Cursos i jornades periòdics
d’altres societats o entitats
ESCOLA DE PATOLOGIA DIGESTIVA DE SANT PAU
Curs anual d’actualització en patologia digestiva
Organitzat per l’Escola de Patologia Digestiva de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Tan per a
residents, com per a adjunts, ofereix els darrers avenços en els camps de l’especialitat.
A finals de novembre i de durada dos dies, s’ha celebrat ininterrompudament des de 1917, l’any passat

es va realitzar l’edició número 100.
Per a més informació: jmicieces@viajesoasis.es

SERVEIS D’APARELL DIGESTIU
Vall d’Hebron - Sant Pau - Parc Taulí - Mútua Terrassa - Mar - Bellvitge
Programa de Patologia Digestiva
Dirigit pel Dr. F. Casellas (H. Vall d’Hebron), de forma biennal s’organitzen 1-2 ponències mensuals sobre
diversos temes de l’especialitat. Són sessions de 8:00-9:00 un divendres o dimarts a l’Hospital de la Vall
d’Hebron, o a l’Hospital de Sant Pau.
Preparades pels mateixos residents, amb la supervisió de cada ponència per un adjunt sènior. Entrega
d’un resum de 2-3 pàgines del tema tractat al final de cada sessió.
Curs gratuït, enguany es troba en el 5è cicle de sessions (gener 2017 - desembre 2018).
Considerat d’Interès Científic per la Societat Catalana de Digestologia. Acreditat amb 1,8 crèdits pel
Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS).
Programa cicle actual sessions:
http://www.scdigestologia.org/docs/altrescursos/Programa_curs_Dr_Casellas.pdf
Per a més informació: fcasellas@vhebron.net

AEG (Asociación Española de Gastroenterología)
Curso Nacional de Emergencias en Gastroenterología y Hepatología
Ofereix una visió de les bases i darrers avenços sobre tots els temes i àrees de l’especialitat, amb un
enfocament docent especialment destinat per als residents.
Celebrat a Huesca de forma biennal des de 2005 (enguany ha esdevingut la 8a edició).
A partir d’aquest any, el curs començarà a rotar per les ciutat més emblemàtiques del país, realitzant-se
a San Sebastian, a l’Hospital Universitari de Donostia, i mantenint la seva seu en el Palau de Congresos
de Huesca els any imparells.
Permet la opció, des de fa tres anys, de combinar-se amb la realització d’un curs on-line de formació,
obtenint el “Título Propio de Experto Universitario en Urgencias y Emergencias en Gastroenterología y
Hepatología”, amb 20 crèdits ECTS avalats per la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).
Pendent ampliació del projecte i de les àrees docents ofertes (Investigació Científica i realització d’un
Projecte de Recerca) amb pas d’acreditació a 60 crèdits ECTS, amb la possibilitat de convalidació a
Màster Universitari.
Pendent publicació següent edició del curs: 2019.
Per a més informació:
http://www.aegastro.es/docencia-becas-y-avales/docencia/titulos-universitarios/titulo-propio-deexperto-universitario-en-urgencias-y-emergencias-en-gastroenterologia-y-hepatologia-3a-edicion

Curso Anual de Residentes AEG: Actualizaciones y Perspectivas
Destinat als R4s, ofereix ponències teòrico-pràctiques amb els fonaments i darreres actualitzacions de
les diferents àrees de la gastroenterologia.

De durada dos dies, se celebra anualment el mes febrer a Madrid (16-17 de Març de 2018).
Pendent publicació següent edició del curs: Febrer 2019 (7a edició).
Per a més informació: secretaria@aegastro.es

Altres cursos
L’AEG ofereix diversos cursos i jornades al llarg de l’any que poden ser d’interès per als residents.
Alguns d’ells versen sobre aspectes i patologies més concrets (Monografia sobre “Esofagitis
Eosinofílica”) i d’altres resulten més genèrics (“Tècniques bàsiques d’endoscòpia digestiva”).
Link-web a cursos AEG: http://www.aegastro.es/docencia-becas-y-avales/docencia/cursos-reuniones

GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa)
Curso Monográfico en EII para Médicos Residentes GETECCU
Destinat als R4s, es fan 3 edicions al llarg de l’any. Cal apuntar-se al web de GETECCU amb un any vista
(a febrer-març) perquè les places i període d’inscripció són limitats per l’alt èxit que té.
Per a més informació: http://geteccu.org/2502-2

AEEH (Asociación Española para el Estudio del Hígado)
Curso anual para Residentes AEEH
Destinat a tots els residents d’aparell digestiu. De periodicitat biennal, la darrera edició (5a) fou a
octubre 2015 a Barcelona. Pendent publicació següent edició del curs.
Per a més informació: http://aeeh.es/congresos/

Cursos sobre ecografia en Hepatologia
Realització anual, ofereix un itinerari formatiu progressiu per a formar-se en ecografia hepàtica.
Per a més informació: http://aeeh.es/ecografia-en-hepatologia/

SEED (Sociedad Española de Endoscopia Digestiva)
Cursos monogràfics sobre Sedació en Endoscòpia Digestiva
Diverses edicions al llarg de l’any en diferents ubicacions de tot el territori espanyol. Apuntar-se a generfebrer. Destinat a adjunts i residents.
Per a més informació:
http://www.wseed.org/index.php/cursos-y-congresos/cursos-de-la-seed/cursos-de-sedacion/cursode-sedacion-2017

SEPD (Sociedad Española de Patología Digestiva)
Plataforma on-line de formació continuada (Aula Virtual)
D’accés gratuït, previ registre com a usuari, ofereix varis cursets on-line sobre una àmplia varietat de
temàtiques.
Accés al web: http://www.sepd.es/formacion/aula.php

Curso anual de Residentes SEPD
Emmarcat dins de la “Semana de las Enfermedades Digestivas (SED)”, celebrada anualment el mes de
juny, versa sobre aspectes concrets i nous rellevants de l’especialitat. Accessible tan sols per als socis de
la SEPD.
Per a més informació: https://www.sepd.es/gastromir_formacion.php

HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (Madrid)
Curso teórico-práctico de dismotilidad esofago-gástrica y manometría ano-rectal
Curs eminentment pràctic que es centra en l’aprenentatge de les noves tècniques d’investigació clínica
en reflux gastroesofàgic i dismotilitat, així com introducció a la manometria ano-rectal d’alta resolució.
Avalat pel GEMD (Grupo Español de Motilidad Digestiva).
Última edició Maig 2018. Pendents publicació dates 8a edició (maig 2019).
Per a més informació: www.gemd.org
Per a contacte: cursohrmhclinico@gmail.com

CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN JESÚS USÓN (Cáceres)
Curso Nacional e Internacional de Endoscopia
Curs d’endoscòpia pràctic orientat a residents i adjunts per l’aprenentatge de tècniques endoscòpiques
bàsiques i avançades. 4-6 octubre 2018.
Per a més informació: www.ccmijesususon.com
Per a contacte: fsoria@ccmijesususon.com

SERVICIO DE DIGESTIVO - COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA (Pamplona)
Programa de formación en cápsula endoscòpica
Curs teòrico-pràctic amb formació específica en tècnica de càpsula endoscòpica. Nivell bàsic (intestí
prim) i avançat (còlon).
Periodicitat anual. Pròxima edició: Febrer 2019.
Per a més informació: www.capsulecourse.com

