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INTRODUCCIÓ

Una pràctica de qualitat que busqui resultats excel·lents, en 
el camp de l’anestesia Locoregional i del tractament del dolor 
implica un profund coneixement de l’anatomia humana.  La 
Facultat de Medicina i el Col·legi Oficial de Metges de Giro-
na organitzen aquest curs de dues jornades pràctiques de 
formació en anatomia, identificació ecogràfica i abordatges 
ecoguiats, amb l’objectiu de proporcionar als participants un 
coneixement sono-anatòmic profund de les principals àrees 
d’interès per l’anestesiòleg i l’especialista en dolor.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Conèixer l’anatomia ecogràfica de les principals zones 
d’interès per l’anestesiòleg a nivell vasculonerviós, arti-
cular i axial (cervical, toràcic i lumbar) del cos humà.

2. Conèixer i practicar els principals bloquejos anestèsics  
amb l’ecografia de manera segura i efectiva.

3. Reconèixer la sono-anatomia normal i les seves varia-
cions patològiques.

4. Desenvolupar habilitats pràctiques en tècniques anestè-
siques Locoregionals ecoguiades mitjançant la utilització 
de models en espècimens i amb models humans.

METODOLOGIA

• Sessions i pràctiques en espècimens, preparacions ana-
tòmiques i models humans.

• El curs es durà a terme en 2 jornades, els alumnes s’orga-
nitzaran en 6 grups  (6 estacions de treball per jornada)  
de 5 alumnes cada grup.

• Els alumnes rebran una introducció d’aspectes generals 
i teòrics sobre l’ecografia (30’) i posteriorment a cada 
estació de treball (45’) faran un repàs anatòmic sobre 
el cadàver i les preparacions anatòmiques, de les àrees 
que exploraran de manera ecogràfica, practicant en l’es-
pècimen anatòmic els bloquejos anestèsics inclosos en 
l’estació de treball. A la tarda faran el mateix recorregut 
en els models humans, fent l’exploració en el model viu.

• Els alumnes hauran rebut i visionat prèviament a casa, 
els links amb els vídeos aconsellats dels bloquejos anes-
tèsics ecoguiats que es practicaran durant les jornades.

• Cada estació de treball estarà tutoritzada per un espe-
cialista clínic i el professorat d‘anatomia estarà disponi-
ble per guiar la identificació de les disseccions i les sec-
cions anatòmiques.

• L’avaluació de cada jornada del curs es farà per l’assistència, 
els coneixements (10 preguntes de visions ecogràfiques amb 
5 respostes d’elecció múltiple) i les habilitats. Els alumnes 
avaluaran ponents, materials, metodologia i interès del curs.



MATÍ

— 8:30  Arribada, presentació del curs i grups.  
  Breu record anatòmic de la zona a explorar.  
  Dra. Carrera, Dr. Reina, Dr. X. Sala

— 9:30  1ª estació de treball

— 10:10  2ª estació de treball

— 10:50  3ª estació de treball

— 11:30  Pausa / cafè-esmorzar

— 11:50  4ª estació de treball

— 12:30  5ª estació de treball

— 13:10  6ª estació de treball

— 14:00  Dinar

Cada estació de treball comptarà amb un ecògraf i amb dos 
tipus d’elements de treball per a integrar el coneixement de 
les relacions topogràfiques de la regió amb la seva identifica-
ció ecogràfica: 

A) Espècimen anatòmic criopreservat i amb injecció intravas-
cular de làtex per a realització d’exploració ecogràfica i pun-
cions ecoguiades. 

B) Preparacions anatòmiques de dissecció específiques de la 
regió i preparacions de seccions anatòmiques en els princi-
pals plans d’exploració ecogràfica.

TARDA

— 15:00  Treball amb els Models. Tarda destinada a:

Cada grup de 5 alumnes comptarà amb una estació de treball 
amb un model viu i un ecògraf per a la realització de totes les 
visualitzacions ecogràfiques realitzades en les estacions de 
treball pràctic del matí.

Les diferents exploracions ecogràfiques seran guiades per un 
especialista de forma conjunta per a tots els grups i a conti-
nuació es deixarà un temps per a la pràctica simultàniament 
en tots els grups de treball.

— 17:00  Test i  avaluació dels coneixements del curs.

PROFESSORAT

— Dr. Santiago Beltran.
Anestesiòleg. Unitat del Dolor. Hospital de Santa Caterina, 
Salt. Girona.

— Dra. Anna Carrera.
Professora Titular d’Anatomia Humana. 
Departament de Ciències Mèdiques.  
Facultat de Medicina. Universitat de Girona.

— Dr. Jenaro Mañero.
Anestesiòleg. Cap de la Unitat de Dolor Crònic. 
Hospital Parc Taulí, Sabadell. Barcelona.

— Dr. Carlos Morros.
Anestesiòleg. Unitat del Dolor Clínica Diagonal, Esplugues 
de Llobregat. Barcelona.

— Dra. MD. Pérez.
Anestesiòloga. Unitat del Dolor Clínica Diagonal, Esplugues 
de Llobregat. Barcelona.

— Dr. Francisco Reina.
Professor Titular d’Anatomia Humana.
Departament de Ciències Mèdiques.  
Facultat de Medicina. Universitat de Girona.

— Dr. Xavier Sala-Blanch.
Cap Clínic d’Anestesiologia. Professor associat UB-Hospital 
Clínic de Barcelona.

— Dr. Carlos H. Salazar.
Anestesiòleg. Unitat del Dolor Hospital de Figueres. Girona.

— Dr. Josep Vilaplana.
Anestesiòleg.  
Unitat del Dolor. Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. 
Girona.

DIRECCIÓ DEL CURS:

El curs serà dirigit pels doctors Anna Carrera i Francisco  
Reina que també formaran part de l’equip docent.

1ª JORNADA

EXTREMITAT SUPERIOR I REGIÓ SUPERIOR DEL TRONC
— Data prevista: 26 d’Octubre de 2018

Exploració, identificació anatomoecogràfica i bloqueigs:

• Estació 1: Plexe cervical, gangli estrellat – S. Beltrán.

• Estació 2: Plexe braquial interescalènic i supraclavicular –  
MD. Pérez, C. Morros.

• Estació 3: Plexe braquial infraclavicular i axil·lar, PEC’s, elements 
nerviosos del braç – J. Mañero. 

• Estació 4: Elements nerviosos del braç, avantbraç, canell i mà –   
X. Sala-Blanch.

• Estació 5: Columna cervical i dorsal alta, facetes, N occipital Major, 
Espai paravertebral, intercostal, N dorsal de l’escàpula i N supraes-
capular – C. Salazar.

• Estació 6: Espatlla (tendons dels bíceps, tendó de supraespi-
nós, d’infraespinós, de subscapular, articulació glenohumeral,  
N circumflex axil·lar – J. Vilaplana.

2ª JORNADA

EXTREMITAT INFERIOR I REGIÓ INFERIOR DEL TRONC
— Data prevista: 1 de Març de 2019

Exploració, identificació anatomoecogràfica i bloqueigs:

• Estació 1: Columna Lumbar: vèrtebres, làmines, articulacions inte-
rapofisaries (facetes), canal lumbar (meninges i complex anterior), 
unió L5-S1. - J. Vilaplana.

• Estació 2: Múscul quadrat lumbar, m. psoas, plexe lumbar, sacre, arti-
culació sacroilíaca, hiat sacre ( Foramen Caudal),  gangli imparell i N. 
pudend. - C. Salazar.

• Estació 3: Nervi ciàtic en regions glútia, subglútia i posterior de la 
cuixa. M Pirifforme. - S.Beltrán.

• Estació 4: Nervi cutani femoral lateral. Nervi femoral al triangle femo-
ral i regió anterior de la cuixa. Nervi safè (subsartorial). Nervi obturador 
en foramen obturador i en regió adductora de la cuixa. - J Mañero.

• Estació 5: Estructures nervioses a la part posterior de la cama: 
Espai popliti i genoll. Bloqueig Ciàtic popliti intern, extern, N. ge-
niculats, peroneal profund i superficial a la EEII. - M. Dolors Pérez.

• Estació 6: N Tibial Posterior i fibular superficial i profund al turmell i 
peu. N Sural. N safè- Bloqueig del Peu. Fàscia plantar.    
- X. Sala-Blanch.
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