
 

 
 

 

Vall d'Hebron 
Hospital 

Direcció de Recursos Humans 
 

Optimització de l’ús d’antiinfecciosos a pediatria (PROA-NEN) 

OBJECTIU GENERAL 

Adquirir competències en l’ús prudent dels antiinfecciosos a pediatria 

 

OBJECTIUS PEDAGÒGICS 

Al finalitzar l’acció formativa el participant serà capaç de:  

 

 Conèixer el programa PROA-NEN 

 Identificar els principals patrons de resistència als antimicrobians del nostre centre 

 Saber aplicar l’antibioticoteràpia en base a la utilització dels biomarcadors 

 Conèixer i interpretar les mesures d’optimització i monitorització dels antiinfecciosos pediatria 

CONTINGUTS 

 

1. Introducció PROA 
-Què és un PROA? 
-PROA-NEN 
 

2. Microbiologia al PROA-NEN 
-Principals mecanismes de resistència amb trascendència clínico-epidemiológica 
-Epidemiologia de la resistència en l’Hospital Infantil 
 

3. Antibioticoteràpia al PROA-NEN 
-Principis de tractament antibiòtic 
-Profilaxi AB peroperatòria  
 

4. Mesures d’optimització dels antibiòtics a PROA-NEN 
-Seguiment de la utilització 
-Tractament antibiòtic endovenós domiciliari 
-Farmacocinètica d’antimicrobians 

 

 
 

MODALITAT: Presencial DURADA: 10 hores PLACES: 30 

METODOLOGIA: Teòric-pràctic. Les pràctiques es realitzaran mitjançant casos clínics   

ADREÇAT A : Facultatius/ves de pediatria, farmàcia i microbiologia 

EDICIÓ CODI DATES 

HORARI 

(es prega màxima 

puntualitat) 

LLOC 
TERMINI 

INSCRIPCIÓ 

1 329301 
10,17,24 de novembre i 1 

de desembre de 2016 
16.00-18.30 

Sala d’Actes AMI  
(el dia 24 de novembre es farà a 
l’aula 12-N de la Planta 12 AMI) 

19 d’octubre de 

2016 

Docents de l’HUVH: Alonso, L; Cañete, C; Castilla, I; Fernández, A; Larrosa, N; Lloret, J; Melendo, S; Pujol, M; Quintero, J; 

Rodrigo, C; Soler, P; Vima, J; Viñado, Mª Belén; Wörner, N. 

Les llistes d’admesos i exclosos es publicaran, aproximadament, 7 dies abans de l’inici del curs 

Tota la informació relativa a la formació continuada podeu trobar-la a la intranet de Vall d’Hebron (apartat de Formació 

Continuada), i en suport paper, a la planta 11 de l’Àrea General i al Servei d’Atenció al Personal (SAP). Podeu contactar amb la 

Unitat de Formació i Desenvolupament a les extensions 4432 – 4521 o bé a formacio@vhebron.net 

Nota: Es lliurarà certificat d’assistència. Per tal d’obtenir-lo cal haver assistit al 100% de les hores del curs  

 


