
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN

Requisitos:
- Título Homologado de Medicina en España

- Colegiación

- Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)

- Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:

Mail Teléfono

Duración

Director      

Servicio    

Descripción del curso

Programa

IMPORTE MENSUAL 

IMPORTE TOTAL

CP-18-014

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: mherrero@clinic.cat
	Teléfono: 
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Curs presencial teòric-pràctic que consisteix en l'aprenentatge de la tècnica de la biòpsia de les vellositats corials (BVC) que es realitza durant les setmanes 10-14 de gestació per obtenir un diagnòstic genètic fetal, tant sigui una QF-PCR (en el diagnòstic de les aneuploïdies comuns),  un cariotip (per diagnosticar totes les anomalies cromosòmiques), un microarray (per diagnosticar les anomalies cromosòmiques i submicroscòpiques), o qualsevol tipus d'estudi molecular pel diagnòstic de desordres monogènics,El curs consisteix en l'assistència a una sessió setmanal (dimecres) de 6 hores de durada (8:30-14:30 h) durant la qual es realitzen les  BVC a la Unitat de Diagnòstic Prenatal del Servei de Medicina Maternofetal ubicada a l'Hospital de la Maternitat. 
	PROGRAMA: OBJECTIUS: Aprenentatge de la realització de la BVC CONTINGUTS: L'aprenentatge de la BVC consisteix en els següents punts específics: a) valoració de les indicacions de la BVC i l'estudi genètic específic a sol.licitar b) realització de l'assessorament pre-procediment a la gestantc) guiatge ecogràfic del procedimentd) realització de la biòpsia de les vellositatse) valoració de la qualitat de la mostra obtingudaf) realització de l'assessorament post-procediment a la gestantACTIVITATS: L'aprenentage específic dels punts "c" i "d" que és més individual i comporta habilitats  individuals és evolutiu al llarg de les 6 setmanes del curs:  Setmana 1-2: Observació i realització del guiatge ecogràfic en gestacions no-evolutives i evolutivesSetmana 3-4: Realització de procediments en gestacions no evolutivesSetmana 5-6: Realització de procediments en gestacions evolutives, començant sempre que sigui possible pels més senzills (placentes baixes i posteriors en multipares i  gestacions pre-ILE)
	PERSONA DE CONTACTO: Mercè Herrero
	Título Curso: BIOPSIA DE VELLOSITATS CORIALS
	DIRECTOR DEL CURSO: ANTONI BORRELL
	PRECIO CURSO: 1000
	MENSUALvsTOTAL: TOTAL
	SERVICIO: MEDICINA MATERNOFETAL
	DURACION: 6 setmanes


