Comissió de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries de la
comunitat autònoma de les Illes Balears

Segon curs d’Actualització en pediatria del
desenvolupament

Dates: Dies 26, 27 i 28 de setembre de 2011.
Horari: De 16.30 a 20.30h.
Lloc :
 Sala d’actes del Col·legi Oficial de Metges de Palma. Passeig Mallorca,
42.
 Eivissa i Menorca: curs amb connexió per videoconferència. Sales
d’actes del COMIB a les seus de
Maó: Plaça de Sant Francesc, 18.
Eivissa: C/ Cataluña, 33, baixos - Galeria comercial Ibizaco.
Destinataris: Pediatres, infermers de pediatria i metges de família d’Atenció Primària
que treballen amb infants. Professionals de l’àmbit educatiu i social (EOEP i EAP) amb
reserva de plaça.

Objectius:
1. Acostar els professionals a les patologies del desenvolupament més prevalents de
forma rigorosa, senzilla i pràctica.

2. Compartir coneixements sobre les diferents intervencions que se duen a terme en
Atenció Primerenca.
3. Facilitar l’intercanvi i la coordinació entre els diferents professionals que hi
intervenen (EAP, EOEP i professionals de Primària).
4. Oferir eines per al maneig d’aquestes patologies en la pràctica clínica.
5. Sensibilitzar sobre la importància de la prevenció i de la detecció precoç en la salut
infantil.
6. Reconèixer signes i símptomes d’alarma i reforçar la importància de l’anamnesi,
l’exploració i l’adequada interpretació de les evidències clíniques.

Cronograma de continguts i equip docent:
26 de setembre de 2011:
1. Tractament d'atenció primerenca als infants amb trastorns del desenvolupament
físic-psíquics, visuals i auditius.
- Accés a la xarxa de Serveis de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (0-6
anys) de les Illes Balears. Bernat Calafat i Vich. Psicòleg, director del Centre Base
de valoració de minusvalues.
- Tractament dels trastorns físico-psíquics .

Victòria Pascual. Psicòloga i

coordinadora del SEDIAP d'Aproscom (Associació de protecció de persones amb
disminució
- Tractament dels trastorns visuals. Ana Iglesias Vázquez i Pilar González Castel,
professionals d'atenció a infants amb discapacitat visual de la ONCE. Magdalena
Ochogavía Mayol, treballadora social de l'ONCE.
- Tractament dels trastorns auditius . Carmen Zoilo. Logopeda i coordinadora
del servei de rehabilitació d’ASPAS.

27 de setembre de 2011:
2. Trastorns de conducta en la primera infància.
- Etiologia i abordatge dels trastorns del comportament que sorgeixen en aquestes
edats. Criteris de derivació a recursos especialitzats. Guillermo Larraz Geijo.
Psicolòleg clínic i coordinador de les Unitats d'Hospitalització i de l’Hospital de
Dia de l’Institut Balear de Salut Mental de la Infància i de l'Adolescència.

3. Maltractament Infantil. Factors de risc, indicadors en els diferents tipus de
maltractament infantil. Diagnòstic. Actuació interdisciplinar.
- Maltractament i negligència. Carmen Vidal Palacios. Pediatra. Cap de Servei de
pediatria de l'Hospital Son Llàtzer.
- Maltractament en el discapacitat. Gaspar Rul·lan. Neuropediatre de la UDIAP
(Centre Base).

28 de setembre de 2011:
4. La criança: Un procés compartit.
- Programes que es realitzen des dels EAP amb les famílies i els infants de 0 a 3
anys, especialment amb infants amb necessitats específiques de suport educatiu
(NESE). Joan Lluís Sastre Oliver, director EAP Es Raiguer - EAP Nord. Jerònia
Galmés Manresa, directora EAP Llevant - EAP Sud.
- Coordinació de les actuacions adreçades a reforçar les capacitats terapèutiques
de les famílies. Catalina Quetglas Sureda i Carme Arbós Galdón, professionals de
l’Institut per a l'Educació de la Primera Infància.

Núm. de places: 50
Inscripcions: Fins dia 15 de setembre a través de la plataforma de Formació
Continuada de la GAP Mallorca (https://intranet.ssib.es/gapm/fc/default.aspx).
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