
  
 

.........SESSIONS CLÍNIQUES HÍBRIDES PRESENCIALS I PER VIDEOCONFERÈNCIA 

Actualització en cirurgia pediàtrica   
 

 ..............................................................................................................................................  

INFORMACIÓ GENERAL 
Calendari:  del dia 17 d’octubre de 2022 al dia 13 de febrer de 2023.  

Horari: de 13.30h a 15h. 

Lloc: Aula A – Àrea docent de l’Hospital Universitari Joan XXIII. Edifici B, 4a planta.  

Nombre d’hores: 19.5 hores. 

Nombre de places: 100. L’aforament de l’aula és de 60 persones. Es podrà assistir a les sessions de 

manera presencial, tanmateix també hi ha possibilitat de seguiment en streaming.   

Adreçat a: Facultatius especialistes en Pediatria i Medicina Familiar i Comunitària 

Codi del curs: 26786 

Àrea temàtica: Àrea assistencial / Pediàtrica / Cirurgia pediàtrica 

  

 ..............................................................................................................................................  

ORGANITZA 
Servei de Cirurgia Pediàtrica amb el Departament de Formació Continuada de l’Hospital Universitari de 

Tarragona Joan XXIII 
 

 ..............................................................................................................................................  

COORDINA 
Dra. Yolanda Royo Cuadra | Facultativa especialista del Servei de Cirurgia Pediàtrica de l’Hospital 

Universitari de Tarragona Joan XXIII  

Dr. Joaquín Maldonado Artero | Cap de Servei de Cirurgia Pediàtrica de l’Hospital Universitari de 

Tarragona Joan XXIII. 

 ..............................................................................................................................................  

INSCRIPCIONS 
Fins al dia 9 d’octubre de 2022  

Des de l’enllaç: https://forms.office.com/r/a2AuJwbMbk   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació poseu-vos en contacte amb:  

Departament de Formació Continuada de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII   

4a planta – Edifici B | Telèfon 977295829 | a/e fcontinuada.hj23.ics@gencat.cat 

 

 

Activitat acreditada pel Consell Català de 

Formació Continuada de les Professions Sanitàries 

amb 4.3 crèdits 

 

https://forms.office.com/r/a2AuJwbMbk
mailto:fcontinuada.hj23.ics@gencat.cat


  

 

 ..............................................................................................................................................  

OBJECTIUS 

 
Generals:  

 Actualitzar els coneixements i els protocols assistencials i organitzatius de l'àmbit de la Cirurgia 

Pediàtrica,  incorporant les novetats diagnòstiques i terapèutiques de les patologies quirúrgiques 

pediàtriques, especialment en el camp del diagnòstic, tractament mèdic i quirúrgic, per tal de 

millorar la qualitat assistencial, docent i investigadora.  

 Aquest curs és una eina per a la difusió de noves guies de pràctica clínica i per a exposar 

l’experiència del Servei de Cirurgia Pediàtrica contrastada amb l'evidència actual. En l'activitat 

assistencial diària és necessari que els diferents professionals pediàtrics actualitzin els seus 

coneixements en la gran diversitat de les malalties quirúrgiques pediàtriques, en la importància de 

la detecció de la gravetat, en la complexitat de les noves tècniques i procediments quirúrgics: 

microcirurgia, laparoscòpies, toracoscòpies, endoscòpies, radiologia intervencionista, crio analgèsia 

toràcica, estudis funcionals en gabinets pediàtrics, etc., que en el futur s’ampliaran amb la cirurgia 

robòtica i la cirurgia experimental.   Tot això en el marc d'un servei que ha ampliat la seva cartera 

de serveis, amb subespecialitats pediàtriques quirúrgiques: Urologia Pediàtrica, Cirurgia Digestiva 

Pediàtrica, Cirurgia Toràcica Pediàtrica i Cirurgia Plàstica Pediàtrica, amb activitat en sis hospitals, 

que és de referència per a tot el territori provincial i amb  especialistes que participen en reunions 

científiques nacionals e internacionals. 

 

D’aprenentatge:  

En acabar el curs, els assistents hauran de: 
 

a. Saber reconèixer les patologies quirúrgiques més habituals dels nens, i en quin moment i de 

quina manera s’han de tractar. 

b. Conèixer la patologia urològica funcional i les principals indicacions dels estudis urodinàmics a la 

infància. 

c. Saber el maneig i les indicacions terapèutiques de la duplicació renal i d’ureterocele. 

d. Revisar les principals patologies quirúrgiques del nen durant el període neonatal (oclusió 

intestinal, defectes de la paret abdominal, enterocolitis necrotitzant). 

e. Conèixer la patologia quirúrgica urgent a l’edat pediàtrica. 

f. Repassar les indicacions terapèutiques a la cirurgia toràcica pediàtrica, tant per patologia 

congènita mal formativa, com adquirida.  

g. Compartir el nostre protocol actualitzat de diagnòstic i tractament de les malformacions de la 

caixa toràcica. 

h. Revisar i actualitzar el maneig medico-quirúrgic del reflux gastro-esofàgic a l’edat pediàtrica. 

i. Realitzar una actualització del maneig de la malaltia de Hirschsprung,  i del seu seguiment des de 

la consulta del pediatra. 

j. Realitzar una actualització de la patologia hepato-biliar a l’edat pediàtrica. 

k. Revisar les principals indicacions de la Cirurgia Plàstica a l’edat pediàtrica. Tractament de 

cremades (fase aguda i seqüeles, patologia del pavelló auricular, ginecomàstia, sindactílies…) 

l. Conèixer les principals malalties ginecològiques a la nena i l’adolescent. 

 



  

 

 ..............................................................................................................................................  

CONTINGUTS 
 

17/10/2022 Urgències quirúrgiques en la infància 
Docent: Dr. Ignacio Saubidet Díaz | Facultatiu Especialista. Servei de Cirurgia Pediàtrica. Hospital 

Universitari de Tarragona Joan XXIII. 

 

24/10/2022 Calendari quirúrgic de l’infant: per què, com i quan derivar als pacients a la 

consulta de cirurgia pediàtrica 
Docent: Dr. Joaquín Maldonado Artero | Cap de Servei de Cirurgia Pediàtrica. Hospital Universitari de 

Tarragona Joan XXIII. 

 

07/11/2022 Oclusió intestinal en el nounat 
Docent: Dra. Soledad Valverde Vázquez | Facultativa Especialista. Servei de Cirurgia Pediàtrica. Hospital 

Universitari de Tarragona Joan XXIII. 

 

14/11/2022 Defectes congènits de la paret abdominal 
Docent: Dra. Soledad Valverde Vázquez | Facultativa Especialista. Servei de Cirurgia Pediàtrica. Hospital 

Universitari de Tarragona Joan XXIII. 

 

21/11/2022 Patologia toràcica congènita i adquirida en la infància 
Docents: Dra. Ida di Crosta i Dra. Johana Rojas Mendoza | Facultatives Especialistes. Servei de Cirurgia 

Pediàtrica. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII. 

 

28/11/2022 Malformacions de la paret toràcica. El nostre protocol diagnòstic-terapèutic 

Docent: Dra. Yolanda Royo Cuadra | Facultativa Especialista. Servei de Cirurgia Pediàtrica. Hospital 

Universitari de Tarragona Joan XXIII. 

 

12/12/2022 Patologia ginecològica de la nena i l’adolescent 
Docent: Dr. Ignacio Saubidet Díaz | Facultatiu Especialista. Servei de Cirurgia Pediàtrica. Hospital 

Universitari de Tarragona Joan XXIII. 

 

19/12/2022 Maneig del pacient amb malaltia de Hirschsprung abans i després del 

tractament quirúrgic 

Docent: Dr. Carlos Pueyo Gil | Facultatiu Especialista. Servei de Cirurgia Pediàtrica. Hospital Universitari 

de Tarragona Joan XXIII. 

 

16/01/2023 Patologia hepato-biliar en l’edat pediàtrica 
Docent: Dra. Johana Rojas Mendoza | Facultativa Especialista. Servei de Cirurgia Pediàtrica. Hospital 

Universitari de Tarragona Joan XXIII. 

 

23/01/2023 Reflux gastroesofàgic en el nen. Maneig diagnòstic-terapèutic 
Docents: Dra. Ida di Crosta | Facultativa Especialista. Servei de Cirurgia Pediàtrica. Hospital Universitari 

de Tarragona Joan XXIII.  

Dr. Víctor Fernández Ventureira | Facultatiu Especialista. Servei de Pediatria. Hospital Universitari de 

Tarragona Joan XXIII. 



  

 

 

30/01/2023 Patologia urològica funcional. Indicacions de la urodinàmia en Pediatria 
Docent: Dra. Katherine Cabrejos Perotti | Facultativa Especialista. Servei de Cirurgia Pediàtrica. Hospital 

Universitari de Tarragona Joan XXIII. 
 

06/02/2023 Ureterocele i duplicació pieloureteral en el nen 
Docent: Dr. Robert Maciej Skrabski | Facultatiu Especialista. Servei de Cirurgia Pediàtrica. Hospital 

Universitari de Tarragona Joan XXIII. 

 

13/02/2023 Cirurgia plàstica. Principals indicacions en l’edat pediàtrica 
Docent: Dra. Yolanda Royo Cuadra | Facultativa Especialista. Servei de Cirurgia Pediàtrica. Hospital 

Universitari de Tarragona Joan XXIII. 

 

 ..............................................................................................................................................  

METODOLOGIA 
 

Aquest curs es realitzarà en format presencial a l’aula però també hi haurà la possibilitat de seguir-lo per 

videoconferència. El que pretenem és que aquest curs sigui accessible a tots els pediatres (Atenció primària 

i Hospitals) que desenvolupen la seva feina a les dues àrees sanitàries (Camp de Tarragona i Terres de 

l’Ebre) on el Servei de Cirurgia Pediàtrica de l’Hospital Joan XXIII és referència. 

 

Cada activitat programada té una durada de 90 minuts. Els primers 60 minuts es dediquen a una exposició 

teòrica per part del ponent, que contempla l’actualització de l’estat de coneixement del tema que es 

tracta. Els temes han estat escollits entre els ponents, cirurgians pediàtrics que s’encarreguen de cada 

subespecialitat dintre de la cirurgia pediàtrica i els coordinadors, prioritzant aquells que representen un 

avenç assistencial i/o de recerca significatiu. 

 

S’acompanya cada exposició d’una presentació basada en PowerPoint, com a mitjà audiovisual de suport, 

amb les dades exposades. A criteri de cada ponent, es poden incorporar altres recursos necessaris: vídeos, 

algoritmes, arbres de decisió. Totes les presentacions s’acompanyaran d’una part pràctica, amb la 

descripció de casos clínics que es comentaran amb l’alumnat. 

 

En una segona part, al final de cada presentació s’estableix un període de fins a 30 minuts de durada 

consistent en un diàleg bidireccional entre els assistents i el/la docent, per resoldre dubtes o aspectes que 

no hagin quedat prou clars durant l’exposició magistral. 
 

 ..............................................................................................................................................  

ASSISTÈNCIA  
 

Assistència per mitjà de videoconferència: el control d’assistència es realitzarà mitjançant el registre 

d’accés del codi QR que es compartirà en el programa Microsoft TEAMS. Cal entrar a la videoconferència 

indicant nom i cognoms.  

Assistència presencial física a l’aula: es farà en cadascuna de les sessions. Caldrà signar a l'espai 

corresponent al DNI i nom.  
 

Obtindran certificat d'assistència les persones que assisteixin almenys al 80% de les hores del curs. 


