
    

 

Entre el 20% i el 47% dels catalans pateix 
hipertensió arterial 
 
• La Societat Catalana d'Hipertensió Arterial juntament amb CAMFiC i amb el suport de Chiesi han posat 
en marxa la segona edició del Programa de Certificació d'Expert en Hipertensió Arterial per formar 
metges d'atenció primària a Catalunya sobre aquesta matèria 
 
• La Hipertensió Arterial (HTA) és un dels factors de risc més tractats en Atenció Primària amb 
implicacions que tenen a veure amb estils de vida o predisposició biològica, entre d'altres 
 
• Fins a l'estiu es tractaran les necessitats específiques del pacient hipertens amb malaltia renal crònica, 
diabetis, d'avançada edat, pacient gestant, cardiòpata, etc. 

 
Barcelona, febrer de 2015.- La Societat Catalana d'Hipertensió Arterial juntament amb CAMFiC 
-Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària- i amb el suport de Chiesi han posat en 
marxa la segona edició del Programa de Certificació d'Expert en Hipertensió Arterial per 
formar metges d'atenció primària a Catalunya sobre aquesta matèria. 
 
Després de l'èxit aconseguit amb la primera edició, en què es van preinscriure prop de 200 
professionals sanitaris, comença un segon curs que té com a objectiu dotar-los de 
coneixements en l'abordatge, maneig i tractament de la hipertensió arterial, amb èmfasi en 
situacions d'especial complexitat clínica o fisiopatològica. 

 
En aquest sentit, els doctors Ernest Vinyoles 
i Mariano de la Figuera, co-directors del 
programa, indiquen que "es tractaran les 
necessitats específiques del pacient 
hipertens amb malaltia renal crònica, 
diabetis, d'avançada edat, pacient gestant, 
cardiòpata, etc. en una formació que es 
prolongarà fins a l'estiu". 
 
A Catalunya, la prevalença de la hipertensió 
arterial (HTA) oscil·la entre el 20% i el 47%, 

amb una gran mobilització de recursos i d'esforços en el seu maneig i control. Es tracta d'un 
dels factors de risc més tractats en Atenció Primària amb implicacions que tenen a veure amb 
estils de vida o predisposició biològica, entre d'altres. A més, pot ser un factor determinant en 
accidents vasculars, problemes de ronyó, sistema arterial ... que es pot tractar amb fàrmacs i 
controlar amb un seguiment permanent. 
 
Per la seva banda, Carmen Basolas, directora de Relacions Institucionals de Chiesi, apunta que 
"la posada en marxa d'aquesta segona edició posa de manifest que es tracta d'una formació 
que els metges d'Atenció Primària demanen a causa de l'elevada prevalença de la HTA en les 



consultes. Per Chiesi és clau col·laborar amb programes que contribueixin a formar en la 
prevenció i maneig de les malalties cardiovasculars ". 
 
 
 
 
 
Chiesi 
Laboratoris CHIESI és una multinacional farmacèutica amb seu a Parma (Itàlia) creada fa més 
de 75 anys. En els últims anys, la seva política d'impuls de la R + D (a la qual dedica el 15% de la 
facturació) i les noves adquisicions han fet possible que el 2010 aconseguís unes vendes 
superiors a 1.000 milions d'euros. Compta amb tres plantes de producció (Itàlia, França i Brasil) 
i quatre centres d'investigació a Itàlia, França, Gran Bretanya i els Estats Units. Té una forta 
presència a Europa (inclosa Espanya) i tothom (Estats Units, Brasil, Mèxic, Pakistan, Xina, 
Rússia, Egipte i els països del Magrib). 
 
CAMFiC  
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària CAMFiC és la societat científica que 
agrupa els metges de família catalans, amb més de 3900 associats a l'actualitat. CAMFiC 
ofereix formació per a professionals, informació als pacients i s'articula en 40 grups de treball i 
9 vocalies territorials. La seva oferta formativa en l'àmbit de l'Atenció Primària és de les més 
importants d'Espanya. 
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