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Taller 1 

Abordatge del nen crític: Valoració i tractament 

 

1. Justificació:  

L’actuació envers un pacient crític, com a primera resposta, és fonamental per tractar 

d’evitar lesions secundàries. Caldrà doncs, l’adquisició dels coneixements teòrics i pràctics 

que ens permetin l’atenció del pacient pediàtric en situacions de risc vital, especialment a 

l’àmbit extrahospitalari. 

 

2. Objectiu:  

Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que ens permeten l’atenció del pacient pediàtric 

en situacions de risc vital.  

 

3. Objectius específics:  

a) Conèixer la importància de l’atenció del pacient pediàtric en estat greu, per evitar el risc 

d’aturada cardiorespiratòria. 

b) Conèixer l’abordatge estructurat: conèixer la utilitat de la metodologia TAP / ABCDE. 

c) Entendre la importància de la instauració precoç del tractament específic adequat per a 

cada situació de risc. 

 

4. Metodologia: 

Taller de 2’5 hores de durada. 

El taller es dividirà en dos blocs. El primer bloc tindrà una durada de 30 minuts. El segon 

tindrà una durada de 120 minuts. 

 

a) Primera part: exposició teòrica de com s’ha de realitzar la valoració del nen crític, i 

tractaments específics d’administració d’oxigenoteràpia. 

 

b)  Segona part: pràctica de la metodologia de valoració clínica del nen mitjançant TAP / 

ABCDE, i aplicació del tractament específic amb l’objectiu d’evitar la progressió cap a 

l’aturada cardiorespiratòria, en diferents situacions clíniques. 



2 

 
 

Es plantejaran casos clínics en forma de simulació pràctica. Els assistents es dividiran en 

quatre grups de com a màxim 8 persones. Es realitzaran rodes per que puguin passar per 

les diferents situacions plantejades. Es valorarà el treball en equip dels diferents integrants 

del grup, així com la resolució de la situació plantejada. Es realitzarà una revisió final de 

cada cas. 

 

5. Data, horari i lloc: 

Data: Dijous 14 d’abril de 2016. 

Horari: 15:30h a 18:00h. 

Lloc: Aula, part teòrica i sala tallers part pràctica. 

 

6. Docent:   

Part teòrica: 

a) Valoració del nen crític: Dr. Víctor Sanmartín. Servei de Pediatria. Hospital de Mataró. 

b) Oxigenoteràpia: Dra Iris Collazo. Servei Pediatria. Hospital de Mataró. 

 

Part pràctica: 

Dra. Rosario Díez. Servei de Pediatria. Hospital de Mataró. 

Dr. Víctor Sanmartín. Servei de Pediatria. Hospital de Mataró. 

Dra. Iris Collazo. Servei de Pediatria. Hospital de Mataró. 

Dr. Eduard Lobera. Servei de Pediatria. Hospital de Mataró. 

 

7. Logística, recursos materials:  

Canó, projector, ordinador i pantalla.  

Simuladors pediàtrics i material per a la realització de la part pràctica del taller. 

 

8. Requisits/Prioritats: 

Dirigit a metges, infermers i tècnics que treballin a urgències i emergències sanitàries, tant 

a l’àmbit prehospitalari com hospitalari. 

Prioritat als Socis/es de SoCMUE. 

Participants (mínim-màxim): 12-32 participants 

 



3 

 
 

 

9. Organització:  

XXIIIè Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències. 

Servei de Pediatria Hospital de Mataró. 

 

Responsables del Taller: 

Sra. Mª Soledad Querol Gil - Comitè Científic local. 

Sr. Jaime Carballedo Pulido - Comitè Científic local. 

Sr. David Bea i Grafià - Comitè Científic SoCMUE. 

 

10. Temari/Contingut:  

Títol del Taller: “Abordatge del nen crític: valoració i tractament”. 

 

Primer bloc ( 30’) 

.- Presentació i benvinguda. Objectius del taller (5') 

.- Valoració del nen crític: Metodologia TAP / ABCDE (15') 

.- Oxigenoteràpia a pediatria. Ús de cànul·les d’alt flux (15') 

Segon bloc (120’) 

.- Casos clínics. 

.- Revisió final dels casos proposats. 

.- Dubtes. 

.- Tancament del taller. 
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