Protocols
Diagnòsticoterapèutics
en Pediatria

Calendari
D’octubre de 2019 a juny de 2020
Una sessió setmanal

COMUNICACIÓ 2019 © GINSA, AIE

Horari
Dimarts, de 8.30 a 9.30 h

Lloc
Sala de Sessions del Servei de Pediatria
de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Protocols Diagnosticoterapèutics en Pediatria
Objectius generals del curs

Programa

Actualitzar i unificar el maneig diagnosticoterapèutic dels pacients del Servei de Pediatria, adaptant les
millors evidències científiques i recomanacions de les societats mèdiques al nostre medi.
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Adreçat a
Pediatres i metges interns residents de Pediatria de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
Nombre de places: 30

Organització
Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Direcció acadèmica
Prof. Joaquin Escribano Subias

Metodologia
• Cada protocol serà elaborat per un metge adjunt del Servei. Podrà col·laborar un MIR de pediatria,
si es considera oportú.

• Revisió bibliogràfica del tema, incloent protocols i guies de pràctica clínica de societats científiques
nacionals i internacionals.

• El protocol constarà de:
o Breu introducció teòrica
o Descripció raonada de les proves diagnòstiques a realitzar, i dels tractaments a efectuar.
o Quan sigui pertinent, han de constar criteris d’ingrés, i criteris de trasllat a un altre centre.
o S’intentarà dibuixar un organigrama resum.
o Incloure la bibliografia fonamental.
• El document es presentarà en el format oficial de l’hospital.
• El protocol es defensarà davant els membres del servei per a la seva discussió i aprovació.

Inscripcions
Sra. Cristina Altarriba, secretària del Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
Av. Dr. Josep Laporte, 2. 43204 Reus. Tel. 977 308 534
caltarriba@grupsagessa.cat

Apnees neonatals. Dra. J. Arroyo
Complicacions agudes en la diabetis mellitus. Dra. E. Latorre
Diagnòstic dels genitals ambigus en l’infant. Dra. E. Latorre
Diagnòstic i tractament de la HTA en pediatria. Dr. J. Escribano
Diagnòstic i tractament de la paràlisi facial infantil. Dra. C. Monterde
Diagnòstic i tractament de la síncope en l’infant. Dra. R. Collell, Dra. C. Marimon
Diagnòstic i tractament de la urticària infantil. Dra. E. Rua
Diagnòstic i tractament de les arrítmies comuns en pediatria. Dra. R. Collell
Diagnòstic i tractament de l’ictus pediàtric. Dra. M. Rimblas, Dr. JM. Barroso
Ingrés motivacional de l’obesitat greu refractària. Dr. A. Feliu
Malaltia de Chagas a la gestant i el nounat. Dra. N. Rius
Maneig hipoglucèmies neonatals. Dra. S. Larrosa
Maneig, diagnòstic i tractament de la talla baixa en l’infant. Dra. E. Latorre, Dr. A. Feliu
Orientació diagnòstica i tractament de les malalties tropicals. Dr. E. Delgado
Pauta de valoració i tractament dels cremats. Dr. E. Delgado
Protocol d’actuació davant dolor testicular agut. Dr. J. Prado
Protocol d’actuació davant sospita d’agressió sexual. Dra. N. Rius
Protocol d’intervenció i coordinació amb atenció primària sobre l’obesitat infantil. Dr. A. Feliu
Protocol de maltractament infantil. Dra. C. Monterde
Protocol de maneig de la drepanocitosi infantil. Dr. D. Medina
Protocol de diagnòstic i tractament de les adenopaties infantils. Dra. C. Calbet, Dr. D. Medina
Protocol de tractament de la laringitis aguda. Dr. J. Prado
Protocol de tractament de l’infant amb broncoespasme. Dr. JM. Barroso
Protocol d’estudi del nounat amb Sd. de Down. Dra. M. Rimblas
Protocol Trombocitopènia Primària Immune. Dr. D. Medina
Tractament de la insuficiència cardíaca en el nen. Dra. C. Marimon
Tractament de la pneumònia infantil. Dra. E. Rua
Tractament del còlic nefrític en l’infant. Dr. J. Escribano
Transfusió d’hemoderivats en neonatologia. Dra. S. Larrosa
Valoració i tractament del dolor neonatal. Dra. J. Arroyo

Certificació
• Curs de 5 ECTS.
• És necessària l’assistència al 70% de les hores lectives per obtenir el certificat d’assistència.
• Per adquirir el certificat d’aprofitament, l’alumne haurà hagut de presentar i exposar, almenys, dos
protocols.

• Curs acreditat per la Unitat d’Educació Mèdica, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV.

Hospital Universitari Sant Joan de Reus - La teva salut, la nostra prioritat

