COORDINACIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA
Pilar Llobet. Cap del Servei de Pediatria de l’Hospital General de
Granollers).
COORDINACIÓ GENERAL
Mònica Buqueras. Cap de Formació i Desenvolupament de la FPHAG.
Eulàlia Guix. Tècnic de projectes de formació.

HORARI DEL CURS

TALLER
D’ELECTROCARDIOGRAMA
EN PEDIATRIA

The PEERS
Group
El curs tindrà
una durada de 4 hores.
Divendres de 09:00 a 13:00 hores.
Khaled Ismail – UK (Chair)
Vladimir
Kalis – Czech Republic
MATRÍCULA
Katariina
Laine – Norway
Quota d’inscripció: 50€.
Jan Willem de Leeuw – Netherlands
PREINSCRIPCIÓ
Renaud
de Tayrac – France
Cal tramitar la –
preinscripció
Sari Raisanen
Finlanda través de la web de l’Hospital General
de Granollers, seguint aquest enllaç:
http://www.fphag.cat/taller-electrocardiograma-pediatria/
Es confirmarà, per correu electrònic, l’acceptació de la sol·licitud.
Per a més informació, podeu adreçar-vos a l’Àrea de Formació i
Desenvolupament (Tel. 2884)

Aquesta formació és bonificable per la Fundació Tripartita.
Per qualsevol consulta : lguix@fhag.es

27 d’octubre de 2017
Aula Paranimf de la Fundació Privada
Hospital Asil de Granollers
Av. Francesc Ribas, s/n
08402 Granollers

METODOLOGIA
Curs fonamentalment pràctic on els alumnes hauran d’interpretar
diferents ECG.
A traves del Campus virtual de l’Hospital es podrà accedir a tota la
documentació i als certificats d’assistència.
DIRIGIT A
Pediatres adjunts, Pediatres d'Atenció Continuada a Urgències,
Pediatres d’Atenció Primària de la zona del Vallès Oriental i Metges
residents de Pediatria i MFiC.

OBJECTIUS
Saber interpretar l'electrocardiograma en Pediatria.
Conèixer les principals diferències amb l'ECG de l'adult.
Conèixer les principals variants de la normalitat en l'ECG pediàtric.
Reconèixer les principals arítmies cardíaques a l'edat pediàtrica.
CONTINGUT
Conceptes bàsics: sistema de conducció cardíaca. Fisiopatologia de
les arítmies. Lectura sistemàtica de l'ECG pediàtric. Alteracions de la
morfologia de l'ECG pediàtric i anomalies de la conducció.
Classificació de les arítmies: extrasistolia, bradiarítmies, taquiarítmies
supraventriculars i taquiarítmies ventriculars
CERTIFICAT
L’Hospital de Granollers certificarà l'assistència a l’acció formativa
sempre que se superi el 75% d’assistència.
PROFESSORA
Verònica Pérez. Pediatra de l'HGG, especialista en cardiologia
pediàtrica.

