CP-20-001
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
Director Mireia Mora Porta; Felicia Alexandra Hanzu
Servicio Endocrinologia i Nutrició

Duración 6-12 meses

Descripción del curso
Fellowship en patología tiroïdal i paratiroïdal benigna i maligna.

Programa
Objectius i temari:
1.Aprenentatge especialitzat del diagnòstic i tractament clínic, analític, biomarcadors i ecogràfic de patologia nodular tiroïdal i paratiroïdal
benigna i maligna. 2. Formació investigadora clínica en patologia tiroïdal i paratiroïdal benigna i maligna.
Pla del curs segons temari:
Obj .1: El fellow participarà en l'activitat clínica assistencial desenvolupada pel grup de treball medicoquirúrgic en endocrinologia:
- Consulta específica de patologia tiroïdal i paratiroïdal maligna, benigna (1/dia / setmana); ecografia cervical i aprenentatge de tècniques
de diagnòstic i tractament percutani ecogràfic (alcoholització ablació térmica: làser, radiofreqüència, microones) (1 dia / setmana); hospital
de dia d'Endocrinologia amb enfocament en patologia maligna tiroïdal: diagnòstic, tractament local quirúrgic, tractament sistèmic amb TKIs
(1 dia / setmana); comitès d'especialitat: comitè de patologia tumoral tiroide i paratiroide endocrina; comitè onco-otorino de patologia
tumoral maligna (setmanal).
- Participació (observador) en la realització i interpretació dels protocols / proves diagnòstic / tractament pre / intraoperatori de medicina
nuclear-ecografia: PET-FDG/colina; gammagrafia paratiroïdal i tiroïdal, marcatge tissular amb I125 per localització intraoperatòria del
adenopaties; gangli sentinella amb Tc 99m; Participació (observador) en intervencions quirúrgiques: tiroïdectomia cervical anterior, axil•lar,
paratiroidectomia, buidament adenopaties malignes (setmanal)
Obj 2: Participació en estudis d'aplicació tecnològica i clínica segons la disponibilitat de la part clínica (1 dia / setmana): - Aplicació
tecnologia de la llum en el diagnòstic diferencial malignitat / benignitat precirurgia (estudi H20 LUCA); - Validació de PETcolina en la
localització prequirúrgica dels adenomes paratiroides no-localitzables per gammagrafia; - Comparació de les tècniques d'ablació tèrmica
percutània de nòduls tiroides benignes: làser-radiofreqüència-microones; - Marcadors pronòstic de el càncer tiroïdal avançat.

Requisitos:
- Título Homologado de Medicina, Enfermería o la especialidad/grado correspondiente 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:

450 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Dra. Mora i Dra. Hanzu

Mail

mporta@clinic.cat; fhanzu@clinic.cat

Teléfono ext: 2849; busca: 380903

