1ª jornada de Neurologia pediàtrica pràctica de l´Hospital de Sant
Pau
Divendres, 4 d´octubre de 2019
Dirigida especialment a:
Pediatres de primària i neuropediatres de CDIAP i hospitals comarcals, residents de
pediatria i neurologia i màsters de neuropediatria. Metges de família. Infermeria
pediàtrica.
Entrada lliure. Sala d´actes de Sant Pau (2ª planta del mòdul de consultes externes)

8.45 Presentació de la jornada
Susana Boronat
9-10 Exploració neurològica orientada
Laia Turón/Susana Boronat
Què preguntar i explorar davant de:
- Pèrdua o alteracions transitòries de consciència
- Alteracions de la marxa: diagnòstic precoç de la distròfia
muscular de Duchenne a atenció primària
- Disminució de força i/o sensibilitat
- Parèsia facial
- Alteracions visuals
- Moviments anormals: trastorns paroxístics no epilèptics,
tremolor, tics, distonia…
10-11.45 Epilèpsia bàsica per pediatres
Conceptes bàsics d´epilèpsia (Celia Hornos)
Aspectes pràctics del tractament antiepilèptic (Celia Hornos)
Síndromes epilèptics pediàtrics
-Síndrome de Dravet i altres epilèpsies genètiques (Susana
Boronat)
-Espasmes infantils (Laia Turón)
-Síndrome de Panayiotopoulos (Laia Turón)
-Absències (Elisabet Coca)

-Epilèpsia focal benigna de la infància (rolàndica)(Elisabet
Coca)
-Epilèpsia mioclònica juvenil (Manuel Simón-Talero)
Pas del pacient pediàtric a adults (Manuel Simón-Talero)
Nous antiepilèptics a la pràctica clínica actual pediátrica. On som i
què aporten? zonisamida, perampanel, lacosamida, brivaracetam,
eslicarbacepina (Manuel Simón-Talero)
11:45-12:30 Descans. Cafè/ Taller pràctic personalitzat de fons
d´ull (de 12:15 a 12:30)
12:30-13:15 Sèpsia, meningitis i encefalitis. Prevenció, tractament
i seqüeles
Elisabet Coca
13:15-13:45 Malalties inflamatòries i autoimmunes del SNC. Quan
pensar-hi? Encefalomielitis, esclerosi múltiple i encefalitis antiNMDA
Laia Turón
13:45-15:15 Dinar/Taller pràctic personalitzat de fons d´ull (de
14:45 a 15)
15:15-16:15 Casos clínics de neuropediatria
16:15-17:15 Cefalees
Susana Boronat
Migranya: clínica, diagnòstic i tractament
Equivalents migranyosos: torticolis paroxístic del lactant, vertigen
paroxístic benigne, vòmits cíclics i migranya abdominal
Cefalees secundàries. Hipertensió intracranial idiopàtica.
Somatització. Anamnesi i exploració dirigida en cefalees
Taller pràctic personalitzat de fons d´ull (a partir de 17:15)

