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I Jornada divulgativa per a 
famílies sobre patologies 

quirúrgiques pediàtriques 

Parlem de 
l'Hipospàdies 

En finalitzar la Jornada les famílies coneixeran
millor en què consisteix l 'hipospàdies ,  com es
diagnòstica, quines són les repercussions que
té en el nen, així com les opcions terapèutiques
existents. 
També coneixeran com és el postoperatori i  en
què consisteix, quines són les complicacions
més freqüents i  el  pronòstic. 
La població infantil  de referència del Parc Taulí
i  les seves famílies coneixeran millor la
patologia i  tot el que implica. I  això, sens
dubte, farà disminuir l 'ansietat de l 'entorn
familiar del nen.

Dr. Bernardo Núñez. 
Coordinador del Servei de Cirurgia 
Pediàtrica del Parc Taulí  

Dra. Raquel Rojo i Dra. Natalia Álvarez.  
Cirurgianes uròlogues pediàtriques del 
Parc Taulí 

En la societat actual les famílies cada vegada 
demanden més informació sobre la patologia 
que afecta als seus fills. 

L'hipospàdies és una patologia molt freqüent en 
la nostra població de referència. Volem 
respondre a les necessitats informatives de 
totes aquestes famílies amb nens afectats 
organitzant  una jornada informativa oberta a 
tothom. 

Detectem diàriament aquesta necessitat cada 
dia en la nostra consulta d'Urologia Pediàtrica. 

Coordinació 

Objectius 

Justificació 

Seu de la Jornada 

Contacte 

Dissabte 11 de novembre de 2017 
Auditori Taulí 

seccirpediatrica@tauli.cat 



10 h - 10.10 h 

10.10 h - 10.30 h 

10.30 h - 11.10 h 

11.10 h - 11.30 h 

11.30 h - 12 h 

Presentació de 
la Jornada 

Definició de 
l'hipospàdies 

Opcions 
quirúrgiques 

Cures d'infermeria 

Precs i preguntes 

Descripció de la patologia, variants 
anatòmiques i repercussió fisiològica 

Diferents possibilitats quirúrgiques. 
Repercussió fisiològica. Complicacions. 
Pronòstic. Sessió teòric/pràctica

Hospitalització postquirúrgica i cures pròpies 
d'infermeria. Sessió teòric/pràctica

Benvinguda Dr. Bernardo Núñez i Dra. Núria Brun, 
coordinadors del Servei de Cirurgia Pediàtrica 
Parc Taulí 

Dra. Pepi Rivera, directora clínica del Centre 
d'Atenció a la Dona i a l'Infant 
  

Dra. Saioa Santiago, cirurgiana del Servei de 
Cirurgia Pediàtrica Parc Taulí 

Dr. Josué E. Betancourth, adjunt del Servei de 
Cirurgia Pediàtrica Parc Taulí 
  

Dra. Raquel Rojo i Dra. Natalia Álvarez, 
cirurgianes uròlogues pediàtriques del 
Parc Taulí 
  

Sra. Marta Tamame, gestora assistencial 
d'infermeria pediàtrica 
  

Equip de professionals docents al complet 
  

Programa 


