
SA0020 20 
Comunicació i relació d`ajuda, habilitats de comunicació i negociació en 
pediatria  

Veure llistats  

Durada 20 
H 

25 places Modalitat Curs 

 

Data de 31/03/2014 a 08/04/2014 Horari Dies 31 
març, 1, 
2, 7 i 8 
d’abril. 
De 15.30 
a 20.30 h 

 

Lloc Hospital Son Espases (Àrea Pediatria. Aules 135 R, 136 R i 
137 R (Nivell +1 passadís R) 

Localitat PALMA 

Objectius Aprofundir mitjançant tallers i teatralizació en les característiques específiques de les habilitats de 
negociació i comunicació en la pràctica pediàtrica. 

Continguts 1º dia: Introducció, entorn adequat, comunicació verbal i no verbal. 2º dia. Habilitats de comunicació 
en l'edat pediàtrica: particularitats, diferent informació segons edats, informació a pares i avis. 3º dia 
Situacions especials. 4º dia. Habilitats de negociació. Anàlisi i avaluació de les dramatitzacions 
realitzades, conclusions. teatralizació 

Destinataris Personal funcionari dels grups A1,A2,. Personal laboral dels nivells 1,2,.  

Requisits Hospital Universitari Son Espases. Sector hospitalari ponent (Preferent)metges pediatres 
(Preferent)metges residents de pediatria (Preferent)Personal funcionari dels grups A1,A2,. Personal 
laboral dels nivells 1,2,..  

SA0086 85 Curs teòric-pràctic de Cirurgia Pediàtrica  Veure llistats  

Durada 15 
H 

25 places Modalitat Curs 

 

Data de 07/04/2014 a 11/04/2014 Horari De dilluns 
a 
divendres, 
de 16 a 
19 h 

 

Lloc Hospital Son Espases, aules Pediatria Localitat PALMA 

Objectius 1.- Assolir els coneixements bàsics (diagnòstics i terapèutics) de les patologies més freqüents en 
cirurgia pediàtrica. 2.- Aprendre a avaluar els diferents tipus de cremades i les seves cures 3.- 
Practicar amb instrumental quirúrgic per a la realització de sutures de ferides 

Continguts Programa teòric: Dia 1: Calendari quirúrgic Fimosi, patologia canal engonal, criptorquidia, patologia 
umbilical, fístula i abscés perianal, sinèquia llavis menors, himen imperforat, anquiloglòsia Dia 2: 
Patologia quirúrgica neonatal Onfalocele/gastrosquisi, hernia diafragmàtica congènita, pneumotórax, 
oclusió intestinal neonatal, atrèsia esòfag, malrotació intestinal Dia 3: Patologia quirúrgica urgent 
Escrot agut, abdomen agut, obstrucció intestinal, estenosi hipertròfica de pílor, cos estrany digestiu, 
cos estrany traqueo-bronquial Dia 4: 4.1 Patologia urològica Hipospàdies, reflux vesico-ureteral, 
estenosi pielo-ureteral, ambigüetat sexual 4.2 Patologia maxilofacial Quist tiroglòs, quists i fístulas 
cervicals, orelles prominents, fisura de llavi, fisura palatina Dia 5: 5.1 Patologia toràcica Vessament 
pleural parapneumònic, pectus excavatum, malformacions pulmonars 5.2 Cas clínic i avaluació 
Programa pràctic Part A: Reconeixement i avaluació de cremades. Familiarització amb les diferents 
cures. Part B: Coneixer els materials de sutura. Realització de sutures amb material quirúrgic. 

Destinataris Personal funcionari dels grups A1,. Personal laboral dels nivells 1,.  

Requisits Hospital Universitari Son Espases (Preferent)metges pediatres (Preferent)metges residents de 
pediatria (Preferent)Metges i Residents de Pediatria.  

http://www.caib.es/pfuncionafront/moduls/formacio/detallFormacioModul.jsp#llistatFitxers
http://www.caib.es/pfuncionafront/moduls/formacio/detallFormacioModul.jsp#llistatFitxers


SA0083 82 Maneig Integral de la diabetis en l`edat pediàtrica i l`adolescència  Veure llistats  

Durada 20 
H 

25 places Modalitat Curs 

 

Data de 09/03/2014 a 17/03/2014 Horari Dies 10, 
11, 13, 
17 i 18, 
de 15.30 
a 20.30 
h 

 

Lloc Hospital Son Espases (Àrea Pediatria) Aules 135R, 136R i 
137R (Nivell + 1 Passadís R) 

Localitat PALMA 

Objectius 1. Actualitzar el coneixement del diagnòstic, l'etiopatogènia, la classificació i el tractament de la 
diabetis en l'edat pediàtrica. 2. Sistematitzar els coneixements necessaris per al tractament intensiu 
de la diabetis mellitus tipus 1 en la infància i l'adolescència, incloent la teràpia amb bomba infusora 
d'insulina. 3. Integrar l'abordatge i tractament interdisciplinari en el maneig d'aquests pacients i la 
seva família. 

Continguts 1. Introducció. 2. Definició. Classificació. 3. Etiopatogènia de la diabetis mellitus tipus 1. 4. 
Cetoacidosi diabètica. 5. Tractament de la diabetis mellitus tipus1: insulinoteràpia. 6. Maneig dietètic. 
7. Activitat física. 8. Autocontrol, objectius glicèmics i control metabòlic... 9. Complicacions agudes: 
hipoglucèmia. 10. Complicacions agudes: cetosi. 11. Malalties intercurrents. 12. Complicacions 
cròniques. 13. Malalties associades. 14. Tractament amb bomba infusora d'insulina I. 15. Tractament 
amb bomba infusora d'insulina II. 16. Monitorització contínua subcutània d'insulina. 17. Aspectes 
psicològics. 18. Altres tipus de diabetis. 19. Abordatge integral. 20. Conclusions i valoració. 

Destinataris Personal funcionari dels grups A1,A2,. Personal laboral dels nivells 1,2,.  

Requisits Hospital Universitari Son Espases. Sector hospitalari ponent (Preferent)metges pediatres 
(Preferent)metges residents de pediatria (Preferent)Personal funcionari dels grups A1, A2. Personal 
laboral dels nivells 1, 2..  

 

http://www.caib.es/pfuncionafront/moduls/formacio/detallFormacioModul.jsp#llistatFitxers

