Grup de Treball d’Hematologia Pediàtrica
La Junta Directiva ha aprovat la creació delGrup de Treball d’Hematologia Pediàtrica de la
Societat Catalana de Pediatria (SCP) que coordinarà el Dr. Pablo Velasco
(pvelasco@vhebron.net) i la Dra. Anna Ruiz (aruizl@sjdhospitalbarcelona.org)

Justificació:
L'hematologia pediàtrica no-oncològica engloba malalties molt prevalents en el nostre medi:
anèmies, entre elles les ferropèniques o hemoglobinopaties com l'anèmia de cèl·lules
falciformes, neutropènies i plaquetopènies, entre d'altres. Donada la seva prevalença, es fa
necessari oferir un maneig des de diferents punts de l'atenció sanitària. Això justifica la creació
d'un grup de treball específic ja que no existeix un fòrum científic a Catalunya amb aquesta
finalitat. Els seus objectius seran discutir sobre casos clínics complexos, unificar protocols i
establir llaços entre els professionals que ens hi dediquem.
Creiem que la creació d'aquest grup, amb el nom de Grup de Treball d'Hematologia Pediàtrica i
sota l'organització de la Societat Catalana de Pediatria (SCP), és la manera més adequada de
constituir aquestes reunions.
Objectius:
- Discussió de casos clínics complexos
- Unificació de protocols
- Establir relacions i enllaços entre els professionals
- Millorar la comunicació entre els diferents professionals implicats.

Activitats:
- Modalitat: Es presentaran casos clínics per pediatres o residents (7 min) incloent un breu
resum del maneig de la malaltia (3 min) i debat posterior de màxim 10 min. El nombre de casos
màxim per reunió serà de 3, de manera que la durada total serà d’ 1 hora aproximadament
- Calendari proposat pel curs 2017-2018:Reunions bimestrals, DIMECRES DE 18:00 a 19:00
hores
27 setembre
22 novembre
24 gener
21 març
23 maig

Participació:
Com és norma a tots els grups de treball de la societat, les activitats seran obertes a tots els
socis de la Societat Catalana de Pediatria. Per aquells interessats en formar part activament del
grup poden notificar el seu interès, indicant el seu nom i email a la secretaria de la Societat.

scpediatria@academia.cat

