
 

 

 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Que son les e-actualitzacions? 

 

Son una sèrie de videoconferències i/o enregistraments de sessions formatives, de ½ hora de 

durada,  que es fan periòdicament  des de l’any 2009.  

Aquestes sessions les realitzen membres experts dels grups de treball de la CAMFiC i 

consisteixen en actualitzacions de temes prevalents a l’atenció primària, com per exemple 

cronicitat, MPOC, diabetis, etc.  

 

Com cada any i a fi de millorar, hem introduït algunes novetats: 

- Les e-actualitzacions es faran majoritàriament en diferit. Enguany comprenen 10 

sessions de 1/2 hora de durada aproximadament cadascuna.  

Algunes sessions tindran dos formats (en directe i en diferit)  

Les sessions en directe esteu convidats a visionar-la gratuïtament .  

 

- Totes les sessions es publicaran a la plataforma aproximadament cada 20 dies.  

Per tal de poder visualitzar-les i obtenir l’acreditació, caldrà inscriure’s a l’activitat 

completa d’e-actualització 2014 i així accedireu  a l’aula  virtual de la CAMFiC on 

trobareu el vídeo i el material de la sessió. 

Us suggerim que utilitzeu aquests vídeos com a sessions clíniques al vostre equip. Amb 

una sola inscripció podeu fer-ho.  

 

- Acreditació: Recordem que les sessions estan acreditades pel Consell Català de les 

Professions Sanitàries.  

L’activitat està amb 1,7 crèdits. Caldrà assolir un 70% d’una prova final que constarà de 

30 preguntes; 3 sobre cada tema tractat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Els temes que es tractaran a les 10 sessions que composen el curs són els següents: 

Com sempre, els docents són membres de Grups de treball de la CAMFiC experts en els temes 

tractats. 

 Actualització pràctica en MPOC. Novetats en l’abordatge (Dr. Joan Juvanteny) 

 Novetats en el tractament del Tabaquisme (Dr. Carlos Martín) 

 Actualització  en Malaltia renal crònica. El Consens Català (Dr. Xavier Tovillas) 

 L’últim any en maneig de la Insuficiència Cardíaca Crònica (Dra. Mar Domingo) 

 Actualitzacions en el maneig de la hipertensió arterial (Dr. Ernest Vinyoles)  

 Actualització en diabetis. Aportacions de la ADA 2014 (Dr. Xavier Cos)  

 Què hi ha de nou en Lípids? (Dr. Cèsar Asenjo) 

 Dubtes raonables del maneig de la Osteoporosi (Dra. Cristina Carbonell)  

 L’últim any en patologia Cardiovascular  (Amparo Mena o Sonia Fuentes) 

 Entrevista clínica en salut mental  (Dra. Carlota Albuin.)  

Inscripcions: Podeu fer les vostres inscripcions durant tot l’any o fins al 31 de desembre de 

2014 encara que recomanem fer-ho abans de la primera sessió. 

L’accés a la plataforma no és automàtic. Es realitzarà aproximadament en el transcurs d’una 

setmana dins de la qual rebreu el vostre nom d’usuari i clau d’accés. 

El preu d’aquesta activitat es únic i inclou totes les sessions: 

Preu general: 150€ (15 euros per sessió)  

Socis CAMFiC: 50€   (5 euros per sessió)  

Residents: 35€ (3,50 euros per sessió) 

  

Podeu accedir a través de la nostra web www.camfic.cat  o d’aquest           enllaç 

Esperem que sigui del vostre interès. 

 

Departament de formació de la CAMFiC 

 

 

 

 

 

http://www.camfic.cat/
http://camfic.formulari.cat/accesUsuaris.aspx?IdSv=1086&idTp=2

