu del país comparteixin experiències i coneixements
sobre la seva especialitat.
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El Servei de COT d’Olot-Campdevànol
El Servei únic de COT dels hospitals d’Olot-Campdevànol compta amb una desena de
traumatòlegs que ofereixen servei a ambdós hospitals i van realitzar aquest 2017 850
intervencions quirúrgiques, 3.400 primeres visites i 9.100 de successives a consultes
externes. Des del novembre del 2015 el servei també realitza el mètode fast-track
amb pròtesis de genoll i maluc; anualment en realitzen unes 140 d’ambdós
tipologies.
Sobre l’Hospital de Campdevànol
L’Hospital de Campdevànol és l’hospital comarcal del Ripollès i dona servei a una
població de referència de més de 26.000 persones. L’Entitat va ser fundada el
1920 i des d’aleshores vetlla per les necessitats de salut dels habitants de la
comarca, amb l’objectiu d’aconseguir resultats d’excel·lència en els àmbits de la
salut i la dependència.
Des de 1983, any en què l’Hospital de Campdevànol va ser acreditat per formar part
del sistema sanitari català com a hospital comarcal, ofereix serveis concertats amb
el CatSalut. Actualment, l’Hospital està acreditat com a centre d’atenció
hospitalària aguda i com a centre d’atenció sociosanitària. A part de l’Hospital
mateix, la Institució gestiona els Centres d’Assistència Primària (CAP) de
Campdevànol i Ribes de Fresser, i els consultoris locals de Campelles, Gombrèn,
Pardines, Planoles, Queralbs i Toses.
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