Curs d’ actualització en pediatria del
desenvolupament

Dirigit a:
Pediatres i infermers/es de pediatria d’Atenció Primària.

Objectiu
Nombre de places: 50
-Apropar als professionals sanitaris els temes més comuns damunt
pediatria del desenvolupament per dur a terme una adecuada
prevenció, detecció i intervenció.

Continguts
-Seguiment del nin/a exprematur/a. Dr Pere Ramon Balliu.
Problemes més freqüents del pematur/a durant l’ingrés hospitalari.
Característiques del desenvolupament psicomotor i pondoestatural.
Recomanacions dels controls a efectuar. Troballes i senyals d’alarma
a considerar.
-Trastorns de l’espectre autista (TEA). Dra. Joana Mª Andrés.
“Guía de la buena pràctica para la detección de los TEA”.
Recomanacions del “Libro Blanco de la Atención Temprana”.
Desenvolupament nomal a nivell social i comunicatiu del nin. Senyals
d’alerta i signes d’alarma. Instruments d’screening.
-Retràs psicomotor (RPM). Dra. Montse Pons.
Detecció precoç. Característiques del desenvolupament infantil i
factors de risc. Valoració del desenvolupament en globalitat.
Screenings específics de valoració. Necessitat de valoració
longitudinal en el temps.
- Codificació diagnòstica en atenció primària. Dra. Joana Pedrosa.
Millorar la formació dels pediatres d' AP en la codificació diagnòstica
segons els criteris de la CIAP y la seva correlació amb CIE-9.
-Diagnòstic genètic del retard mental. Dr. Jordi Rosell.
Detecció del mecanisme hereditari causant del retard mental. Tipus
d’estudis a sol.licitar. Orientació clínica de les formes més freqüents
de retard mental (X fràgil, cromosomopaties, Prader Willi/Angelman,
Williams) i mètodes diagnòstics de cada una de les síndromes.

Metodologia
Exposició teòrica i discussió de casos pràctics.

Total hores: 10
Professorat:
Dr. Pere Ramon Balliu. Neonatologia HUSD
Dra. Joana Mª Andrés. Psiquiatria USMIJ
Dra. Montse Pons. Neuropediatria H.Manacor i APROSCOM
Dra. Joana Pedrosa Pediatra CAPDI
Dr. Jordi Rosell. Genètica HUSD
Lloc i dates: CS Casa del Mar (Auditori de l’Institut de la Marina)
26 de gener de 2010.
16 de febrer de 2010.
16 de març de 2010.
20 d’abril de 2010.
11 de maig de 2010.
Horari:
Dimarts de 16.30 a 18:30h
Inscripcions: Fins dia 18 de gener
Emplenau el full d’inscripció i enviau-lo per fax (971 17 58
88) o correu intern a la Unitat de Docència.
Per confirmar si estau admesos telefonau a la Unitat de
Docència (971 17 58 84) a partir de dia 19 de gener.
Secretàries:
Antònia Vaquer anvaquer@ibsalut.caib.es
Marilen Morlà mmorla@ibsalut.caib.es
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