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Nu invigs operationsroboten vid
Norrlands universitetssjukhus
Minskad blödning och smärta, färre infektioner och komplikationer, kortare
vårdtid och sjukskrivning hör till de fördelar som kopplas till
operationsroboten da Vinci, som nyligen börjat användas vid Norrlands
universitetssjukhus. På fredag den 7 februari är det dags för invigning och
pressvisning av den nya tekniken.
Programmet inleds klockan 12.00 med invigning av landstingsdirektör Anders
Sylvan. Sedan följer en introduktion av Torbjörn Myrnäs som är
verksamhetschef för Kirurgcentrum och projektledare för införandet av
operationsroboten.
Det bjuds på tre kortare föreläsningar på temat av Malin Sund, professor i
kirurgi, Ulrika Ottander, överläkare vid kvinnokliniken samt Bengt Friedrich,
överläkare och medicinskt ansvarig vid urologiska sektionen.
Klockan 12.30 blir det sedan frågestund och pressvisning för
medierepresentanter. Operationsroboten demonstreras i en operationssal.
Tid: fredag den 7 februari, klockan 12.00.
Plats: Norrlands universitetssjukhus, målpunkt B, plan 9, sal 933.
Demonstrationen sker på endoskopienheten, målpunkt B, plan 5.
Välkommen!

Mer information lämnas av:
Torbjörn Myrnäs, verksamhetschef för Kirurgcentrum, telefon 070-366 85 46.
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