
O ÁLVARO CUNQUEIRO ACOLLE UN CURSO DE URXENCIAS PEDIÁTRICAS DA
ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRÍA

• Os  30  participantes  asistiron  a  sesións  teóricas  sobre  determinados
aspectos  das  urxencias  pediátricas  e  realizaron prácticas  nas  aulas  de
simulación avanzada 

• Asistiron pediatras hospitalarios e de Atención Primaria,  facultativos do
061 e médicos de Familia

• Urxencias Pediátricas do CHUVI atendeu a 42.000 menores o pasado ano,
cunha media diaria de 116 pacientes

Vigo, 31 de xaneiro de 2020.- O Hospital Álvaro Cunqueiro acolleu, durante dous días,
o curso de urxencias pediátricas da Academia Americana de Pediatría, ao que asistiron
30 alumnos, entre os que houbo pediatras hospitalarios e de Atención Primaria, así
como facultativos do 061 e médicos de Familia, tanto especialistas como residentes.

O curso realizouse a través da Sociedade Española de Urxencias Pediátricas e contou
con  sesións  teóricas  e  con  prácticas  que  os  asistentes  realizaron  nas  aulas  de
simulación avanzada do hospital vigués.

Ao término do mesmo houbo un exame de avaliación do curso.  Os asistentes que
superaron dita proba recibiron a acreditación da prestixiosa academia americana.

“Este curso é importante porque supón para os asistentes un achegamento moito máis
real á maioría das situacións que nos atopamos en Urxencias Pediátricas no hospital,
pero tamén en Atención Primaria  e Urxencias Extrahospitalarias”,  explica a doutora



Reyes Novoa, de Urxencias Pediátricas do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
(CHUVI), que coordinou o curso e foi unha das instrutoras do mesmo.

A apertura do curso estivo a cargo do xefe de servizo de Pediatría do CHUVI, José
Ramón Fernández Lorenzo, e como convidada especial asistiu ás sesións a doutora
Mercedes de la Torre, do Hospital pediátrico Niño Jesús de Madrid.

Supostos de intervención
As sesións teóricas do curso abordaron a maioría dos supostos de intervención que se
poden  atopar  os  profesionais  na  urxencia  pediátrica:  manexo  do  menor  grave,
urxencias  cardiovasculares,  neurolóxicas,  respiratorias,  traumas  e  urxencias  non
traumáticas e neonatais. Ademais dos protocolos de analxesia e sedación. 

Tamén houbo relatorios específicos sobre o menor maltratado que chega a Urxencias e
sobre o trato dos nenos ou nenas con necesidades especiais.

Nas sesións prácticas centráronse en suturas, manexo de vía aérea e emerxencias
cardiovasculares.  Foron  charlas  con  moita  participación  dos  alumnos  en  pequenos
grupos onde se expuxeron casos clínicos e debateuse sobre o que faría cada un neses
supostos.

42.000 casos ao ano
Urxencias Pediátricas do CHUVI está no Hospital Álvaro Cunqueiro. É unha unidade
cunha gran actividade, como o demostran os 42.000 casos que se atenderon durante o
pasado ano.

Esta cifra reflicte unha actividade media diaria de 116 casos, aínda que as estatísticas
demostran que non todos os días da semana teñen o mesmo número de casos. Os
profesionais das urxencias pediátricas destacan que os domingos adoitan ser os días
de maior afluencia de pacientes.

Nesta época do ano, segundo a pediatra Reyes Novoa, “unha boa parte dos casos que
vemos están  relacionados  coa  gripe,  que  adoita  contaxiar  nos  centros  educativos,
mentres a bronquiolite está xa remitindo”.


