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(PANDEMIA COVID-19)

1

____________________________________________________________________________________________
Aquest any hem complert 11 anys de recorregut, immersos en la pandèmia
COVID-19, al igual que la resta del món. Tot això ens ha fet canviar la nostra
manera de treballar augmentant la consulta telefònica i virtual, mantenint
les tasses de primovacunació previstes, i fent la revisió dels nens de menor
edat fóra del àmbit de l’atenció primària per a minimitzar l’exposició del
virus a nostres pacients.
En el cas de la Seu d’Urgell, es van fer les revisions del nen sa a la consulta
odontològica de la Dra. Ana Martín, que de manera desinteressada va cedir la
seva consulta, tancada per la pandèmia, i donat que ella anys abans havia
exercit de pediatra, va fer recolzament a les nostres infermeres pediàtriques.
També durant la primera onada, degut a l’augment de pressió assistencial a
la planta d’hospitalització de medicina, els pediatres van fer activitat
assistencial amb els metges internistes del nostre hospital donant-los un cop
de mà quan es va requerir. Tot això va suposar canvis estructurals als nostres
hospitals: reconvertint despatxos per habitacions, fent els parts sense
acompanyant, etc.

Afortunadament, però, els nens han estat els menys

afectats per aquesta pandèmia I les dones embarassades del nostre entorn
tampoc han enregistrat problemes.
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ATENCIÓ PEDIÀTRICA A L’ ALT URGELL
ACTIVITAT ASSISTENCIAL
Des del punt de vista assistencial, durant el 2020 s’ha donat cobertura al 100%
de l’activitat prevista, tant a nivell d’Atenció Primària de Salut (ABS La Seu
d’Urgell i ABS Alt Urgell Sud) com a nivell hospitalari (Fundació Sant Hospital
de La Seu d’Urgell, FSH).
Hi ha 3 Unitats Bàsiques Assistencials (UBA) al CAP de la Seu amb els següents
contingents: 1110,1147 i 1110. A l’Alt Urgell Sud hi ha una UBA amb 409
pacients.
CAP
Dilluns
Dimarts
La Seu
Matí/ tarda Matí/ tarda
Oliana
Matí
Organyà
(consultori
Matí
local)
Coll de Nargó
(consultori
local)
Fundació Sant Matí **
Matí**
Hospital

Dimecres
Dijous
Divendres
Matí/ tarda Matí/ tarda Matí/ tarda*
Matí
Matí
Matí

Matí
Matí**

Matí**

Matí**

Horaris d’assistència pediàtrica a l’atenció primària a l’Àrea Pediàtrica de l’Alt Urgell
(* durant el curs escolar), (** guàrdia localitzable la resta de la jornada 365 dies/any)

Aquest any, més que mai, s'ha canviat la manera de treballar als CAPs
potenciant la consulta telefònica i la consulta virtual tant a nivell del ECAP
amb l’ e-consulta, com a amb les consultes virtuals a través de la nostra
pàgina web www.pediatriadelspirineus.org.
L’indicador sintètic EQA (Estàndard de Qualitat Assistencial), obtingut a
través de l’aplicació informàtica ECAP no s´ha mesurat durat l’any 2020 degut
al conjunt de canvis estructurals de la activitat assistencial durant les onades
epidèmiques.
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A l’activitat hospitalària dels pediatres també s’ha fet palesa l’empremta de
la Covid-19, que ha provocat una disminució dràstica dels ingressos, degut a
la pràctica desaparició de les infeccions respiratòries estacionals típiques de
la infància, i al fre a l’assistència especialitzada pel tancament de consultes
externes al hospital durant alguns mesos
Pediatria
Any 2020
Any 2019
Altes totals
37
73
Estada mitjana (dies)
2,43
2,01
Consultes externes
339
540
Índex reiteració
1,69
2,31
Urgències pediàtriques
1428
2580
Taula I. Activitat hospitalària del Servei de Pediatria a la FSH.
Pel que fa a l’atenció ambulatòria, s’ha mantingut l’oferta de visites
d’atenció especialitzada a consultes externes:
● Seguiment neonatal, sense interrupcions, i en la primera onada de
la pandèmia amb consultes domiciliàries del pediatra i llevadora.
● Endocrinologia pediàtrica, sempre que la situació del hospital ho ha
permès.
● Pneumologia pediàtrica, actualment ubicada al CAP La Seu.
● Cardiologia pediàtrica, aquest any
s’ha posat en marxa la consulta
telemedicina

amb

connexió

en

directe del Dr. Astete que realitza la
visita i la ecocardiografia amb el Dr.
Sergi César cardiòleg infantil, ubicat
en l'hospital Sant Joan de Déu.
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EQUIP ASSITENCIAL
Aquest any hem tingut l’equip al complet de l’Alt Urgell amb la reincorporació
de la Dra. Iglesias després de la baixa maternal i uns mesos d’excedència per
cura d’un menor. Dels vuit pediatres, six tenen contracte del 100 % i un altre
al 60%, i un altre al 20 %.

ATENCIÓ MATERNO-INFANTIL I GINECOLÒGICA A L’ALT URGELL
MODEL DE TREBALL
La Unitat Funcional Materno Infantil del Alt Urgell, iniciada el juny de l’any
2012, ha mantingut la seva activitat, integrant la tasca dels ginecòlegs socis
de la cooperativa amb la de les llevadores contractades per la FSH, tot plegat
sota la dependència funcional de la Direcció Assistencial de Pediatria dels
Pirineus.
ACTIVITAT ASSISTENCIAL
Els resultats assistencials d’aquesta Unitat segueixen en un nivell
satisfactoris, amb un lleu augment de la natalitat a la Comarca de l’Alt Urgell.
La xifra de parts total ha estat de 110, i seguim amb un baix percentatge de
cesàries, aquest any 11,8 %. Així mateix, s’ha consolidat el programa de
l’alta precoç de les parteres amb part no complicat (entre les 8 i 24 hores
post-part), aconseguint que un 62 % del total de dones s'han acollit a aquesta
opció, molt afavorit aquest any per la pandèmia. Per tot plegat s’ha assolit
una excel·lent gestió d’estades (estada mitjana de 1’67 dies). Aquest
programa d’alta precoç postpart, que es coordina amb el grup de suport
postpart (reconegut l’any 2014 pel Ministerio de Sanidad com una de les Bones
Pràctiques a nivell estatal sobre Salut Sexual i Reproductiva),
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ja inclou tant els parts vaginals, com les cesàries, entre les 24-48 hores
postpart, amb excel·lent acceptació i sense complicacions.
Respecte del programa de promoció de la lactància materna, i gràcies a
l’acció conjunta de l’atenció primària i especialitzada, en el camp de
l’educació sanitària, amb grups de pre-part i post-part, s’aconsegueixen
xifres d’adherència molt elevades ( 88 % a l’alta de l’hospital) la següent
taula es mostra de manera resumida els principals indicadors de l’activitat
toco- ginecològica afectats alguns d’ells per la situació epidemiològica.

Tocoginecologia
Altes totals
Estada mitjana (dies)
Intervencions quirúrgiques
Parts
% cesàries
Taxa d’ambulatorització bruta
Cirurgia menor ambulatòria
Consultes externes
Index reiteració
Temps d’espera 1a visita (dies)

Any 2020
154
1,67
31
110
11,82%
43,33%
12
3136
1,09%
64-17 **

Any 2019
183
1,76
63
106
7,55
54,24%
14
3431
0’76
23,91

Taula II. Activitat hospitalària dels Serveis de Ginecologia i Obstetrícia.

** (64 dies van ser a la primera onada, i s’ha anat recuperant fins 17 dies de temps
d’espera per la primera visita)

EQUIP ASSISTENCIAL
En aquest moments treballen 4 ginecòlegs al hospital alguns d’ells no estan
contractats a jornada complerta (jornada compactada de p.e. 3), i dos
ginecòlegs més per cobrir guàrdies. Les llevadores pertanyen a FSH però
funcionalment estan adherides al nostre sistema de treball.
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ATENCIÓ PEDIÀTRICA AL PALLARS JUSSÀ, PALLARS SOBIRÀ
I ALTA RIBAGORÇA

Des de el 1 d’octubre del 2017 la cooperativa assumeix l’atenció pediàtrica
de les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, junt a
dues pediatres del ICS.

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
CAP
Tremp
Pobla
de
Segur
Sort

Dilluns
matí
tarda

Dimarts
tarda
matí

matí

Matí
tarda

Pont
Suert

matí

de

Dimecres
matí
matí
i

matí (c/14 dies
consultoris locals)
matí

també

a

Dijous
matí
Matí
i
tarda
Matí
i
tarda
tarda

Divendres
matí

Des del punt de vista assistencial, durant el 2020 s’ha cobert el 100% de
l’activitat prevista, tant a nivell de primària, als ABS Tremp, Pobla de Segur,
Pallars Sobirà (amb activitat a Sort i també als consultoris locals de Llavorsí i
Esterri d’Àneu) i consolidant l’Alta Ribagorça, a Pont de Suert amb canvis
organitzatius; com a nivell hospitalari, a l’hospital Comarcal del Pallars de
Tremp.
Els indicadors EQAs (qualitat atenció) i EQPF (qualitat de farmàcia) tampoc
han estat avaluats en aquest territori. A nivell hospitalari destaca la baixada
de més del 50 % de les urgències pediàtriques i altes hospitalàries, degut a la
disminució de la patologia respiratòria aguda des de l'inici de les confinaments
i de les mesures higièniques, i la disminució molt significativa del percentatge
de cesàries mantenint pràcticament els mateix nombre de parts.

Es manté l’atenció especialitzada en dues àrees:
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● Seguiment neonatal
● Teràpia manual pediàtrica

Altes totals
Estada mitjana (dies)
Consultes externes
Urgències Pediàtriques
Parts
Cesàries (%)

Any 2020

Any 2019

28
2,57
14
530
78
34,62%

93
2,18
47
1300
76
51,3%

Taula V. Activitat hospitalària del Servei de Pediatria a la HCP

EQUIP PROFESSIONAL
Aquest any ha estat farcit de canvis: dues baixes maternals la de la Dra.
Sepúlveda (abril) i la Dra. Hernández (octubre) i la jubilació de la Dra. Toscani
a l’octubre, això ens va portat a oferir una plaça nova de pediatra, per la que
vam rebre més de 10 currículums, optant-se finalment per la Dra. Elsa Martín
Pérez que compleix amb els requisits formatius, de treball en equip i la seva
afició a la muntanya. Així tenim la sort que treballa amb nosaltres des de l’ 1
de setembre del 2020, amb activitat assistencial al CAP de Tremp i al Hospital
dels Pallars.
Actualment treballen cobrint tota l’àrea pediàtrica tant hospitalària com
primària 8 pediatres de Pediatres del Pirineus i dues pediatres del ICS, tot
plegat sota la dependència funcional de la Direcció Assistencial de Pediatria
dels Pirineus.
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ACTIVITATS DE FORMACIÓ, DOCÈNCIA I RECERCA

A l’Annex 2 consten les diferents accions i xerrades comunitàries abastament
reduïdes pel tancament de les escoles. De la mateixa manera la majoria dels
curos han passat a format online. Finalment, els estudiants de Medicina de la
UDL van deixar de vindre a partir del març.
DESPESES DE MATERIAL FUNGIBLE
La pandèmia va condicionar també la compra de material fungible de
protecció. La Cooperativa Pediatria dels Pirineus va adquirir 5000 mascaretes
quirúrgiques per distribuir als professionals del dos Hospitals i CAPs on fem la
prestació. Aquesta aportació es va poder fer efectiva en el moment de més
dificultat per aconseguir material de protecció, lliurant-lo al mes de maig del
2020.
COMUNICACIÓ
En relació a les accions de promoció, la pàgina web de la societat cooperativa
segueix essent una eina de referència per a la divulgació pediàtrica, no només
al nostre àmbit territorial, sinó a tot Catalunya. Durant l’any 2020 hem tingut
37.951 visites, 103 visites/dia, amb 1,8 pàgines/visita i 38 segons de mitjana
per visita.

S'amplia amb 40 famílies l’adherència a les consultes virtuals i s’han publicat
(entre la part privada i la pública de la web), un total de 30 articles.
Tanmateix, les xarxes socials de Pediatria dels Pirineus són també un
excel·lent mitjà de comunicació, amb 847 “likes“ a la nostra pàgina de
Facebook i 2248 seguidors a twitter.
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EXERCICI ECONÒMIC

Respecte a la memòria econòmic-financera, el resultat de l’exercici, tot i no
tenir el resultat definitiu, es preveu equilibrat. Els ingressos provenen en la
seva totalitat de la facturació del Concert del CatSalut.
Respecte de les despeses, la part més destacada correspon al capítol de
personal, i la resta fonamentalment a les partides fixes de gestoria, la
repercussió dels serveis professionals i jurídics, i l’assegurança de
responsabilitat civil professional.
El seguiment pressupostari es va realitzar mitjançant reunions trimensuals
amb el responsable de l’outsourcing amb l’empresa BDO.
Tal com s’ha reflectit en els apartats anteriors, aquest any s’ha destinat una
partida extraordinària de 4.191,75€ per la compra de

mascaretes

quirúrgiques.
10

____________________________________________________________________________________________

ESTRUCTURA SOCIETÀRIA DE LA COOPERATIVA
A nivell de estructura de socis treballadors durant el 2020 la Dra. Gloria Ruiz
s’ha mantingut com a Directora Assistencial de Pediatria dels Pirineus SCCLP.
El Dr. Jordi Fàbrega, des de juny del 2019, alcalde de la Seu d’Urgell després
de les eleccions municipals, manté una jornada reduïda del 20%, dedicada de
manera específica a donar cobertura a la consulta de pneumologia pediàtrica.
A l’Àrea Pediàtrica de l’Alt Urgell, la Dra. Iglesias es va reincorporar l’1
d’octubre del 2020 després d’una baixa maternal i una excedència voluntària
de dos mesos per cura d’un menor amb jornada del 100%, reincorporant-se a
la seva UBA i a l’àrea hospitalària. La Dra. Ruiz junt a la Dra. Iglesias, Dra.
Valencia, i Dr. Rosell son socis al 100% de jornada, essent la Dra. Ruiz la
directora assistencial de Pediatria dels Pirineus, i com a contractades la Dra.
Reinosa i Dr. Astete(100% de la jornada) i la Dra. Quiroga (60% de jornada).
En quant als ginecòlegs de la zona de l’Alt Urgell, tenim com a socis 3
ginecòlegs (Dr. Vila i Dra. Gascón al 70% de jornada i Dra. Bragulat al 40%,
assumint la Dra. Gascón la direcció assistencial de l’àrea gineco-obstètrica) i
com a contractats el Dr. Moreira a 100% de jornada i el Dr. Ciompi, el Dr.
Bejarano com a suport per a guàrdies.
Amb l’ampliació a la zona del Pallars /Alta Ribagorça, segueixen com a sòcies
al 100% de jornada la Dra. Hernández i la Dra. Sepúlveda,i la Dra. Álvarez
al 70%, i el Dr. Bilbao i la Dra. Oglesby contractats a jornada complerta. La
Dra. Toscani està jubilada des de octubre del 2020 i s’ha incorporat en un
nou contracte amb jornada complerta la Dra. Martín.

Es troben en baixa maternal i/o excedència per cura d’un menor la Dra.
Sepúlveda i la Dra. Hernández. Completen l’activitat pediàtrica a aquesta
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zona la Dra. Alcover i la Dra. Llusà, que pertanyen a l’ICS, tot i dependre
funcionalment de la cooperativa. Cal recordar que la Dra. Alcover és la
coordinadora territorial.

Per tant, actualment tenim 8 socis treballadors pediatres, 3 socis treballadors
ginecòlegs, l’HSJD com a soci col·laborador (entitat jurídica) i 9 contractats
(pediatres i 3 ginecòlegs). En total 11 FTE de socis i 6,7 FTE de contractats.

ÀMBIT DE GESTIÓ SOCIETÀRIA

Des del punt de vista normatiu, la relació d’activitats de gestió de la
Societat Cooperativa han estat:
● 18 de juny del 2020: Consell Rector: tancament de l’exercici
econòmic del 2019 i renovació de membres del Consell Rector.
● Consell Rector:
o Presidenta: Dra. Gloria Ruiz Aragón
o Secretari: Ordre Hospitalària Sant Joan de Déu, representat
pel Dr. Josep Serrat Tarrés
o Vocal: Dra. Annabel Gascón Chopo
o Vocal: Dra. Patricia Hernández Arancón
● Interventora: Dra. Tatiana Valencia Ichazo
Es segueix amb l’assegurança anual de responsabilitat civil amb Sham.
Seguim incorporats, i per tant essent socis de ACEBA (Associació Catalana
d’Entitats de Base Associativa), i seguim federats dins de la Federació
Catalana de Cooperatives de Treball.

El 3 de novembre del 2020 hem realitzat l’auditoria de Protecció de Dades
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a càrrec de Faura-Casas (auditors-consultors), convocats el Sr. Eduard Puig,
Delegat de Protecció de Dades; Dra. Gloria Ruiz, presidenta i directora
assistencial de la Cooperativa i la Dra. Tatiana Valencia, interventora de
comptes.

Dra. Gloria Ruiz Aragón
Directora assistencial Pediatria dels Pirineus S.C.C.L.P.

12 de febrer del 2021, La Seu d’ Urgell.
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ACTIVITAT A LA COMUNITAT
Curs formació continuada Pediatria

Equip Pediatria
Tremp

Tremp, dimecres curs
lectiu

Salut i escola

T. Parra, N.
Medez,
L. Castellarnau

Instituts de La Seu,
curs lectiu

Salut i escola

M. Figueroa, M.
Mata, E. Prat, N.
Tomàs

Instituts de la Pobla
de Segur, Pont de
Suert, Sort i Tremp,
curs lectiu

Xerrades formatives al grup de pospart

Dra. Iglesias

Fundació
Hospital

Sant

cas Dra. Iglesias

Escola
Minairons

bressol

Xerrada protocol
d’anafilaxia

d’actuació

en

Xerrada protocol d’actuació en un escolar Dra. Ruiz
diabetic
Dra. Iglesias

Escola La Valira

Xerrada
alimentació
Immaculada.

Mª M. Figueroa

23 gener

Xerrada
Canvis
del
cos.La M. Figueroa
menstruació.Higiene.Taller preservatius. 1r i
2n d’ESO Mª.Immaculada. Amb ASSIR.

30 gener

Xerrada Sexualitat, avortament, violació, M. Figueroa
embaràs, anticonceptius, MTS i drogues 4rt
d’ESO. Mª.Immaculada.

13 febrer

Xerrada 3r d’ESO. Mª.Immaculada, juntament M. Figueroa
amb ASSIR sobre temes sexuals, violència de
gènere, diversitat sexual...

27 febrer

Xerrada 1r d’ESO. Mª.Immaculada. Canvis del M. Figueroa
cos. Respecte. Orientació sexual.

5 març

Sessió per l'equip del CAP de la Seu d´Urgell Dra. Gascón
sobre cribratges poblacionals i circuits de
derivació en ginecologia.

19 febrer

Xerrada 2n d’ESO MªImmaculada.
Mesures contra Coronavirus.

12 març

1r

d’ESO.

M. Figueroa
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Taller Preservatius 2n d’ESO
Institut Mª Immaculada.

M. Figueroa

Protocol territorial (Pallars Sobirà, Pallars Dra Alcover
Jussà i Alta Ribagorça) de Trastorns de la M. Figueroa
Conducta Alimentària
Dra Hernàndez

12 març
Gener-desembre

CURSOS I FORMACIÓ
Presentació del protocol “ICTUS Pediatric”. Dra Alcover
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran a Tremp
Dra Hernàndez
Dra. Ruiz

9 gener

"Atenció integral en situacions de final de vida"
ABS Pallars Sobirà

Gener-març

Dra Alcover
M. Figueroa
E. Prat

Máster Pediatría de Atención Primaria UCM- Dra. Oglesby
AEPap

Gener-juliol

Curso internacional
ecografía pediátrica

HMIVH,
Barcelona, 1112/02/2020

de

actualización

en Dra. Quiroga
Dra. Reinosa

“Prevenció i detecció de violències masclistes en Dra Alcover
población adolescent”. CJAS programa jove de Dr Bilbao
L’Associació DSiR a HCP
M. Figueroa
N. Tomàs

13-14 febrer

Curs Actualització en Pediatria 2020. COML. Dra. Hernàndez
HUAV.

27 febrer

Publicació
del
Protocol
d’atenció
i Dra Alcover
acompanyament
al
naixement. M. Figueroa
Videoconferència a la seu ICS Tremp
Dra. Hernàndez
Dra. Ruiz
Laura Castellarnau
Rosa Rogé
Dafne Secall

28 febrer
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Presentació del Protocol d’actuació davant el
maltractament en infància i adolescencia.
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. Ponents

Dra Alcover
Dra Alvarez
Dr Bilbao
M. Figueroa
Dra Hernàndez
Dra Llusà
N. Tomàs
Dra.Ruiz
Dra. Valencia
Dra. Reinosa

Curso de gestión de equipos y servicios médico- Dra. Ruiz
quirúrgicos
ONLINE
Ginecología endoscópica Sant Pau

Xerrada sobre bufeta hiperactiva.
CAP Puigcerdà

2 març

Octubre 2020

Dra. Annabel
Gascón
Dra. Anna Bragulat

Setmana del 17
al 21 febrer

Dra. Annabel
Gascón
Dra.Anna Bragulat
Dr.Ciro Ciompi

7 de febrer

L. Castellarnau
Curs de pràctica avançada d'intervenció en R.Rogé
tabaquisme. Tabaquisme i embaràs. CAMFIC

17 febrer - 15
març

Dra. Ruiz

31 març

An update on SARS-CoV-2 / COVID-19

Dra. Ruiz

1 abril

Curso SVATP. (Soporte Vital Avanzado del
Trauma Pediátrico) Módulo E-Learning. HSJD

Dra Alvarez

7 abril-7 maig

Salud del niño y el adolescente en tiempos de
COVID-19

Dra. Gascón
MINI simposium virtual covid-19 i gestació, online. Per la Fetal Medicine BCN (4h)

18/4/2020
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L. Castellarnau
Mini-simposio virtual- covid-19 y gestación-- R.Rogé

18 abril

fetal
Formació on-line COVID-19 i lactància materna. Dra. Hernàndez
ASSIR HCP.

6 maig

webinar HSJD “Infección grave por la Covid-19 Dra Alcover
en niños y niñas”
Dra Alvarez
Dr Bilbao
Dra. Oglesby

28 maig

webinar HSJD “Atención del niño con sospecha Dra Alcover
de infección por la Covid-19”
Dra Alvarez
Dra. Ruiz

4 juny

Curso on-line Manejo clínico de fórmulas Dra. Hernàndez
elementales en pediatría

Juny

Curs d’ecocardioscòpia online SJD

Juny-juliol 2020

Dr.Astete
Dra. Hernández

Curs formació referent maltractament infantil a Dr. Rosell
l’Alt Urgell

22-23 juny

Actualització endocrina ped on line SJD

Dra. Ruiz

Maig- Juny

Gurs Gastroenterología continuum.
Sociedad Española de Pediatría

Dra. Valencia
Dra. Reinosa
Dra. Quiroga

curs lectiu

Curs Actualització 2019-2020 formació
continuada de la Societat Catalana de Pediatria

Dra. Hernàndez

Curs lectiu

Pediatria: M. Figueroa
Dra. Hernàndez

Curs lectiu

Curs
formació
Pediameeting

continuada

Curs on-line ICTUS, IAM i Suïcidi

M. Figueroa

15 Juliol al 8
agost

Curso Vacunas en Pediatría 2020,
Sociedad Española de Pediatría,
Continuum, online

Dra. Oglesby

Juliol-novembre
2020
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Curs on-line Enfermedades Lisosomales

Dra. Hernàndez

Agost

I Encuentro digital AEP

Dr. Rosell

4-5 junio

Curs d’entrevista exploratoria ASI
8 h lectivas online

Dr. Rosell

22-23 juny

Infeccions en medicina materno-fetal:
curs on-line
organitzat per fundació medicina Fetal BCN.
(13 hores).

Dra. Gascón

11/8/2020.

Webinar VHIR. La nostra experiencia amb l
a Covid-19 a pediatría. Dr. Pere Soler.

Dra. Hernàndez
Dra. Ruiz

2 setembre

Sessions RECOs COVID-19. Centres educatius. M. Figueroa

9-10 setembre

Webinar ICS Escoles i COVID-19

10 setembre

Dra Alcover
Dra. Ruiz

“Atenció integral dels pacients amb sospita de Dra Alcover
TCA: treball en xarxa”. VII JORNADA DE
TREBALL “Atenció Primària de Salut i Salut
Mental Infantil i Juvenil”. Ponent

9 octubre

Assistència on-line VII Jornada de Treball
Atenció Primària de salut i salut mental infantil i
juvenil. “Actualització i innovació dels transtorns
de la conducta alimentària en l’etapa infantojuvenil”

Dr Bilbao
M. Figueroa
Dra. Hernàndez
Dra Llusà
Dra. Oglesby
Dra. Reinosa
Dra. Valencia
Dra. Quiroga
Dr. Rosell

9 octubre

I Congreso digital AEP

Dra Alcover
Dra Alvarez
Dra Martín
Dra. Quiroga
Dra. Valencia

5-6-7 novembre

Curso actualización Neurología pediátrica
HSJD, online

Dra. Reinosa

5-6 novembre

Actualización en Espiritualidad en la

Dr. Rosell

9-13 noviembre
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práctica clínica (HSJD)
Sessions XIII Jornada
Acompanyament al Dol

Dra Llusà

3-5-10-12
novembre

Curs on-line. Afundación via Crowdcast.
Ciclo Educación siglo XXI:
ciclo sobre trastornos del aprendizaje.
Dra. Anna Sans.

Dra. Hernàndez

12,
19,
26
novembre i 3
desembre

XIII Jornada PAAS.

M. Figueroa

18-25 novembre
i 2 desembre

Grup de Pediatria medioambiental de la SCP

Dra. Iglesias

reunions
bimensuals

Jornada d'Actualització en Pediatria
d'Atenció Primària de la SCP

Dra. Alcover

25 novembre

OPTI-PRECP, Programa de
educación continua pediátrica.
Academia Americana de Pediatría

Dra. Quiroga
Dra. Reinosa
Dra. Valencia

curs lectiu

XXII jornada sobre el càncer de mama.
Actualització i millora de la
qualitat en el programa de
cribratge de mama de catalunya 2020

Dr. Moreira

Novembre

Curs per videoconferencia. Abús sexual infantil (nivell
2). La responsabilitat dels professionals davant
diferents vulnerabilitats. Diputació de Lleida

Dra. Hernàndez

Novembredesembre

Webinar ICS Vacunes COVID

Dra Alcover
Dr Bilbao
M. Figueroa
Dra. Hernàndez
Dra. Oglesby

9 desembre

Dra. Ruiz

Maig- Juny

Actualització endocrina ped
on line SJD

Gurs Gastroenterología
Española de Pediatría

continuum.

Sociedad Dra. Valencia
Dra. Reinosa
Dra. Quiroga

curs lectiu

Curs Actualització 2019-2020 formació continuada Dra. Hernàndez
de la Societat Catalana de Pediatria

Curs lectiu

Curs formació continuada Pediatria: Pediameeting

Curs lectiu

M. Figueroa
Dra. Hernàndez
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Curs on-line ICTUS, IAM i Suïcidi

M. Figueroa

15 Juliol al 8
agost

Curso Vacunas en Pediatría 2020, Sociedad Dra. Oglesby
Española de Pediatría, Continuum, online

Juliol-novembre
2020

Curs on-line Enfermedades Lisosomales

Dra. Hernàndez

Agost

I Encuentro digital AEP

Dr. Rosell

4-5 junio

Curs d’entrevista exploratoria ASI
8 h lectivas online

Dr. Rosell

22-23 juny

Infeccions en medicina materno-fetal: curs on-line Dra. Gascón
organitzat per fundació medicina Fetal BCN.
(13 hores).

11/8/2020.

Webinar VHIR. La nostra experiencia amb la Covid- Dra. Hernàndez
19 a pediatría. Dr. Pere Soler.
Dra. Ruiz

2 setembre

Sessions RECOs COVID-19. Centres educatius.

M. Figueroa

9-10 setembre

Webinar ICS Escoles i COVID-19

Dra Alcover
Dra. Ruiz

10 setembre

“Atenció integral dels pacients amb sospita de TCA: Dra Alcover
treball en xarxa”. VII JORNADA DE TREBALL
“Atenció Primària de Salut i Salut Mental Infantil i
Juvenil”. Ponent

9 octubre

Assistència on-line VII Jornada de Treball Atenció
Primària de salut i salut mental infantil i juvenil.
“Actualització i innovació dels transtorns de la
conducta alimentària en l’etapa infanto-juvenil”

Dr Bilbao
M. Figueroa
Dra. Hernàndez
Dra Llusà
Dra. Oglesby
Dra. Reinosa
Dra. Valencia
Dra. Quiroga
Dr. Rosell

9 octubre

I Congreso digital AEP

Dra Alcover
Dra Alvarez
Dra Martín
Dra. Quiroga
Dra. Valencia

5-6-7 novembre

Curso actualización Neurología pediátrica
HSJD, online

Dra. Reinosa

5-6 novembre
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Actualización en Espiritualidad en la práctica clínica Dr. Rosell
(HSJD)

9-13 noviembre

Sessions XIII Jornada Acompanyament al Dol

3-5-10-12
novembre

Dra Llusà

Curs on-line. Afundación via Crowdcast. Ciclo Dra. Hernàndez
Educación siglo XXI: ciclo sobre trastornos del
aprendizaje. Dra. Anna Sans.

12,
19,
26
novembre i 3
desembre

XIII Jornada PAAS.

M. Figueroa

18-25 novembre
i 2 desembre

Grup de Pediatria medioambiental de la SCP

Dra. Iglesias

reunions
bimensuals

Jornada d'Actualització en Pediatria d'Atenció Dra. Alcover
Primària de la SCP

25 novembre

OPTI-PRECP, Programa de educación continua Dra. Quiroga
pediátrica.
Dra. Reinosa
Academia Americana de Pediatría
Dra. Valencia

curs lectiu

XXII jornada sobre el càncer de mama. Dr. Moreira
Actualització i millora de la qualitat en el programa
de cribratge de mama de catalunya 2020

Novembre

Curs per videoconferencia. Abús sexual infantil Dra. Hernàndez
(nivell 2). La responsabilitat dels professionals
davant diferents vulnerabilitats. Diputació de Lleida

Novembredesembre

Webinar ICS Vacunes COVID

9 desembre

Dra Alcover
Dr Bilbao
M. Figueroa
Dra. Hernàndez
Dra. Oglesby

Participació com a formadora on-line dels “Equips Dra Llusà
Funcionals d’Experts sobre
maltractament greu i abús sexual infantil”

Generdesembre
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Ecografía Reproductiva para Ginecólogos, IVI.
Educación global 2020

Dr. Moreira

Gener-Març

Trastornos asociados a la menopausia I y II (20 Dr. Moreira
horas/ curso)
EuroInova formación 2020

Febrer-Maig

POSTERS, ARTICLES, COMUNICACIONS
Sessió per l'equip del CAP de la Seu d´Urgell sobre Dra. Gascón
cribratges poblacionals i circuits de derivació en
ginecologia.

19 febrer

Xerrada sobre
Urgències

Fundació Sant
Hospital
(servei
d’urgències)

antibioticoterapia

pediàtrica

a Dra. Valencia

Signo del grano de café asimétrico como posible Dr. Moreira
marcador de primer trimestre en patologías de fosa
posterior. Descripción en un caso de síndrome de
Dandy Walker.

Rev obst ginecol
Venezuela
2020; 80(2):
152- 158

Píldoras de Pediatría, 5 seminarios para Médicos
de Familia

Dra. Oglesby

Maig-setembre

Gener- Desembre
2020

Dra. Ruiz
Dra. Llusà

INVESTIGACIÓ
PIDIRAC
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COPEDICAT (1 part)
(2 part: Clinical symptoms)

Juny -Desembre
2020

Dra. Ruiz
Dra. Oglesby

PROA

Curs lectiu

Dra. Valencia
Dra. Quiroga
Dra Alvarez
Dra Hernàndez

Protocol territorial Alt Pirineu-Aran
contra la violència masclista.
Regió sanitària Alt Pirineu- Aran

2 sessions online

Dra. Alcover
Dra. Ruiz

Protocol territorial (Pallars Sobirà,
Pallars Jussà i Alta Ribagorça) de
Trastorns de la Conducta Alimentària

Gener-Desembre
2020

Dra Alcover
Dra Hernàndez

Xarxa de Recerca en
Pediatria d’Atenció Primària (XaRePAP)

Dra Alcover
Dra Alvarez

Gener-desembre
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