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INTRODUCCIÓ
L’Endocrinologia Reproductiva i la Reproducció Assistida constitueixen una de
les subespecialitats de la Ginecologia i Obstetrícia que ha experimentat un major
augment a les últimes dècades. Això ha estat condicionat pel progressiu augment
de parelles amb problemes per obtenir una gestació i també és conseqüència
dels nous models de família (dones lesbianes o sense parella) que també desitgen
complir els seus desitjos reproductius.
Per això el nombre de fills fruit de les tècniques de reproducció assistida
a Catalunya l’any 2017 s’ha elevat fins al 6 % de tots els naixements. A més la
comunitat científica ha aconseguit grans avanços en temes de reproducció en
tots els seus aspectes, des de l’etiologia al diagnòstic o l’abordatge terapèutic
de les diferents situacions clíniques plantejades. De tot això es pot deduir que
aquesta subespecialitat és cada vegada més complexa, i per tant, sigui necessària
una formació més detallada i específica.
Per això hem dissenyat aquest curs que està dirigit a residents d’últim any que
vulguin aprofundir en el coneixement del diagnòstic de l’esterilitat així com totes
les proves i tècniques de reproducció assistida que es realitzen actualment.
L’objectiu docent del curs és que els assistents adquireixin les competències
necessàries per abordar pacients no complexes que requereixin una tècnica de
reproducció assistida i que serveixi com a trampolí d’aquells que en un futur
vulguin dedicar-se a aquesta subespecialitat.
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PROGRAMA
14:00-16:00 h
Arribada i allotjament

18:45-20:00 h
Cas clínic: SOPQ amb desig genèsic

DIA 1: DIMECRES TARDA
MÒDUL 1
Coordinador: Juan José Espinós (Fertty)

21:00 h
Sopar

16:00-16:15 h
Presentació del curs
Juan José Espinós / Miguel Ángel Checa
(Fertty)

DIA 2: DIJOUS MATÍ
MÒDUL 2
Coordinador: Francesc Fàbregues

BLOC 1. FISIOLOGIA
16:15-16:45 h
Les hormones en reproducció. Estructura
i mecanisme d’acció
16:45-17:15 h
Fisiologia del cicle ovàric. Concepte
de reserva ovàrica. Aplicació en
Reproducció
17:15-17:45 h
Fisiologia del cicle endometrial i la
implantació
17:45-18:15 h
Cafè
BLOC 2. ANOVULACIÓ
18:15-19:00 h
Anovulació i reproducció exposició
col·loqui
• Com estudiar una dona amb 			
anovulació

BLOC 3. DIAGNÒSTIC

27 de Septiembre de 2018
8:30-8:50 h
Estudi bàsic de la dona estèril i proves
alternatives
8:50-9:10 h
Estudi bàsic i ampliat de l’home
9:10-9:30 h
Llums i ombres del factor immunològic
9:30-9:50 h
Com avaluar la implantació
9:50-10:20 h
Col·loqui

10:20-11:00 h
Cafè
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PROGRAMA
BLOC 4. PATOLOGIA BENIGNA
I FERTILITAT

18:00-18:30 h
Cafè

11:00-11:20 h
Endometriosis i fertilitat

BLOC 5. TÈCNIQUES DE
REPRODUCCIÓ ASSISTIDA

11:20-11:40 h
Miomes i fertilitat
11:40-12:00 h
Maneig de l’avortament de repetició
12:00-12:15 h
Col·loqui
12:15-13:00 h
Conferència: Indicacions de la cirurgia
en reproducció
13:00-15:00 h
Dinar
DIA 2: DIJOUS TARDA
MÒDUL 3
Coordinador: Miguel Ángel Checa
(Fertty)
15:00-16:30 h
Cas clínic sobre diagnòstic d’una
parella amb problemes d’esterilitat
16:30-18:00 h
Cas clínic sobre diagnòstic d’una
parella amb baixa resposta ovàrica

18:30-18:50 h
Preparació de les mostres seminals
18:50-19:10 h
Inseminació artificial. Indicacions i
pautes
19:10-19:30 h
Gonadotropinas. Agonistas/
antagonistes y trigger

DIA 3: DIVENDRES MATÍ
MÒDUL 4
Coordinador: Josep Mª Gris
(H. Vall d’Hebron)
9:00-9:30 h
Protocols d’estimulació en fecundació
in vitro amb òvuls propis. Dosis i pautes
9:30-10:00 h
La punció fol·licular i la transferència
embrionària i el suport de fase lútia.
Aspectes tècnics
10:00-10:30 h
Preparació endometrial per cicles
de criotransferencia. Cicle natural vs
sustituit
10:30-11:00 h
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PROGRAMA
Cafè

6. MISCEL·LÀNIA

11:00-11:30 h
Com s’estimulen les donants i quines
proves han de superar

12:30-13:00 h
La preservació de fertilitat: indicacions i
eficiència

11:30-12.00 h
Assignació donant-receptora.
Modalitats de donacions

13:00-13:30 h
El diagnòstic/cribatge genètic
preimplantacional

12:00-12:30 h
El laboratori a FIV: La fecundació i cultiu
d’embrions i vitrificació embrionària

13:30 h
Cloenda de les jornades i dinar de
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germanor

BLOC

www.fertty.com

www.fertty.com

