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Activitats Curs 2018 – 2019

L’activitat del Curs es recolza en les reunions que amb periodicitat bimensual
es realitzen a la seu de lAcademia . Enguany s’han fet sessions de casos
clínics viscuts tant a nivell Hospitalari..
El nivell de assistència a les Reunions ha continuat sent alt amb un promig de
15 - 20 persones i el que considerem mes important, un gran nombre de
residents i representació de Hospitals de diferents nivells.
-

Jornada de formació continuada dins del programa de la SCP
Col·laboració amb la SOCMUE en jornada sobre urgències pediàtriques



Projecte 2019 - 2020

Donat que la majoria dels assistents estan satisfets de la dinàmica actual, es
pensa mantenir el mateix esquema de sessions bimensuals. El contingut es
totalment obert i per expressa decisió del Grup el tema de cada sessió es
decideix en l’anterior ja que amb dos mesos es temps suficient per preparar allò
que en aquell moment es consideri d’interès general. Habitualment el contingut
mes important de la sessió es la presentació de casos clínics.

Com en les altres ocasions, ens posem a disposició de la SCP i també un cop
mes fem el prec de que es conti amb l’opinió del Grup en tots aquells
esdeveniments (publicacions ,treballs, Cursos de formació, Conferencies ) en
els que els pediatres d’urgències i estiguin implicats.
Cordialment,

Grup d’Urgències de la Societat Catalana de Pediatria

Dr. C. Luaces Cubells
Dr. F.Codina García
Coordinadors del Grup d’urgències de la Societat Catalana de Pediatria.

HOSPITAL I CENTRES PARTICIPANTS HABITUALS AL GRUP
D’URGÈNCIES. SCP.
Parc Tauli.Sabadell: Dra.S.Moya
Hospital de Terrasa: Dr. Abel Martinez
Hospital Vall d’Hebron: Dr. S.González
Hospital Sant Joan de Déu: Dra. R.Garrido/ Dr. Luaces
Hospital de Blanes: Dr. F. Codina

Noves Incorporacions:
Hospital de Mataró
Hospital General de Catalunya
Hospital Joan XXIII de Tarragona (videoconferencia)
Hospital Arnau de Vilanova de Lleida (videoconferencia)

Aquests son els membres que , acompanyats per els residents del seu centre, acudeixen
regularment.

