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PROGRAMA   

 

Actualitzacions en respiratori, cardiopatia 
isquèmica, esteatosi hepàtica i insuficiència 

cardíaca en diabetis  
 

 Videoconferències en directe: 19 de març, 30 d’abril, 21 de maig i 25 de juny de 2019  
En diferit: disponible a la web fins al 15 de setembre de 2019 

 
 
Objectius 
 
Objectiu general 
Habilitar els participants en actualització en temes clínics pràctics i amb alta prevalença 
freqüents a les consultes. 
 
Objectius específics 
Després d’haver visionat les 4 videoconferències del curs, el participant estarà en condicions de: 

 Identificar els efectes col·laterals derivats de l’abús de B-2 agonistes de curta durada en 
el pacient asmàtic i/o MPOC 

 Detectar el pacient asmàtic/MPOC mal controlat i tractar-lo  

 Retirar adequadament els broncodilatadors β-2 agonistes de curta durada inhalats en el 
pacient MPOC 

 Conèixer la nova classificació de la cardiopatia isquèmica 

 Fer un diagnòstic precoç de la síndrome coronària aguda (SCA) 

 Realitzar un maneig  terapèutic urgent amb nous antiagregants per a la SCA 

 Conèixer i identificar la esteatosi hepàtica 

 Conèixer, identificar i ser capaç d’estriar tractaments adequats a la insuficiència cardíaca 
en pacients amb diabetis 
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Contingut 
 
El programa consta de quatre sessions tipus videoconferència d’una hora. Les sessions s’han 
distribuït en els mesos de juny i novembre.  

 
19 de març  
14 h - 15 h  Actualització en l’ús i l’abús de broncodilatadors β-2 agonistes de curta 

durada per a l’asma i la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) 
Dra. Sílvia Álvarez Álvarez  

 

30 d’abril   
14 h - 15 h Actualització en síndrome coronària aguda (SCA) 

Dra. M. Jesús Gallardo Guerra 

 
21 de maig 
14 h - 15 h Actualització en esteatosi hepàtica no enòlica 

Dr. Llorenç Caballeria Rovira 
 

25 de juny  
14 h - 15 h Actualització en insuficiència cardíaca en la diabetis 

Dra. Mar Domingo 
 

Metodologia 
 
El curs consta de 4 sessions en streaming accessibles mitjançant una plataforma específica. 
Des que comença el programa, el 19 de març, i fins que s’acaba, el 15 de setembre de 2019, els 
participants tenen la possibilitat de mirar la sessió en diferit.  
 
Cada sessió dura aproximadament 30 minuts, entre teoria i casos pràctics. L’altra mitja hora es 
reserva per obrir un espai d’interacció amb el docent.   
 
Finalment es fa una prova conjunta de 20 preguntes, amb 4 opcions de resposta, per tal 
d’acreditar l’activitat, i que exigirà un 70% de respostes correctes.  
 
Coordinador: Joan J. Cabré, vocal de Recerca de CAMFiC 
Durada: 4 hores 
Places: 300 
Dirigit a: metges de família, residents de MFiC i altres especialitats interessades 
 
 
 
 
                      Patrocina:                                                                                                 


