Taller 7
Cirurgia menor hospitalària ambulatòria

1.

Justificació:

La cirurgia menor es una tècnica molt útil als serveis d’urgències que precisa una corba
d’aprenentatge curta ja que són procediments senzills amb risc quirúrgic baix i mínimes
complicacions.
Per als professionals d’urgències pot suposar una millora en la autonomia, una millor
autovaloració i una millora del treball en equip (metge/resident/infermer).
Per als pacients representa una disminució del temps d’espera ja que el metge o
l’infermer d’urgències que fa la valoració inicial pot realitzar la tècnica de cirurgia menor
sense esperar a una altra valoració pel cirurgià de guàrdia. Per a l’administració és una
millora del servei i representa un menor cost econòmic.

2.

Objectiu:
-

3.

Millorar el coneixement en cirurgia menor dels professionals d’urgències.

Objectius específics:
-

Conèixer els conceptes teòrics de la cirurgia menor que es pot realitzar a
urgències

-

Poder posar en pràctica els conceptes teòrics explicats.

-

Conèixer indicacions i contraindicacions de les diferents tècniques en cirurgia
menor.

4.

Metodologia:

Taller de 1 hora de durada.

-Part teòrica (15-20’): desenvolupament dels continguts teòrics bàsics (record anatòmic,
identificació de lesions, coneixement del material, etc), indicacions de les diferents
tècniques.

-Part pràctica (40-45’): identificació i posta en pràctica de les tècniques explicades
prèviament amb el material detallat i sobre peces de porc.

5.

Data i Horari:

Data: Dijous 31 de març de 2022
Horari. De 18:30 a 19:30 hores.
Lloc: Sala Tallers 2 de l’Auditori Hotel Melià Sitges
Dirigida a: metges/ses adjunts, residents i infermeria.

6.

Docent / Ponent:

- Dr. Carle Ortiz. Cirurgià general de l’Hospital de Viladecans.
- Dra. Cristina Herranz Martínez. Adjunta d’urgències de l’Hospital de Viladecans.

7.

Logística, recursos materials:

- Sala amb dotació audiovisual, ordinador, projector, micròfon.
- 20 peces de careta de porc
- 20 kits de sutura simple (Bisturí, Portaagulles; Pinces; Tissores; Talles)
- Material de sutura (seda 3/0, vicryl®, altres fils de sutura, grapes, etc.)
- Antisèptic
- Gasses
- Caixa de guants de les talles S, M, L i XL.

8.

Requisits/Prioritats

Dirigit a metges/ses adjunts, residents i infermers que treballin en l’àmbit d’urgències.
Participants (mínim-màxim): 15-20 alumnes.

9.

Organització:

Societat Catalana d’Urgències i Emergències (SoCMUE).

10.

Temari/ contingut

Títol de la taula: Cirurgia menor hospitalària ambulatòria.

-Part teòrica (15-20’): desenvolupament dels continguts teòrics bàsics (record anatòmic,
identificació de lesions, coneixement del material, etc.) i indicacions de les diferents
tècniques.
-Part pràctica (40-45’): identificació i posta en pràctica de les tècniques explicades
prèviament amb el material detallat i sobre peces de porc.

Responsables:
-

Dra. Cristina Herranz Martínez. Adjunta d’urgències de l’Hospital de Viladecans (CC
Local).

-

Dr. Oriol Yuguero. Adjunt d’urgències de l’Hospital Arnau Vilanova Lleida(CC
SoCMUE).

11.

Avaluació:

Assistència a la totalitat del taller.
Adquisició de coneixements teòrics amb un questionari de 5 preguntes, amb 4 respostes
posibles i només 1 resposta correcta.
Es considerarà que s’ha assolit amb aprofitament el taller si es compleixen els següents
ítems:
NOM DE
L’ALUMNE

Assistència
complerta
(S/N)

Adquisició de
coneixements
teòrics

Identificació
correcta del
material

Resol.lució
d’exercici
pràctic

Annex: Qüestionari d’opinió

Taller: Cirurgia menor hospitalària ambulatòria

Us agrairem que ens feu saber la vostra opinió del Taller. Totes les dades seran tractades de forma
confidencial i ens ajudaran a millorar aquells aspectes que considereu de cara a properes edicions.
Valori de 1 a 5 els següents aspectes, on 1 significa Insatisfacció total i 5 satisfacció total

Contingut
Els continguts han cobert les seves expectatives
Els temes s'han tractat amb la profunditat que esperava
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Metodologia i Organització
La duració ha estat adequada al programa
La metodologia s'ha adequat als continguts
Les condicions ambientals (auditori, recursos utilitzats)
han estat adequades
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Tallers
Els ponents dominaven la matèria
Els continguts s'han exposat amb la deguda claredat
Motiven i despertes interès als assistents
Han complert l’horari establert

Valoració i suggerències
El congrés ha estat útil per a mi
En general, l’organització ha esta apropiada

Indiqui aspectes per a millorar la qualitat de la jornada, així com aportacions i suggerències

