CURS ACADÈMIC 2017-2018
CURS:
URGÈNCIES MÈDIQUES EN CLÍNIQUES
DENTALS
EQUIP DOCENT
Dr. STEVENS SALVA SUTHERLAND
•

Metge anestesiòleg

•

Especialista reanimació i anestèsia Hospital Vall d’Hebron

•

Coordinador DBA sedacions

Instructors acreditats del Consell Català de Reanimació (CCR). Infermers i bombers, amb
experiència en medicina extra hospitalària i reanimació: Rafa Valle Barrera, David Alcalá
Hidalgo, Georgina Rabassa Francisco, Cristina Garcia León, Magi Moyes Badia, Miquel Arbós Pomés,
Oscar Labraña López, Toni Jiménez Jiménez, Tijana Postic Bijavica, Ramon Zapata Mauri, Zoila Beatriz
Thomas Garcia, Julia Gómez del Canto, Josep Méndez Miranda, Marc Bausili Ribera, Jonathan
Acevedo Rodiguez, Fina Aran Aran, Isabel Ramirez de Diego, Marta Navarro Colom.

INTRODUCCIÓ
Qualsevol odontòleg pot esperar estar involucrat en un episodi relacionat a una urgència mèdica
durant el curs de la seva pràctica clínica. Per això és important estar preparat per poder establir un
adequat diagnòstic i proporcionar una adequada atenció bàsica inicial. Algunes d'aquestes
urgències són poc freqüents, però impliquen un possible desenllaç fatal o dany important per al
pacient. D'allí que sigui vital estar entrenat, refrescar coneixements periòdicament, així com disposar
d'algorismes d'atenció, que facilitin la labor de l'odontòleg en atenció d'aquestes urgències.

PROGRAMA
L'objectiu principal d'aquest curs és proporcionar eines bàsiques, refrescar i actualitzar coneixements
en un entorn de simulació, per així arribat el cas d'un esdeveniment real, pugui estar capacitat per
a la seva correcta atenció.
1ª PART: TEORIA
Temes a tractar:
•

Reanimació cardiopulmonar bàsica.
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•

Urgències cardiològiques en el gabinet dental: síncope vasovagal, angina de pit/infart agut
al miocardi, crisi hipertensiva, arítmies, efectes sistèmics de l'administració d'adrenalina.

•

Urgències respiratòries en el gabinet
de hiperventilació (crisi d'ansietat)

•

Intoxicació per anestèsics locals, protocol d'actuació.

•

Reaccions al·lèrgiques, al·lèrgia al làtex, xoc anafilàctic.

•

Altres urgències: convulsions, hipoglucèmia, ictus.

•

Revisió del material de reanimació disponible en la clínica denta.

•

Medicació de disposició obligatòria en gabinet dental.

dental:

crisi asmàtica,

disnea,

síndrome

2º PART: PRÀCTICA
Hi ha 15 temes generals: (RCP, síncope vasovagal, angina de pit, crisi hipertensiva, efectes sistèmics
de l'administració d'adrenalina, crisi asmàtica, dispnea, síndrome de hiperventilació, intoxicació per
anestèsics

locals,

reaccions

al·lèrgiques,

al·lèrgia

al

làtex,

xoc anafilàctic,

convulsions,

hipoglucèmia, ictus).
Es plantejaran 3 casos clínics que inclourà a l'atzar una o diverses situacions d'urgència. Aquests
casos es faran en el box dental amb un “pacient”, el qual simularà una situació clínica. Els alumnes
hauran de prestar l'atenció adequada per al seu nivell de responsabilitat, amb el material i
medicació disponible. També es donarà entrenament sobre els límits d'atenció i la manera correcta
d'utilitzar els serveis d'atenció mèdica (SEM) quan sigui necessari. La durada de cada cas serà de 30
minuts amb un període d'anàlisi de 10 minuts.
Al final del curs l'alumne serà capaç de:
•

Reconèixer les principals urgències mèdiques en el gabinet dental.

•

Donar suport bàsic, atenció inicial i servir d'ajuda fins que arribin els serveis mèdics d'urgència
(SEM) de ser necessari.

•

Ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera efectiva el material d'urgència disponible en
clínica dental.

•

Identificar i utilitzar correctament la medicació bàsica d'urgència disponible en el gabinet
dental.
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INFORMACIÓ PRÀCTICA
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 50€
Col·legiats COEC (antiguitat inferior a 2 anys): 50€
AFORAMENT
Places limitades
LLOC
Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/

