17 de juny de 2009

IX Jornada d’Actualització Terapèutica 2009. 18 de juny, Hotel Carlemany, Girona
METGES DE FAMÍLIA GIRONINS ANALITZEN COM FER MÉS SEGURA LA PRESCRIPCIÓ
DE MEDICAMENTS
Els ponents analitzaran avantatges i inconvenients de la recepta electrònica, les
novetats en teràpies anticoagulants i el tractament de l’insomni

Cada any des de fa nou, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
(CAMFiC), amb la col·laboració del Departament de Salut, organitza una jornada on
s’analitzen algunes de les principals novetats i controvèrsies al voltant de diferents teràpies
farmacològiques. Des de fa vàries edicions, i amb la voluntat d’apropar aquesta informació
als socis de la CAMFiC (més de 3.800 d’arreu de Catalunya), la jornada se celebra a les
quatre províncies catalanes. Demà dijous, l’hotel Carlemany de Girona acollirà una
nova edició d’aquesta trobada, que abordarà com fer més segura la prescripció
de medicaments.
La conferència inaugural, “La difusió de l’evidència: beneficis i riscs”, anirà a càrrec
del doctor Eduard Diogène, de la fundació Institut Català de Farmacologia. Diogène
analitzarà fins a quin punt el metge ha de tenir en compte la literatura científica recent
per a decantar la prescripció cap a un o un altre fàrmac.
La taula 1, “La recepta electrònica a Catalunya. Avantatges i inconvenients per a
una prescripció segura”, serà, segur, seguida amb molt interès pels assistents, ja que la
introducció d’aquesta important novetat està canviant el dia a dia de la consulta del metge
de família. Els ponents seran el metge de família Joan Santigosa i la farmacèutica
Montserrat Cols.
Els encarregats d’intervenir a la segona taula, “Teràpia antiagregant/anticoagulant.
Anàlisi risc/benefici”, seran els metges de família Belen Enfedaque i Jordi Altirriba
(del grup Anticoagulació de CAMFiC) i la doctora Antònia Agustí de l’Institut Català de
Farmacologia. Analitzaran les novetats en l’anticoagulació oral, arran el
desenvolupament de fàrmacs que no necessiten de controls terapèutics i que
estan cridats a substituir l’acenocumarol i la warfarina. També es repassaran les últimes
novetats publicades sobre l’efectivitat i necessitat de la doble coagulació en diferents tipus
de pacients.
Tancarà la jornada una taula sobre la utilització de les benzodiazepines a l’atenció
primària en els pacients insomnes. Un dels arguments que es manegaran serà el fet
que les causes de l’insomni són en un 80% secundàries a altres patologies, tant orgàniques
com mentals. La ponent serà la psiquiatra Mireia Vázquez.
La conferència inaugural començarà a les 9:30 h., i està previst que la trobada finalitzi a les
14 hores. La IX Jornada d’Actualització Terapèutica s’ha celebrat també aquest any a
Barcelona i Lleida, i en dates properes, a Tarragona. Per a més informació, podeu consultar
la pàgina web de CAMFiC: http://www.camfic.org/
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