
 
 

▪ 29  d’abril de 2022-4 edicions: 

• 09:00 a 10:00 h  

• 10:00 a 11:00 h  

• 11:30 a 12:30 h  

• 12:30 a 13:30 h  
 

Palau de Congressos de Girona , 
Passeig de la Devesa, 38- Girona 

 

 

TÍTOL 
ECOGRAFIA CLÍNICA EN EL DIAGNÒSTIC I MANEIG DE LA 

PNEUMÒNIA 

OBJECTIUS 

Assolir la capacitació per realitzar i informar una ecografia clínica 
toràcica dirigida a detectar la presència de pneumònia en pacient 
amb clínica suggestiva. 

• Realitzar una exploració ecogràfica sistemàtica del tòrax en 
la cerca de pneumònia. 

• Identificar les diferents estructures toràciques. 

• Identificar el patró d’aireació així com el patró de 
consolidació o d’ocupació alveolar. 

• Distingir ecogràficament pneumònia i embassament pleural. 

• Interpretar les troballes ecogràfiques patològiques en relació 
amb la clínica de pneumònia, realitzant una aproximació 
diagnòstica més precisa. 

METODOLOGIA 

El taller s’estructurarà en una primera part teòrica, basada en una 
exposició amb suport power point en mans d’un referent en el 
tema, i una segona part pràctica. Per les pràctiques, els alumnes 
es distribuiran en grups de 5 persones per cada ecògrafs de 
manera que tots podran fer ús dels ecògrafs i desenvolupar 
habilitats pràctiques a partir de la informació rebuda. Les 
pràctiques es realitzaran en models sans, les imatges patològiques 
seran presentades durant les exposicions teòriques. Cada grup 
estarà supervisat per un monitor expert en ecografia que orientarà i 
assessorarà els alumnes en tot moment. Es tracta d’un curs 
eminentment pràctic en el que es pretén l’adquisició d’habilitats per 
part de l’alumnat, de manera que es prioritzarà el treball en grups 
reduïts per optimitzar el temps que cada alumne disposi de 
l’ecògraf. Els continguts i les pràctiques es poden adaptar a les 
necessitats del grup. 

CONTINGUTS 
Taller pràctic d’ecografia pulmonar pel diagnòstic i maneig de la 

pneumònia, amb ecògrafs portàtils, en grups de cinc alumnes per 



estació (7 estacions), d’una hora de durada.  

S’estructurarà en 4 sessions d’una hora, i amb un màxim de 140 

participants en total. 

COORDINADOR 
I PONENTS 

Pere Guirado (Coordinador) 
David Teixidor, Laura Conangla, Martina Gòmez, Coralí Alvarez, 
Josepa Bertran, Núria Nadal, Cristina Garcia, Eva Leceaga, Jose 
Luís Rodenas, Jose Maria Palacín, Laura Guarro. Membres del 
GdT EcoAP CAMFiC. 

 


