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INSCRIPCION E REXISTRO
ateo2denovembro
lnscripción gratuita

Fnviarase certificado de parlicipacìón por email

CONGRESOS SANT YAGO
Avda de V.riagarcia. 7

15706 Santiago de Compostela
Ttf 981 59 9256

Emai l: cong resos(òsanlyago.es

XORNADA SOBRE
PREMATURIDADE:
Actualización de coñecementos e
aprendizaxe de instrumentos de
diagnóstico do desenvolvemento

Salón de actos 1 do
Complexo Hospitalario Universitario de
Santiago (CHUS)

09/11/2019 de 9:OO a lg:3O h.



Obxectivos
específicos
1) Actualización de

coñecementos sobre a
prematuridade.

2) Dar a coñecer a historia da
atención á prematuridade
e os avances e retos na
investigación.

3) Analizar as necesidades
de atención que teñen
as familias de nenos
prematuros.

4) Expoñer resultados de
investigacións realizadas
na Universidade de Bolonia
sobre o desenvolvemento
cognitivo e lingüístico de
nenos moi prematuros
e extremadamente
prematuros.

5) Dar a coñecer os resultados
dun estudo lonxitudinal
realizado en Galicia sobre
o desenvolvemento
psicolóxico de nenos
prematuros de baixo risco,

6) Expoñer e entrenar no
manexo dunha proba on
line para a avaliación do
d esenvolvemento lingü ístico
e comunicativo de curta
duración (lnventario do
Desenvolvemento de
Habilidades comunicativas-
Escalas MacArthur-Bates).

7) Expoñer e entrenar no
manexo dunha proba
breve para avaliar
o desenvolvemento
psicolóxico (ASQ-3).

Programa

9:00-9:15

9:15-i 0:15

10:15-1 1:15

1 1 :15-1 1:45

1 1 :45-13:00

13:00-13:30

1 3:30-14:00

14:00-16:00
'16:00-'16:45

16:45-17:30

17:30-18:00

17:30-18:00

18:00-18:30

Presentación da Xornada sobre
Prematuridade
Mqriluz Couce e Miguel Pérez pereirq

Historia da atención aos
prematuros

Jose Luis Fernóndez Trisac

lnvestigación en nenos e nenas
prematuros: retos actuais.
Alejo nd ro Avilo Álvarez

Descanso: Café

Presentación dunha plataforma on-
line para avaliar o desenvolvemento
comunicativo e lingüístico de bebés
(prematuros) (IDHC)
Miguel Pérez Pereiro

Communication and language
development in preterm children
Alessandro Sonsavini

Academic achievement in preterm
children.
Annoliso Guqrini

Pausa para comida.

Testemuña dun pai
José Vicente Mortínez Ferreiro

Presentación dun estudo
lonxitudinal en Galicia:
Desenvolvemento da linguaxe
en nenos prematuros de baixo
risco: Curso evolutivo e factores
determinantes.
Miguel Pérez Pereiro

Descanso: Café

Desenvolvemento cognitivo en
nenos premäturos de baixo risco.
Pilsr Fernóndez Fernóndez

Habilidade lectora en nenos
prematuros de baixo risco.
Zelt¡o Mqrtínez e Lorena Moneiro
Presentación da proba ASe-3 para
a avali¿ción do desenvolvemento.
Miguel Pérez Pereira

Dirixido a médicos
especialistas en pediatría-
neonatoloxía, titulados en

enfermería, psicólogas/
os e outros profesionais

e familias de nenos
prematu ros i nteresados

na temática.

Pertinencia da
actividade

Actividade conectada coa celebración do Día
Mundial da Prematuridade (17 de novembro)

Fomentar a colaboración entre a asociación
AGAPREM (Asociación Galega de prematuridade)
e o grupo de investigación UNDERTSK (Gl 141 6)
da USC e os profesionais das Unidades de
Neonatoloxía e os Servizos de Pediatría do
5ERGAs.

Revertir á sociedade os resultados dun proxecto
de investigación desenvolvido durante máis
de 1 0 anos na USC sobre o desenvolvemento
psicolóxico de nenos prematuros.

Actualizar coñecementos sobre a investigación
realizada con nenos e nenas prematuros.

ldentificar necesidades dos pais na atención a
prematuros.

Posibilitar a aprendizaxe de técnicas de gran
utilidade e implementación rápida para a
avaliación do desenvolvemento psicolóxico de
nenos prematuros nos servizos de Pediatría..

18:30-19:00


