
programa 

Actualització cap i coll. Otorinolaringologia i cirurgia màxil·lo facial 
 (3ª edició) 

Data inici, 23 de gener de 2023 
Data final, 11 de desembre de 2023 
Horari De 9.00 a 11.00 hores 
Modalitat, Teleformació, Online Síncrona (Presencial) 
Durada, 20 hores  

Professionals a qui va dirigit 
Metgesses i metges especialistes en Otorinolaringologia i en Cirurgia de oral i 
maxil·lofacial. 
Metgesses i metges especialistes en Radiodiagnòstic. 
Infermeres de cures mèdico-quirúrgiques. 
Tècnics Grau Superior en Imatge per al diagnòstic i Logopedes 
Oferiment d’assistència a residents del dispositiu hospitalari, no rebran el certificat amb 
l’acreditació pel CCFC, sí registre d’assistència pel seu Portafoli. 

Coordinació del curs 
Dra. Laura Samarà Piñol, metgessa especialista en Otorinolaringologia, adjunta al Servei 
d’ORL del Consorci Sanitari Alt Penedès – Garraf (CSAPG) 

Objectius 
General 
L’augment de complexitat dels nostres pacients i la sub-especilització pròpia de la Unitat 
de Cap i Coll ens obliga a mantenir una formació continuada basada en una evidència 
científica actualitzada en camps molt diferents, i aquest fet ens ha posat de manifest la 
necessitat de tractar en les sessions globals del Servei els diferents temes i novetats de 
cada unitat per què tots els diferents especialistes puguem mantenir un adequat nivell de 
coneixements. 

Específics 
• Adquirir els darrers coneixements en el diagnòstic, maneig i tractament de les

diferents patologies de la via aèria en edat infantil
• Comprendre, a la llum dels darrers coneixements, el funcionament de les cèl·lules

tumorals en la regió de cap i coll
• Descobrir el què la intel·ligència artificial pot aportar en l’àmbit de la salut
• Interpretar el diagnòstic, els tractaments i la repercussió sobre la via aèria superior

de la maloclusió i la seva prevenció
• Mantenir-se actualitzat en l’abordatge dels pacients amb del papil·loma invertit i el

seu debat
• Assolir un coneixement en avantguarda de la radiologia de les glàndules salivals
• Saber elaborar un modernitzat abordatge i maneig de les malformacions de

pavelló auricular
• Assolir el coneixement més recent en el tractament de les pèrdues olfactives
• Poder debatre l’abordatge més actual front patologies de l’orella mitjana
• Arribar a decidir indicar el maneig i tractament dels mucoceles nasosinusals

Aquest cicle de sessions té l’acreditació 09/033939-MD pel Consell Català de 
Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFC). Total 4,0 crèdits, Qualitat 2,0. 



  programa 
 
Calendari 
23 de gener de 2023 – Patologia de la via aèria en població pediàtrica 
Dr. Martí Adroher Muñoz, metge especialista en Otorinolaringologia, Hospital Sant Joan 
de Déu Barcelona 
 

06 de febrer de 2023 – Efecte Warburg en tumors de cap i coll 
Dr. Francisco Javier Aviles Jurado, metge especialista en Otorinolaringologia, Hospital 
Universitari Juan XXIII de Tarragona 
 

20 de març de 2023 – Intel·ligència artificial i medicina 
Marc Guirao Pascual, Grau en Enginyeria Biomèdica. Màster en computació d’imatge 
mèdica. Junior Deep Learning enginner at Tensormedical 
           

17 d’abril de 2023 – Maloclusions en nens  
Dr. Xavier Maristany Vilanova, metge especialista en Estomatologia. Director de Clínica 
Dental Maristany&Co 
 

15 de maig de 2023 – Actualització en el tractament del papil·loma invertit 
Juan Ramón Gras Cabrerizo, mege especialista en Otorinolaringologia, metge adjunt de 
la secció de rinologia del servei d’otorinolaringologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau 
 
12 de juny de 2023 –  Estudi per TAC i ecografia de les glàndules salivals  
Dra. Diana Acevedo Soto, metgessa especialista en Radiologia, CSAPG 
 

18 de setembre de 2023 – Otoplàsties i Cirurgia reconstructora del pavelló auricular  
Dra. Mª Carme Grande Moreillo, especialista en Cirurgia Pediàtrica, CSAPG 
 

16 d’octubre de 2023 – Rehabilitació de l’olfacte 
Sr. Àlex Ibars Gordillo. Terapeuta ocupacional. Especialista en rehabilitació olfactiva. 
Hospital Universitari Mútua de Terrassa 
 

13 de novembre de 2023 – Implants actius d’orella mitjana 
Dr. Francesc Larrosa Díaz, metge especialista en Otorinolaringologia, Cap de Secció 
d’Otologia, Hospital Universitari Clínic de Barcelona 
 

11 desembre de 2023 – Mucoceles nasosinusals 
Dra. Anna Holgado Clua, metgessa resident 4rt any en Otorinolaringologia, Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, amb supervisió del Dr. Juan Ramón Gras Cabrerizo 
 
Metodologia docent 
Teoria (exposició oral, discussió de casos, ....) 
Sessions expositives telemàtiques (online síncrones amb videoreunió ZOOM®) amb suport 
audiovisual, de 120 min de durada. 
Espai per a preguntes i discussió dins els 120 min. 
Normes de presentació per als ponents: 
1.- Format presentacions en PowerPoint  
2.- Temps per a qüestions, comentaris i discussió. 
 
Es signarà el full d’assistència per a cadascuna de les sessions o registre estipulat online. 
Un cop acabat el curs, s’entregarà un certificat d’assistència amb els crèdits atorgats pel 
CCFC. 
El control d'assistència és un requisit mínim exigit per obtenir a tràmit una activitat. A cada 
alumne se li exigirà el 100% d'assistència per sessió, i obtindrà els crèdits de la suma de les 
sessions així assolides. 
 
Inscripció 
Cal enviar accedir al formulari de sol·licitud www.csapg.cat\ (pendent allotjament) 
Data límit d’inscripció 20 de gener de 2023 




