CURS-TALLER DE ECOCARDIOGRAFIA PRÀCTICA PER A PNEUMÒLEGS - SOCAP 2018
Data de realització
12 de Desembre de 2018
Objectius
Familiar l’especialista pneumòleg amb la exploració cardíaca bàsica mitjançant ecografia.
Conèixer els plans d’exploració ecoscòpica cardíaca i esser capaç d’avaluar la morfologia i la
funció d’ambdós ventricles.
Dirigit a
Pneumòlegs que atenen pacients en cures intermèdies o en qualsevol àmbit interessats en
conèixer millor la ecografia cardíaca i la seva aplicació a la nostra especialitat.
Participants
Nombre màxim 12 participants per tal de garantir que tots tindran prou temps d’exploració
ecogràfica pràctica.
Metodologia docent
Classes teòriques i practiques per pneumòlegs amb experiència en ecocardiografia I acreditats
com a instructors de ecografia per la society of critical care medicine
Tallers pràctics amb persones sanes contractades com a models per ecografía. Ens dividirem
en dos grups. Tots els assistents faran una exploració complerta de tots els plans d’insonació i
avaluaran la morfologia i funció ventricular dreta i esquerra.
Professors
Dr. Joan Ramon Badia
Unitat de Cures Intensives e intermèdies respiratòries
Servei de Pneumologia i Al·lèrgia – Institut Clínic Respiratòri
Hospital Clínic
Dr Josep Ramon Alonso
Servei d’Urgències
Hospital Clínic
Dr. Jorge Moises
Centre diagnòstic respiratòri
Servei de Pneumologia i Al·lèrgia – Institut Clínic Respiratòri
Hospital Clínic
Direcció del Curs
Dr. Joan Ramon Badia
Ubicació
Aula-Biblioteca del servei de Pneumologia, Planta 3 interpavelló entre les escales 6 i 8.

Programa dia 12 de Desembre

15:30 - 15:45 Benvinguda i presentació justificació del curs-taller - Dr. Joan Ramon Badia
15:45 16:15 “Botonologia” i conceptes generals. - Dr. Joan Ramon Badia
16:15 - 16:45 Plans bàsics de ecocardiografia. - Dr. Jorge Moises
16:45-17:30h Avaluació bàsica de la funció cardíaca. - Dr. J Ramon Alonso/ Dr. Joan R. Badia

Descans

18:00-19:30 Tallers pràctics en dos grups.
Taller 1: plans bàsics de ecocardiografia.
Taller 2: avaluació del VD.
Els tallers seran pràctics amb participació dels tres professors del curs que dirigiran les
exploracions ecogràfiques dels alumnes.

