Urgències pediàtriques:
Novetats, errors i aspectes pràctics
15 i 16 de novembre de 2021
CAMFiC – Diputació, 316 –Barcelona

Més informació sobre aquesta activitat i d’altres a: www.camfic.cat

Objectius
Objectiu general
Actualitzar els coneixements, habilitats i tractaments bàsics en la patologia urgent en pacientspediàtrics.
Objectius específics
 Aprendre la valoració mitjançant el triangle d'avaluació pediàtrica per establir prioritats
en l'atenció urgent
 Conèixer els processos banals que es presenten com a greus
 Reconèixer els signes de gravetat
 Aprendre el reconeixement visual dels exantemes i dermatosis més freqüents
 Instruir en el maneig de la patologia urgent més prevalent
 Conèixer com calcular la dosi en els tractaments pediàtrics.
 Aprendre quins són els errors freqüents a urgències de pediatria

Contingut i durada
16:00 a 20:00 h

1er dia


Introducció: (20 minuts)
o Diferencies principals de la patologia del nen front l’adult.



Exploració física del nen (15 minuts)
o Exploració del nado
o Exploració del nen
o Exploració del nen difícil



Triangle de avaluació pediàtrica.
o Eina útil per la avaluació inicial del nen greu i menys greu. (20 minuts)



Patologia banal aparentment greu (30 minuts)
o espasme del plor
o pronació dolorosa
o falsa hematúria
o pel constrictor
o hematèmesi del nadó
o pseudoabdomen agut
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Analgèsics i antitèrmics (15 minuts)
o Vies d’administració



Exantemes mes freqüents. Diagnòstic “de visu” (40 minuts)
o varicel·la
o exantema sobtat
o escarlatina i exantemes escarlatiniformes
o síndrome boca-mà-peu típic i atípic
o eritema infecciós o megaloeritema
o acrodermatitis papulosa infantil
o exantemes virals inespecífics



Dermopaties agudes mes freqüents. Diagnòstic “de visu” (40 minuts)
o dermatitis atòpica
o dermatitis seborreica
o impetigen
o dermatomicosis
o urticària aguda
o picades d’ insectes
o granuloma piogen
o granuloma anular



Accidents (25 minuts)
o Traumatisme cranial lleu i moderat
o Intoxicacions pediàtriques

 Reconeixement de signes de gravetat en la patologia respiratòria.
(15 minuts)Presentació de vídeos de:
o destret respiratori
o gemec com a indicador de gravetat (pneumònia)
o taquipnea tranquila


Malalties agudes més freqüents. Actualització de tractaments.(40 minuts)
o faringitis aguda
o infecció respiratòria de vies altes
o otitis
o bronquitis asmàtica
o bronquiolitis
o gastroenteritis aguda
o laringitis
o dolor abdominal en el lactant i en el nen
o febre sense focus
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2n dia
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Patologia greu (40 minuts)
o Convulsió febril
o Meningitis / sèpsia
o Deshidratació
o Aturada càrdio-respiratòria
o Obstrucció de la via aèria en el lactant i en el nen
o Anafilaxia
Habilitats en comunicació (30 minuts)
o La comunicació amb la família i el pacient a pediatria. Aspectes
pràctics.(vídeo).
o Les emocions a pediatria



Taller d’habilitats (30 minuts)
o Exploració en el nen “difícil”
o Reducció de la pronació dolorosa. (vídeo)
o Reducció de la parafimosi. (vídeo)
o Desobstrucció de la via aèria



Dosificació a pediatria (20 minuts)
o APP per la dosificació a pediatria



Errors freqüents a urgències (60 minuts)
o Tractaments.
o Dosis
o Diagnòstics
o Exploració física



Preguntes i temes lliures sol·licitats pels assistents (20 minuts)



Avaluació (40 minuts)

Durada: 8 hores

Metodologia
A partir del cas clínic (descripció, imatge o vídeo) i amb caràcter interactiu. Es revisen els
aspectes bàsics, els pràctics i els errors més freqüents.

Equip Docent
Coordinador: Dr. Xavier Codina Puig
Membres del Grup de treball d’urgències de la CAMFiC
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Dirigit a
Als metges i metgesses, infermers/res i altres professionals de la salut.

Més informació sobre aquesta activitat i d’altres a: www.camfic.cat

Places: 30
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