Formació Continuada
Programa de l’activitat

Activitat
Actualització en Al·lergologia Modul 6

Codi
(Formació)

Necessitats a què respon el contingut del curs (Justificació)
Actualització dels coneixements del tots els professionals que estàn
involucrats en l´assistència mèdica en la pràctica clínica diaria en
l´àmbit de l´Al.lergologia en la nostra àrea de influència.
La prevalencça de les patologies al·lèrgiques s´ha incrementat en les
últims anys. Actualment afecten aproximadament al 25% de la
població del nostre entorn. Aixó ha anat parell amb un notable avenç
en els mètodes de diagnòstic i el desenvolupament de nous
tractaments.
Com a hospital de referència de l´especialitat d´Al.lèrgia, hem
identificat la necessitat dels diferents professionals sanitaris (metges
adjunts, residents, infermeres) implicats en l´assistència diària dels
malalts al.lèrgics de reforçar coneixements i introduir-ne de nous que
poden influir positivament en la pràctica assistencial diaria dels
professionals que s´hi dediquen. Tanmateix, rebre formació específica
farà que es pugui derivar millor els pacients als diferents nivells
assistencials. Per poder discutir aquestes qüestions, hem construït un
curs per realitzar aquesta tasca. Aquesta necesitat dels professionals
es també una necesitat per la institució per la qual teballen i i per la
societat en general.

Com han estat detectades aquestes necessitats:
La població cada vegada té més informació referent a aquesat camp,
el què contribueix a un increment notable del número de casos que
consulten sobre aquestes malalties. Aixó fa que cada vegada hi ha
més casos complexos on és necesari un diagnòstic precoç i precís
que moltes vegades desemboca en un abordatge multidisciplinar
(medicina interna, pediatria, ORL, pneumologia, dermatologia).
Segons consta a la memòria assistencial de la Unitat d´Al·lèrgia de
l´HUGTIP, l´any passat es van realitzar més de 5000 visites, amb un
clar increment respecte a l´any anterior. Degut a aquesta gran
quantitat de pacients atesos a la nostra Unitat d´Al.lèrgia, es fa
imprescindible seleccionar els casos més interesants i representatius
per analitzar-los i comentar-los amb una visió integral.
Tanmateix, motivat pel gran nombre de novetats científiques
aparegudes en la literatura de l´especialiat o apreses per algún
membre de l´staff en reunions científiques nacionals o internacionals,
és fa necesaria la realització de sessions monogràfiques per resumir
els continguts dels temes seleccionats.
La detecció d´aquestes necessitats formatives tanbé ha estat posible
gràcies als contactes personals habituals amb els professionals
implicats que han manifestat l´opinió expressa de la seva voluntat de
ampliar i millorar els seus coneixements en el camp de l´al.lergologia.
És resaltable que les edicions anteriors del curs van ser valorades
molt positivament pel diferents alumnes. Tanmateix els plans de salut
expressen que la bona formació continuada del personal sanitari
resoldrà aquestes necessitats.

Objectiu general (almenys 1)
L’objectiu principal de les accions formatives dels facultatius i
residents d’al·lergologia és definir i identificar les patologies bàsiques
de l’especialitat.
A la finalització de l’activitat, l’alumne serà capaç de jutjar i avaluar la
simptomatologia del pacient al·lèrgic.

Objectius específics (2 o 3)
A més, el participant ha d’assolir les següents habilitats:
-

Seleccionar les proves diagnòstiques a practicar en cada
patologia concreta.

-

Rebre i utilitzar la formació adient per formular projectes
d’investigació.

-

Analitzar, resumir i discutir la bibliografia recent apareguda en la
literatura especialitzada.

Contingut
Les accions formatives s’alternen entre els següents continguts
generals:
1. Discussió casos clínics i els seus tractaments.
2. Construcció de projectes d’investigació: resultats de treballs, assajos
clínics, comunicacions/ponències a congressos i noves tècniques o
protocols a implementar.
3. Presentació de bibliografia recent sobre l’especialitat.
4. Explicació de temes monogràfics d’actualització, tant d’al·lergologia
com de les especialitats per les quals roten els residents.
5. Gestió clínica i qualitat assistencial.

Calendari
10-01-17 (14:00-15:00): Nou consensus d’estudi d’al·lèrgia a
contrastos iodats. Dra. Carolina Elduque.
17-01-17 (14:00-15:00): Discussió casos clínics de rinitis i els seus
tractaments. Dra. Sira Miquel.
24-01-17 (14:00-15:00): Construcció de projectes d’investigació i
resultats de treballs: Cloenda SCAIC. Dra. Nathalie Depreux.
31-01-17 (14:00-15:00): Update bibliogràfic: Journal of Allergy and
Clinical Immunology. Dr. Albert Roger.
07-02-17 (14:00-15:00): Diagnòstic diferencial de la febre recurrent
Dra Lara Navarro.
14-02-17 (14:00-15:00): Discussió casos clínics d´asma i els seus
tractaments. Dra. Clara Padró.
21-02-17 (14:00-15:00): Construcció de projectes d’investigació i
assaijos clínics: inmunoterapia subcutània depot en rinoconjuntivits
al·lèrgica acarina (protocol Bial). Dra. Nathalie Depreux.
28-02-17 (14:00-15:00): Update bibliogràfic: Allergy. Dra. Yanina
Jurgens.
07-03-17 (14:00-15:00): Al·lèrgia a himenòpters: update. Dra. Carolina
Elduque.
14-03-17 (14:00-15:00): Discussió casos clínics d´al.lèrgia pediàtrica i
els seus tractaments. Dra. Clara Padró.
21-03-17 (14:00-15:00): Construcció de projectes d’investigació i
comunicacions/ponències a congressos: Congrès SEICAP. Dra.
Yanina Jurgens
28-03-17 (14:00-15:00): Diagnóstic molecular: casos clínics de malalts
polisensibilitzats amb al.lèrgia alimentària. Dra. Maria Basagaña.

04-04-17 (14:00-15:00): Update bibliogràfic: Clinical and Experimental
Allergy. Dra. María Basagaña.
11-04-17 (14:00-15:00): Tots els sibilants són asma?. Dra. Lara
Navarro.
18-04-17 (14:00-15:00): Discussió casos clínics d´al.lèrgia a fàrmacs i
els seus tractaments. Dra. Sira Miquel.
25-04-17 (14:00-15:00): Construcció de projectes d’investigació i
noves tècniques o protocols a implementar: eficàcia i seguretat de una
vacuna alergoide (Purethal) en la rinoconjuntivits al·lèrgica per àcars.
Dra. Nathalie Depreux
02-05-17 (14:00-15:00): Update bibliogràfic: Annals of Allegy. Dr.
Albert Roger.
09-05-17 (14:00-15:00): Biomarcadors en asma: update. Dra. Carolina
Elduque.
16-05-17 (14:00-15:00): Gestió clínica. Dr. Albert Roger.
23-05-17 (14:00-15:00): Discussió casos clínics d´al.lèrgia alimentària:
patrons de sensibilització. Dra. Clara Padró.
30-05-17 (14:00-15:00): Construcció de projectes d’investigació i
resultats de treballs: EAACI Congress. Dra. María Basagaña.
06-06-17 (14:00-16:00): Update bibliogràfic: Journal of Investigational
Allergology and Clinical Immunology. Dra. Yanina Jurgens.
13-06-17 (14:00-16:00): ICON immunoteràpia II: mecanismes i
farmacoeconomia (JACI 2016). Dra. Carolina Elduque.
20-06-17 (14:00-16:00): Discussió casos clínics de urticària i els seus
tractaments. Dra. Yanina Jurgens.
27-06-17 (14:00-16:00): Construcció de projectes d’investigació i
assajos clínics: eficàcia i seguretat de la combinació fixa FF/UMEC/VI

administrada una vegada al dia en asmàtics no controlats. Dra. Clara
Padró.
05-09-17 (14:00-16:00): Update bibliogràfic: Allergologia et
Immunopathologia. Dr. Albert Roger.
12-09-17 (14:00-16:00): Immunoteràpia amb aliments (no IOT):
darrers assaigs clínics, noves molècules i les perspectives clíniques
més imminents.Dra.Carolina Elduque.
19-09-17 (14:00-16:00): Discussió casos clínics d´al.lèrgia a
himenòpters i els seus tractaments.Dra. Sira Miquel.
26-09-17 (14:00-16:00): Construcció de projectes d’investigació i
comunicacions/ponències a congressos: Congrès SEAIC. Dra.
Nathalie Depreux.
03-10-17 (14:00-15:00): APLV en els primers anys de vida. Dra. Lara
Navarro.
10-10-17 (14:00-15:00): Qualitat assistencial. Dr. Albert Roger.
17-10-17 (14:00-15:00): Update bibliogràfic: New England Journal of
Medicine. Dra. Yanina Jurgens
24-10-17 (14:00-15:00): Construcció de projectes d’investigació i
noves tècniques o protocols a implementar: estudi observacional per
evaluar el us de medIcació de rescat en la pràctica clínica i la seva
relació amb el control de l´asma (protocol Mistral). Dra. Clara Padró.
31-10-17 (14:00-15:00): Update bibliogràfic: Lancet. Dra. María
Basagaña.
07-11-17 (14:00-16:00): Introducció aliments al·lergènics als infants.
Dra. Carolina Elduque.
14-11-17 (14:00-16:00): Discussió casos clínics d´al.lèrgia al làtex i
els seus tractaments. Dra. María Basagaña.

21-11-17 (14:00-16:00): Construcció de projectes d’investigació i
resultats de treballs: AAAI Congress. Dra. Nathalie Depreux
28-11-17 (14:00-16:00): Maneig terapèutic de l’asma: què diuen les
guies internacionals?. Dra. Lara Navarro.

Les sessions que sòn presentades per un resident sòn supervisades
per la Dra. M.Basagaña (tutora de residents).

Metodologia
La metodologia de la formació es realitza amb accions sempre
presencials.
La duració és de 1 hora (2 hores al juny, setembre i novembre), amb
freqüència setmanal, tots els dimarts (dimecres si el dimarts és festiu),
excepte en els mesos de juliol, agost i desembre.
Sempre es realitza control d’assistència amb firma.
Els continguts es seleccionen en funció de l´interès que tinguin pel
diagnòstic, seguiment i tractament de les patologies de l´especialitat,
incloent temes en els camps de l´al.lèrgia tan alimentària com
respiratòria (asma i rinoconjuntvitis) o cutánea (dermatitisi urticària) o
medicamentosa o pediàtrica.
La metodologia va en funció dels continguts:
-

Casos clínics: explicació del cas més repàs de la bibliografia pel
ponent i discusió de l´actitud diagnòstica i terapèutica pel grup.

-

Projectes d´investigació: el ponent fa una revisió de l´estat
actual del tema i posterior explicació del protocol d´estudi.

-

Bibliografia: el ponent selecciona els articles més rellevants de
una revista concreta i el grup discuteix sobre ells.

-

Temes monogràfics d’actualització: el ponent sintetitza el
coneixement sobre una patologia o tècnica concreta i els
assistents consensuan una conclusió sobre el tema.

Dirigit a
Metges especialistes en al·lergologia
Infermeria de la Unitat d’Al·lèrgia.
Places :

9

Hores:

52

Data:

10-01-16 a 28-11-16

Horari:

dimarts de 14:00 a 15:00

(als mesos de juny, setembre i novembre de 14:00 a 16:00)

Professors/es
-

Dr. Albert Roger
Director Unitat d´Al.lèrgia

-

Dra. Maria Basagaña Torrentó
Adjunta Unitat d´Al.lèrgia

-

Dra. Nathalie Depreux
Adjunta Unitat d´Al.lèrgia

-

Dra. Yanina Jurgens
Adjunta Unitat d´Al.lèrgia

-

Dra. Clara Padró
Adjunta Unitat d´Al.lèrgia

-

Dra. Sira Miquel
Adjunta Unitat d´Al.lèrgia

-

Dra. Carolina Elduque

Resident Unitat d´Al.lèrgia
-

Dra. Lara Navarro
Resident Unitat d´Al.lèrgia

Coordinador:
Dr. Albert Roger Reig.
Director de la Unitat d’ Al·lèrgia

Lloc:
Sala de sessions planta 5 amb disponibilitat de material informàtic i
audiovisual.
Unitat d’ Al·lèrgia. HUGTiP.

Organitzadors
-

Unitat d´Al.lèrgia. H. Universitari Germans Trias Pujol. Badalona

-

Fundació Catalana de Pneumologia (FUCAP)

Entitats col.laboradores
Laboratori Astra-Zeneca
Laboratori GSK

Laboratori Merck

