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14:00 - 15:00 

16:00 - 16:15 

 

 

Formació de Formadors en el maneig integrat de les 

malalties cròniques cardiològiques més prevalents a 

l’Atenció Primària de salut. ALGORISMES 2.0 
 

 30 de maig de 2019 

                                                                           CAP Rambla Ferran, Av. Rambla Ferran, 44, Lleida 

 

Objectius 
 

General: Formar a professionals per tal que puguin formar altres professionals per 

racionalitzar la gestió dels pacients ambulatoris amb una malaltia crònica cardiològica.  

Específics: Al finalitzar el curs, el participant estarà en condicions de formar altres companys 

per tal de que aquests siguin capaços de:  

 

- Establir sinèrgies entre els diferents nivells assistencials del territori per atendre 

pacients amb una cardiopatia crònica en l’entorn assistencial més adient possible. 

- Liderar el maneig de les malalties cròniques cardiològiques estables des de l’AP. 

- Utilitzar els algorismes proposats en la pràctica diària assistencial per a l’abordatge de 

les cardiopaties més freqüents. 

- Afavorir la presa de decisions en pacients afectes d’una cardiopatia.  

- Facilitar la transversalitat en l’atenció dels pacients dintre d’un territori.  

 

Contingut, Cronograma i Durada 
 

 Part presencial. 30 de maig de 2019. Sessió de 4 hores 
 

            Algorismes de diagnòstic, tractament i seguiment de la cardiopatia isquèmica crònica 

Algorismes de diagnòstic, tractament i seguiment de les arítmies 

Fibril·lació auricular 

Pausa Cafè 

Algorismes de seguiment de les valvulopaties 

Profilaxi de l’endocarditis infecciosa 

Algorismes de diagnòstic, tractament i seguiment de la Insuficiència cardíaca crònica 

Abordatge de les descompensacions i el final de vida 

 

 

 

15:00 - 15:15 

15:15 - 16:00 

17:00 -  17:15 

17:15 - 18:00 

18:00 - 18:15 

16:15 -  17:00 
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0,5 hores 

 

 

 

 Part a distància. Fins el 14 de juny de 2019. 2 hores 
  

Revisió de casos clínics i material 

Avaluació 

 

Durada del curs: 6 hores 

 

Metodologia 
 

El curs, de modalitat semi presencial, consta d’una sessió presencial de 4 hores i d’una part a 

distància de 2 hores. A la sessió presencial es treballarà el contingut amb 6 casos clínics i 

simulacions adaptades a cada territori. Cada cas serà comentat durant 20 minuts pel formador 

fomentant el debat i la discussió entre els participants durant 15 minuts per la resolució 

d’aspectes més importants. La sessió finalitzarà amb un recull de les idees clau com a 

conclusió. A la part a distància, l'alumne ha de resoldre 3 casos clínics en la línea que s'han 

treballat els 6 casos de la sessió presencial.  

 

L’alumne disposarà de 15 dies per la part a distància per aprofundir de manera individual en el 

material i casos clínics proposats i realitzar l’avaluació (que es farà també a distància) abans 

d’impartir la formació per altres professionals.  

 

Equip docent 
 

El curs és impartit per parelles de professionals de la medicina, formades per un especialista en 

medicina familiar i comunitària i un especialista en cardiologia.   

 

Especialista en Cardiología: Dr. Ramon Bascompte 

Especialista en Medicina familiar i comunitària: Dr. Plácido Santafé 

 

 

Dirigit a 
 

Personal sanitari que desenvolupi la seva activitat a l’APS o a nivell de centres d’atenció 

continuada. 

 

 

Patrocina:  

 

1,5 hores 


