
       

 

Objectiu  

Dotar de coneixements a nivell d’expertesa en l’abordatge, maneig i tractament de la 

hipertensió arterial, amb èmfasi en situacions d’especial complexitat clínica o fisiopatològica. 

Adreçat a 

Especialistes en medicina familiar i comunitària amb coneixements sobre hipertensió arterial i 

que vulguin aprofundir fins a un nivell d’expertesa, amb l’objectiu d’esdevenir 

referents/consultors al seu Equip d’Atenció Primària  

Metodologia 

Curs de 40 h (24 hores presencials i 16 hores no presencials). Classes presencials mensuals, de 

4 h cadascuna, de gener a juny de 2014, complementades amb activitats docents on line. El 

professorat està format per experts clínics amb reconeguda capacitat docent, de la Societat 

Catalana d’Hipertensió i del GdT d’HTA de la CAMFiC. 

Classes presencials amb components teoricopràctics que ajuden a la resolució de problemes 

clínics complexos en el camp de la hipertensió. Cada classe presencial, precisarà d’un treball 

personal posterior on line d’ampliació de conceptes i d’exercicis clínics avaluables. 

El certificat té una vigència de dos anys. Els alumnes que vulguin mantenir la certificació 

d’expertesa tenen la possibilitat d’incorporar-se a un programa d’actualització anual 

(recertificació, activitat on line) 

Avaluació 

Assistència 85% de les classes presencials. Puntuació superior al 70% en totes les activitats 

proposades on line. 

Lloc  

Seu de la CAMFiC, C/ Diputació 316, 08009 Barcelona 

Directors  

Mariano de la Figuera, metge de família, coordinador grup HTA de CAMFiC 
Ernest Vinyoles, metge de família, president de la SCHTA 
 

Col·labora  

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

A) Part presencial (24 hores) 
 

1.- Mesura de pressió arterial     4h 
 
2.- Avaluació de l’hipertens 

2.1.1 Bàsica inicial (inc. estratificació del risc)   2h  
2.1.2 Detecció de lesió d’òrgans diana    2h 
2.2.1 Avaluació-diagnòstic de malaltia cardíaca   1h 
2.2.2 Avaluació-diagnòstic de malaltia renal   1h 
2.2.3 Avaluació-diagnòstic de malaltia cerebrovascular  1h 
2.2.4 Avaluació-diagnòstic de malaltia vascular perifèrica  1h 

 
3.- Tractament 
     3.1         4h 
      3.1.1 Generalitats, beneficis del tractament   
      3.1.2 Indicacions  
     3.1.3 Mesures sobre estils de vida 

               3.1.4 Fàrmacs antihipertensius. Aspectes farmacodinàmics i mecanismes d’acció  
   
    3.2 Tractament de l’hipertens en situacions especials  4h  
 
4.- Seguiment de l’hipertens     4h 

  4.1 .1 Periodicitat dels controls 
  4.1.2 Compliment terapèutic 
  4.1.3 Coordinació amb altres nivells assistencials (criteris de derivació) 

    4.1.4 Urgències en HTA   
   
 

B) Part on line (16 hores) 
 
     2 articles d’accés lliure a internet resumits i comentats pels autors  
     Preguntes d’avaluació (10 per cada tema; 60 en total)  
 

Dates del curs 

Les sessions presencials es realitzaran de 16 a 20 hores, els dies: 

22 gener /12 febrer / 19 març / 2 abril / 21 maig i 18 juny de 2014 

Inscripcions    Preu patrocinat  

Preu:    495 €       50€ 

Socis CAMFiC i SCHTA: 390 €        20€ 

Socis residents:  280 €       10€ 

        Sol·licitada acreditació al Consell Català de Formació Continuada                                                                                 

Col·labora  


