
VIII Curs Intrahospitalari 

d’Urologia per a Metges 

d’Atenció Primària 

ORGANITZA 
 
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Tarragona   
 
Col·legi Oficial de Metges de Tarragona Formació Mèdica 
Continuada 
 
Servei d’urologia de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla 
 

 

Curs teòric i pràctic de 25 hores distribuïdes en quatre 
jornades matinals a  realitzar en el Col·legi   de  Metges 
de   Tarragona  i   en   l’àmbit  assistencial del servei 
d’urologia de la “Xarxa  Sanitària  i  Social de Santa 
Tecla”. 

Objectius: 

Aprofundir en els continguts del temari de l’especialitat  
mèdico-quirúrgica d’urologia per a optimizar l’atenció 
sanitària i actualitzar els  circuits  assistencials de les 
diferents patologies pròpies d’aquesta especialitat 
(aquest  aspecte  primordial  i    enfocat   a   metges 
d’assistència primària). 

Director del curs: Jaume Benages Pàmies 

_______________________ 

Dates: 

 

El  19 de maig de 2017 al matí s’impartirà la classe 

teòrica. 

Durant els mesos de maig, juny i juliol de 2017 es 

realitzaran les classes pràctiques 

 

Lloc i horari : al programa interior 

Tel.: 977 232 012 Fax: 977 236 208 

Inscripcions contacte: Sra. Mar Orellana.  

Email: acmtgna@comt.cat 

 

Despesa d’inscripció: gratuït. 

 

PLACES LIMITADES 



VIII Curs Intrahospitalari 

d’Urologia per a Metges d’Atenció 

Primària 

 

Pri�era �	r
ada� (c�asse te�rica) 19 de �aig de 2017  (de 9 a 13 hores):  

Ponent: Dr. Jaume Benages Pàmies I Dr. Sebastián Hernández Toboso 

Repàs i actualització dels continguts  temàtics de  les  especialitats  d’urologia  i  
andrologia, (sala d’actes del Col·legi  Oficial de Metges de Tarragona). 

Temari:  

1.-Fonaments bàsics del mecanisme neurològic de la micció. Alteracions funcionals: 
retenció i incontinència (d’urgència i d’esforç). Nivells d’actuació  dels neurofàrmacs 
en l’aparell urinari. Paper de la toxina botulínica i de la rehabilitació del sòl pèlvic. 

2.-Patologia prostàtica. Càncer  de  pròstata: El PSA (índex  de  Psa, Psa lliure), 
indicacions de la  biòpsia, estadiatge de la malaltia,  límits actuals de la RNM   i  
alternatives terapèutiques, paper del  bloqueig  androgènic. Hiperplàsia  benigna  de 
pròstata: maneig d’aquesta patologia en el CAP, IPSS, farmacoteràpia  disponible,  
tipus d’intervencions, la cirurgia amb làser, seguiment postoperatori. 

3.-Patologia infecciosa: pautes a seguir en les cistitis de repetició en dones, pacients 
amb  sonda   permanent.   Prostatitis,  uretritis,  orquiepididimitis,  malalties de 
transmissió sexual. Pielonefritis. Protocols. 

4.-Litiasi urinària: maneig del còlic nefrític, tractament de la litiasi segons la seva 
composició, consells per als pacients. Maneig del càlcul obstructiu en urgències i en 
la consulta de l’uròleg. 

5.-Andrologia: Disfunció  erèctil,  etiologies  i  diferents  pautes  de  tractament. 
Ejaculació  precoç.  Estudi  bàsic   de  la  infertilitat.   Malaltia  de  la  Peyronie.  
Fimosi. Vasectomia.  Ejaculació  retrògrada  relacionada  amb  els  tractaments 
prostàtics. 

6.-Oncologia: Tumor vesical: incidència, primera sospita diagnòstica en el CAP, 
tractament quirúrgic (RTU, cistoprostatectomia radical), estadiatge, instil·lacions 
endovesicals (BCG, Mitomycin), maneig de les ileostomies. Càncer de ronyó, que 
cal saber. 

7.– Altres temes: Síndromes urològics: Hematúria, dolor testicular (torsió  testicular, 
hidrocele, traumatismes). Varicocele. Estudis urodinàmics. Cirurgia laparoscòpica. 
Enuresi. 

Professors:  
Dr. Jaume Benages Pàmies (cap de servei d’urologia de la “Xarxa Sanitària i Social 
de Santa Tecla”). Director  del  curs. Professor de  la  jornada teòrica  i  de les 
pràctiques dels mesos de Maig, Juny i Juliol. 

Dr. Sebastián Hernández Toboso (adjunt del servei de Medicina Interna i membre 
de la comissió d’infeccioses de l’Hospital Santa Tecla). Professor de la jornada 
teòrica 

Dr. Juan Miguel Tacchino (adjunt d’urologia de la “Xarxa Sanitària i Social  de 
Santa Tecla”). Professor de pràctiques del mes de Maig. 

Dra. Inmaculada Pozuelo Fernández (adjunt d’urologia de la “Xarxa Sanitària i 
Social de Santa Tecla”). Professor de pràctiques del mes de Juny. 

Dr. José Sabino Galdona (adjunt d’Urologia de la “Xarxa Sanitària i  Social de 
Santa Tecla”). Professor de pràctiques del mes de juny.  

Dr. Pascual Gonzàlez Urendez (adjunt d’urologia de la “Xarxa Sanitària i Social de 
Santa Tecla”). Professor de pràctiques del mes de Juliol. 

 

Pr�ctica (�es	s �aig� �u
y i �u�i	� de 2017) 

Seg	
a �	r
ada! (de 8 a 15 hores); Consultes externes d’urologia. (Hospital de 
Sant  Pau  i  Santa Tecla de  Tarragona o  Hospital  Comarcal  del  Vendrell).  
Participació activa en les exploracions  i proves complementàries habituals en la 
consulta de l’uròleg. 

Tercera �	r
ada! (de 8 a 15 hores); Planta hospitalària. (Hospital de Sant Pau i 
Santa  Tecla  de  Tarragona). Maneig  dels  pacients  ingressats  per  patologia 
urològica. 

Quarta �	r
ada! (de 8 a 15 hores); (Hospital de Sant Pau  i  Santa Tecla  de  
Tarragona o CMA Llevant ). Quiròfan d’urologia (cirurgia major i cirurgies ambu-
latòries): Participació en les intervencions. 




