
Actualització clínica en patologia cardíaca i respiratòria 

Justificació del curs

Les patologies respiratòries i cardiovasculars són motius de

consulta freqüents en les consultes d’atenció primària. Els metges

d’Atenció Primària són els responsables de diagnosticar i tractar

aquest tipus de patologies, així com d’acompanyar i orientar el

pacient durant el curs crònic que presenten la majoria d’aquestes

patologies.

Objectius generals

Actualitzar els coneixements del maneig clínic i tractament de les

patologies respiratòries i cardiovasculars prevalents en Atenció

Primària.

Millorar la competència dels professionals de les diferents

especialitats d’ Atenció Primària que intervenen en el maneig clínic

dels pacients amb patologies respiratòries i cardiovasculars.

Metodologia:

Formació auto administrada de continguts i material docent sobre la

temàtica tractada que els docents de cada mòdul posaran a

disposició dels participants al curs mitjançant la plataforma Moodle

de la Gerència Territorial de Camp de Tarragona de l’Institut Català

de la Salut el mes previ a la sessió webinar.

Reunions presencials síncrones (webinar) amb exposicions teòrico-

pràctiques de continguts, amb un component important

d’actualitzacions i casos clínics, d’uns 30-40 minuts de durada, en

les quals els docents exposaran de forma molt pràctica aspectes

epidemiològics, clínics i terapèutics de cada patologia abordada , en

un entorn de confiança que ha de facilitar la participació i la

interacció entre ponents i assistents.

ORGANITZACIÓ

PROGRAMA

Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (2 al 27 de maig)

26 de maig del 2022 de 13:30h a 15:30h Sessió webinar

Benvinguda a càrrec del Dr. Francisco Martín Luján. Coordinador USR.

Què hi ha de nou en la MPOC

Dr. Albert del Pozo. MFIC CAP de Falset – Grup d'Estudi

Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (GREMPOC)

Dr. Carlos Herrera MFIC Adjunt al Servei d’Urgències HJXXIII

Moderador: Dr. Antoni Santigosa. MFIC CAP Sant Salvador.

Rehabilitació cardíaca (30 de maig al 24 de juny)

30 de juny del 2022 de 13:30h a 15:30h Sessió webinar

Actualització del circuit i paper de l’Atenció Primària

Dra. Marcela Renzulli . Servei de Medicina Física i Rehabilitació

HJXXIII)

Dra. Anna Carrasquer i Dr. Oscar Peiró. Servei de Cardiologia

HJXXIII)

Moderadora: Dra. Anna Palau. Vocal Formació COMT. MAU HJXXIII.

Risc Cardiovascular (1 de juliol a 30 de setembre)

29 de setembre del 2022 de 13:30h a 15:30h Sessió webinar

Què hi ha de nou en el maneig del pacient des d’Atenció

Primària?

Dra. Mª José Forcadell MFIC CAP Reus 4

Dra. Eva Satué MFIC USR Reus

Dra. Yolanda Ortega MFIC CAP Salou

Dra. Marta Pepió MFIC Tortosa

Moderador: Dr. Antoni Santigosa. MFIC CAP Sant Salvador.

Insuficiència cardíaca (3 al 28 d’octubre)

20 d’octubre del 2022 de 13:30h a 15:30h Sessió webinar

De la guia a la consulta.
Dr. Toni Santigosa. MFIC

Moderadora: Dra. Anna Palau. Vocal Formació COMT. MAU HJXXIII.

Actualització farmacològica (1 de novembre al 31 de desembre)

24 de novembre del 2022 de 14:00h a 15:00h Sessió webinar

El tractament farmacològic en les malalties cardíaques, update

dels fàrmacs de l’aparell cardiovascular.

Dr. Ferran Bejarano (farmacòleg clínic)

Cecilia Campabadal. Farmacèutica. Direcció d’Atenció Primària de l’ICS

Camp de Tarragona.

Moderador: Antoni Santigosa. MFIC CAP Sant Salvador.

15 de desembre del 2022 de 14:00h a 15:00h Sessió webinar

El tractament farmacològic en les malalties respiratòries,

update dels fàrmacs de l’aparell respiratori.

Dr. Ferran Bejarano (farmacòleg clínic)

Silvia Conde. Farmacèutica. Direcció d’Atenció Primària de l’ICS

Camp de Tarragona.

Moderador: Antoni Santigosa. MFIC CAP Sant Salvador.

INSCRIPCIONS

PATROCINI

Dirigit a professionals sanitaris dels centres d’atenció 

primària del Camp de Tarragona


