
Justificació:

Les malalties cardiovasculars continuen sent la causa més important de mort al nostre país,

essent la insuficiència cardíaca (IC) la tercera causa de mort d’origen cardiovascular, després

de la cardiopatia isquèmica i de les malalties cerebrovasculars. La prevalença de la IC a

Espanya s’estima en 1-2% de la població adulta, si bé aquesta augmenta amb l’edat i amb la

presència de malalties associades (> 10% en majors de 70 anys).

La IC s’associa a una important morbimortalitat . Es tracta d’una malaltia amb un curs crònic

i progressiu, i amb mal pronòstic. És per aquest motiu que la IC ocupa una part important

del temps de consulta tant de l’Atenció Primària com de les Urgències hospitalàries.

Des de l’ACMT i des del COMT considerem que és bàsic que els professionals que atenen a

pacients amb IC mantinguin un nivell màxim d’actualització dels coneixements en els

diferents aspectes de la malaltia i per això hem dissenyat aquesta formació que ajudarà al

professional a mantenir-se al dia d’aquestes actualitzacions d’una manera pràctica, directa i

breu.

Objectius i metodologia:

Utilitzem com a exemple un cas clínic concret que serveix de fil argumental per enllaçar

diverses situacions en les que ens podem trobar durant l’evolució d’aquesta patologia, des

del seu diagnòstic i tractament inicials, al reconeixement i abordatge de les

descompensacions, revisant la millor manera d’abordar el maneig, tant agut com crònic, i

d’optimitzar-ne el tractament a cada nivell assistencial. El pacient del cas és tractat de

manera individualitzada en funció de les comorbiditats que presenta.

Durant la formació experts i assistents poden establir debat sobre dubtes o controvèrsies

que es puguin esdevenir.

Horari. 18:00 a 20:00 hores.

Lloc: Aula de Formació Dr. Santiago Mallafré del Col·legi Oficial de Metges de

Tarragona. Via de l'Imperi Romà, 11 Bis, 43003 Tarragona.

Format híbrid: presencial o en línia.
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Coordinadora:

Anna Palau Vendrell. Vocalia Formació COMT

Moderadora:

Dra. Mònica March Domingo. MFiC. MAU Hospital Joan XXII

Ponents:

Dra. Rut Gaya Tur. MFIC. MAU Hospital Joan XXIII. Membre del Grupo de
Trabajo ICA-SEMES

Dr. Enrique Martín Mojarro. MFIC. MAU Hospital Sant Pau i Santa Tecla.
Membre del Grupo de treball ICA-SEMES

Dr. Antoni Santigosa Ayala. Metge de Família a l’EAP St. Salvador. Líder clínic
del Grup de Treball de Processos Cardiològics del Camp de Tarragona.
Professor associat URV (FMCS)
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