
TALLER  PRÀCTIC  DE DIAGNOSTIC DIFERENCIAL DE L´OS TEMPORAL 

                           

 
 

INFORMACIÓ GENERAL 

Coordinador:  Dr. Jorge Salmerón. 

Data: Divendres 14 de Juny de 2019. 

Horari: 08.00 a 15.00h. 
 
Lloc: Institut Guirado. 
Carrer Muntaner 531 Bajos. 08022. 
Barcelona.  
 
PROFESSORAT 
  

 Dr. Luis Garcia Ibáñez 

 Dr. Monica Rebollo 

 Dr. Jorge Salmeron 
 

OBJECTIUS 
 
- Revisió dels conceptes essencials en la  

clínica en la patologia òtica. 
 
- Discussió del valor de les proves 

complementàries bàsiques en 
otorinolaringologia com audiometria, 
timpanometria i potencials evocats. 

 
- Revisió de l'anatomia radiològica de 

oïda externa, mitja e interna. 
 
 

- Discussió de les tècniques quirúrgiques 
bàsiques en la patologia de l’oïda 
mitjana i en la patologia de la fossa 
posterior.  

 
- Revisió de les indicacions de proves de 

diagnòstic per imatge en la patologia 
òtica com Ressonància Magnètica, 
tomografia computeritzada multi 
detector i tomografia computeritzada 
de feix cònic 

 
- Aprendre els conceptes bàsics en la  

interpretació d’un estudi de TC d’oïda. 
 
- Diagnòstic diferencial de la patologia de 

l'orella externa, mitjana i interna: Patologia 
inflamatòria, tumoral, malformacions, 
otosclerosi i otodistrofias.  

 
-  Análisis de la valoració radiologica de l'oïda 

operat i de les complicacions 
porstquirúrgiques típiques.  

 
- Estrategia de valoració despres cirugia de 

otoesclerosis i del tractament de 
colesteatoma. 

 

- Discussió de casos pràctics de  patologia 
ètica. 

 
 

   METODOLOGIA 
 

 Cada assistent participarà en 3 tallers 
específics en què es treballarà una 
part teòrica, seguida de l’avaluació de 
100 casos pràctics de patologia de 
Oïda estudiats per TC. 

  Classe magistral inicial per revisió 
dels conceptes clínics essencial que 
ha de  conèixer el radiòleg. 

 A cada aula hi haurà estacions de 
treball connectades amb un projector.  
Els participants podran analitzar i 
discutir cassos amb la tutoria del 
professor del taller. 

 Es fomentarà la participació activa i 
discussió entre els assistents sobre el 
post-procés, interpretació i 
recomanacions  sobre el maneig de 
cada cas clínic. 

 
AVALUACIÓ 

 

Control d’assistència a cadascuna de les 

sessions del curs. Es rebrà el diploma si es 
compleix un 90 % de l’assistència.  
Es recollirà una enquesta de satisfacció 

dels assistents. 
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AGENDA 
08.00-08.30. Entrega de Documentació. 

08.30-9.00. Benvinguda   

Dr. Jorge Salmerón 

Explicació de la sistemàtica del taller. 
Introducció al maneig radiològic de la patologia 
òtica.  

09.00-10.00. CLASSE MAGISTRAL 

Dr. Luis Garcia-Ibáñez 

Valoració clínica i tractament de patologia de 
Oida.  

10.00-11.15. PRIMER  TALLER PRACTIC 

Dr. Jorge Salmerón. 

Anatomia radiològica de Oïda per RM, TCMD i 
CBCT. 

11.15-11.30.  TALLER DE GUERBET 

Beneficios y Seguridad de Monopaciente vs. 
Multipaciente, y gestión de dosis de medios de 

contraste – Ma. Ángeles Rivadeneira. 

11.30 - 12.00   CAFE 

12.00-13.15. SEGON  TALLER PRACTIC 

Dra. Mónica Rebollo. 

Casos Clínic-Radiològics 

13.15-14.30. TERCER  TALLER PRACTIC 

Dr. Jorge Salmerón. 

Casos Clínic-Radiològics en la hipoacúsia de 
transmissió i mixte. 

14.30- 15.00. CONCLUSIONS  

Dr. Jorge Salmerón 

  

 

INFORMACIÓ GENERAL 

Inscripcions i reserves:  
- Enviar email a Secretaria per inscriure’s. 
- Enviar còpia de la transferència bancària. 
- Data límit pagament 7 Juny 2019. 
 

Nombre de places: 50 assistents en 2 edicions. 
  Cost: Residents 45 €     No residents  50 € 

Amb el patrocini de:  
 

 
 

 
 

 

 
FITXA D’ INSCRIPCIÓ: 

Cognoms 

Nom  

N.I.F.  

C.P.   

Població 

Tel. 

Correu electrònic 

 

Nº compte ACRAM 

IBAN: ES37 2100-3887-00-0200069142 

 

Sol·licitada validació del taller al ‘Sistema de 

Validación de Eventos (SVE)’ de FENIN  

Enviar fitxa a: 

Srta. Ariadna Sáez 

secretaria@radiolegscat.cat 


