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Actualització cap i coll, otorinolaringologia i cirurgia màxil·lo facial.

2ª edició

Data inici,
Data final,
Horari
Modalitat,
Durada,

31 de gener de 2022
12 de desembre de 2022
De 9.00 a 11.00 hores
Teleformació, Online Síncrona (Presencial)
20 hores

Professionals a qui va dirigit
Metgesses i metges especialistes en Otorinolaringologia.
Altres metges d’especialitats dels serveis implicats en la Unitat de Cap i Coll com cirurgia
oral i maxil·lofacial,
Infermeria, logopedes i tècnics diagnòstic imatge, implicats en la Unitat de cap i coll.
Oferiment d’assistència a residents del dispositiu hospitalari, no rebran el certificat amb
l’acreditació pel CCFC, sí registre d’assistència pel seu Portafoli.
Coordinació del curs
Dra. Laura Samarà Piñol, metgessa especialista en Otorinolaringologia, adjunta al Servei
d’ORL del Consorci Sanitari Alt Penedès – Garraf (CSAPG)
Objectius
General
L’augment de complexitat dels nostres pacients i la sub-especilització pròpia de la Unitat
de Cap i Coll ens obliga a mantenir una formació continuada basada en una evidència
científica actualitzada en camps molt diferents, i aquest fet ens ha posat de manifest la
necessitat de tractar en les sessions globals del Servei els diferents temes i novetats de
cada unitat per què tots els diferents especialistes puguem mantenir un adequat nivell de
coneixements.
Específics
• Aprendre l’actualitat amb nous tractaments amb anticossos monoclonals en
pacients amb poliposis naso-sinusal
• Posar-se al dia en l’abordatge dels pacients amb aquesta afectació
• Prendre consciència de l’abordatge actualitzat de les patologies de les cordes
vocals
• Aprendre el funcionament i indicacions d’aquesta tècnica diagnòstica
• Aprendre i consensuar el maneig d’aquesta intervenció i dels pacients intervinguts
• Estar al dia en l’abordatge i el maneig front aquestes situacions
• Assolir el coneixement actualitzat en la immunoteràpia
• Tenir un coneixement Actualització des del punt de vista radiològic de l’orella
• Actualitzar les indicacions i maneig dels implants coclears
• Actualitzar i consensuar els anestèsics en àrea de Cap i Coll
Aquest cicle de sessions té sol·licitada l’acreditació pel Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries (CCFC).

programa
Calendari
31 de gener de 2022 – Tractament amb anticossos monoclonals en poliposis naso-sinusal
Dr. Xavier Gonzàlez Compta, metge especialista en Otorinolaringologia, Hospital
Universitari de Bellvitge
21 de febrer de 2022 – Patologies de l’articulació temporo-mandibular
Dra. Ada Ferrer, metge especialista en Cirurgia Maxil·lo-Facial, Hospital Clínic
21 de març de 2022 – Patologia en les cordes vocals
Dr. Eduardo Lehrer Coriat, metge especialista en Otorinolaringologia, Hospital Clínic
2 de maig de 2022 – Narrow Band Imaging (NBI)
Dra. Anna Nogués Sabaté, metgessa especialista en Otorinolaringologia, CSAPG
30 de maig de 2022 – Cirurgia ortognàtica
Dr. Eloi Argüero Bosch, metge especialista en Cirurgia Maxil·lo-Facial, CSAPG
13 de juny de 2022 – Maneig en les Fistules de LCR nasals
Dr. Alfonso Santamaria Gadea, metge especialista en Otorinolaringologia, Hospital Clínic
19 de setembre de 2022 – Actualització de immunoteràpia: indicacions
contraindicacions
Dra. Catalina Gómez Galan, metgessa especialista en Al·lergòlogia, CSAPG

i

17 d’octubre de 2022 – Actualització en radiologia de l’orella
Dra. Lisbeth Valoyes Guerrero, metgessa especialista en Radiologia del CSAP
14 de novembre de 2022 – Implant coclear
Dr. Francesc Larrosa Díaz, metge especialista en Otorinolaringologia, Cap de Secció
d’Otologia, Hospital Clínic
12 de desembre de 2022 – Actualització en anestèsics locals
Dr. Antonio Chamero Pastilla, metge especialista en Anestèsia i Reanimació, CSAPG
Metodologia docent
Teoria (exposició oral, discussió de casos, ....)
Sessions expositives telemàtiques (online síncrones amb videoreunió ZOOM®) amb suport
audiovisual, de 60 min de durada.
Espai per a preguntes i discussió 60 min.
Normes de presentació per als ponents:
1.- Format PowerPoint
2.- Temps per a qüestions, comentaris i discussió.
Es signarà el full d’assistència per a cadascuna de les sessions o registre estipulat online.
Un cop acabat el curs, s’entregarà un certificat d’assistència amb els crèdits atorgats pel
CCFC.
El control d'assistència és un requisit mínim exigit per obtenir a tràmit una activitat. A cada
alumne se li exigirà com a mínim un 80% d'assistència.
Inscripció
Cal enviar accedint al formulari de sol·licitud.
Data límit d’inscripció 20 de gener de 2022

