Comissió de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries de la
comunitat autònoma de les Illes Balears

Actualització en pediatria del desenvolupament
CURS EBAP AMB EL CODI SA 0277 238

Dates: Dies 12, 13 i 14 d’abril de 2011.
Horari: Dia 12 de 18 a 20h.
Dies 13 i 14 de 16.30 a 20.30h.
Lloc : Sala d’actes del Col·legi Oficial de Metges de Palma. Passeig Mallorca, 42.
Destinataris: Pediatres i infermers de pediatria. Metges i infermers del SUAP.
Mestres i psicòlegs, psicopedagogs i fisioterapeutes dels EOP (Equips d’Orientació
Psicopedagògica) i EAP (Equips d’Atenció Primerenca) i Servei de Valoració
d’Atenció Primerenca de l’ESBAP.
Objectius:
1. Acostar als professionals els temes més comuns de la pediatria del
desenvolupament per dur a terme una adequada prevenció, detecció i
intervenció de les patologies prevalents.

2. Sospitar precoçment les anomalies del desenvolupament del nin/a
exprematur/a.
3. Identificar, a través de la vigilància del desenvolupament que es duu a terme
des d'Atenció Primària, els trastorns de l'espectre autista (TEA).
4. Donar a conèixer els senyals d'alerta del retràs psicomotor (RPM) per la
detecció precoç d'anomalies del desenvolupament.
5. Millorar la formació dels pediatres d' AP en la codificació diagnòstica segons
els criteris de la CIAP y la seva correlació amb CIE-9.
6. Millorar el coneixement de les tècniques del laboratori de genètica i les seves
aplicacions en l'estudi del retard mental.
Continguts:
1. Seguiment del nin/a exprematur/a. Dr Pere Ramon Balliu.
a. 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.
2. Trastorns de l’espectre autista (TEA). Dra. Joana Mª Andrés.
a. “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.
3. Retràs psicomotor (RPM). Dra. Montse Pons.
a. 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.
4. 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.

5. Diagnòstic genètic del retard mental. Dr. Jordi Rosell.
a. 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.
Docents: Dra. Joana Pedrosa Pediatra CAPDI
Dr. Pere Ramon Balliu. Neonatologia HUSD
Dra. Joana Mª Andrés. Psiquiatria USMIJ
Dra. Montse Pons. Neuropediatria H.Manacor i APROSCOM
Dr. Jordi Rosell. Genètica HUSD
Núm. de places: 50
Inscripcions: Fins dia 17 de gener de 2011 mitjançant la intranet corporativa o en
el Registre de l’EBAP. Ara us explicam les dues opcions:
a) Per intranet: Intranet.caib.es. Anau a Portal del personal. Clicau sobre
Formació de l’EBAP i després sobre Sol·licitud de cursos. Heu de cercar
aquest curs posant:
Modalitat: Totes
Illa: Mallorca
Programa de Formació: Pla de Formació Continua 2011
Àrea de Formació: Totes
I clicau damunt "Cerca". Us sortirà un macro-llistat amb 198 cursos entre
els quals heu de triar aquest per apuntar-vos.
A més d'apuntar-vos on-line (i guardar còpia impresa del que hagueu demanat),
heu d'enviar per fax la capçalera de la darrera nòmina al núm. 97117 76 20. Això
és molt important, perquè si no ho feis quedareu exclosos.
b) Físicament en el Registre de l’EBAP: Si qualcú no pot o no vol apuntar-s'hi
per la intranet, pot descarregar-se l'imprès de sol·licitud, omplir-lo a mà i
entregar-lo en el Registre de l'EBAP (C/Gremi Corredors 10, tercer pis) del
Pol·lígon de Son Rossinyol. També heu de dur la capçalera de la darrera
nòmina.

Si teniu cap dubte podeu telefonar a l'EBAP (971 17 76 25) o a nosaltres a veure si
us podem ajudar.

PLA DE FORMACIÓ CONTINUA EBAP 2011

