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Inscripcions
(Places limitades)

Quotes  Fins al 14/09/17 A partir del 15/09/17
Socis SCARTD  250 €     270 €  
No socis   300 €     320 €  
Residents socis  100 €     120 € 
Residents   150 €    170 €  

Assistència mitja jornada (matí o tarda): reducció del 50% 
sobre la quota d’inscripció.
IVA inclòs. La inscripció serà vàlida si s’ha rebut el pagament 
corresponent.
Les inscripcions s’hauran de fer en línia a través de la pàgina web 
de la jornada.

La inscripció a la jornada inclou
•	 Documentació de la jornada
•	 Cafès matí
•	 Certificat d’assistència
•	 Dinar de treball (si l’assistència és a la jornada completa)

Les inscripcions a la jornada s’han de fer a través de la pàgina web
http://www.congresscartd.org/jornada2017

Presentació

Objectiu.

La ventilació representa sense cap mena de dubte un dels 
pilars de major rellevància per l’anestesiòleg en la practica 
diària i suposa una peça fonamental en el maneig dels nostres 
pacients durant tot el procés perioperatori, essent un factor 
determinant en el resultat final.

És prioritari que l’anestesiòleg assumeixi amb experiència 
i aprenentatge les competències necessàries per afrontar 
amb garanties el seu maneig. Es per això que esdevé 
indispensable la formació continuada en tots aquells aspectes 
que rodegen aquesta gran esfera, tant en el coneixement 
científic com pràctic i des dels fonaments bàsics fins les 
noves incorporacions tecnològiques, avaluant en tot moment 
els efectes desitjats i adversos.

Aquesta jornada té com objectiu donar solucions pràctiques a 
diferents nivells, de situacions habituals que formen part de la 
quotidianitat clínica; especialment aspectes de controvèrsia i 
actualitat, amb l’objectiu de donar respostes pràctiques a una 
realitat tant canviant, alhora que de gran transcendència.

Dra. M. Àngels Gil de Bernabé | Presidenta de la SCARTD
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Ventilació mecànica en anestèsia
2ª Jornada de formació continuada de la Societat Catalana

d’Anestesiologia Reanimació i Terapèutica del Dolor

11:15-12:30h Taula 2: Alternatives a la ventilació mecànica 
dins i fora de quiròfan. Actualització i 
aplicacions pràctiques

Moderador: Dr. Lluis Gallart. Hospital Parc Salut 
Mar, Barcelona

•	 Ventilació no invasiva
Dra. Julia Martinez Ocon. Hospital Clínic, 
Barcelona

•	 Oxigenoteràpia d’alt flux
Dra. Rosa Gutiérrez. Hospital de Cruces, Bilbao

12:30-13:30h Conferència: Tomografia d’impedància elèctrica 
Ponent: Dr. Fernando Suárez 

 
13:30–15:30h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinar de treball i Tallers
 

Es celebraran dues sessions seguides dels 6 tallers  
simultàneament entre les 13.30 i les 14.30h i entre  
les 14.30h i les 15.30h.
                               
Taller Nº1 Ventilació mecànica en anestèsia 1
                 Presentació de casos clínics
Taller Nº2 Ventilació mecànica en anestèsia 2
                 Presentació de casos clínics
Taller Nº3  Ventilació mecànica a pediatria
                 Presentació de casos clínics
Taller Nº4 Ventilació mecànica a reanimació 1
                 Presentació de casos clínics
Taller Nº5 Ventilació no invasiva. Oxigenoteràpia d’alt flux
                 Presentació de casos clínics
Taller Nº6 Ventilació mecànica des del respirador 

Taller Nº7 Ventilació mecànica a reanimació 2
                 Presentació de casos clínics

15:30-16:45h Taula 3: Ventilació mecànica a quiròfan

Moderadora: Dra. Mª Carmen Unzueta.  
Hospital de Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

•	 Ventilació protectora a quiròfan
Dra. Mª Carmen Unzueta. Hospital de Santa 
Creu i Sant Pau, Barcelona

•	 Hiperòxia en anestèsia
      Dr. Carlos Ferrando. Hospital General     
      Universitario de Valencia

16:45-17:45h Taula 4: Ventilació amb dispositius supraglòtics

Moderadora: Dra. Ana Lopez. Hospital Clínic, 
Barcelona

•	 Com triar el dispositiu

Dra. Nuria Carbonell. Hospital Universitari 
Dexeus, Barcelona

•	 Com optimitzar la ventilació

Dra. Ana Lopez. Hospital Clínic, Barcelona

17:45-18:45h Assemblea de la SCARTD

9:00-9:45h Sessió inaugural

•	 Decisió en el maneig de la via aèria i la ventilació 
en el malalt quirúrgic
Dra. Rosa Borras. Hospital Universitari Dexeus, 
Barcelona

•	 Decisió en el maneig de la via aèria en el pacient 
sedat i fora de l’àrea quirúrgica
Dra. Paola Hurtado. Hospital Clínic, Barcelona

9:45-10:45h Taula 1: Ventilació mecànica postoperatòria

Moderadora: Dra. Miriam De Nadal. Hospital 
Vall d´Hebron, Barcelona

•	 Complicacions respiratòries postoperatòries
Dra. Marisa Paños. Hospital Vall d´Hebron, 
Barcelona

•	 Extubació difícil a reanimació
Dra. Pilar Tormos. Hospital Vall d´Hebron, 
Barcelona

10:45-11:15h Pausa-Cafè


