
 

 

 

 

NOTA DE PREMSA SETEMBRE 2015 

 

L'ARTROSI ÉS LA CAUSA MÉS FREQÜENT DE DOLOR 

I INCAPACITAT AL MÓN 

 

El passat divendres 18 de Setembre de 2015 es va celebrar a la seu del Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona la Primera Jornada Multidisciplinària en Artrosi de 
Maluc i Genoll.  

Aquesta Jornada és el fruit de l’esforç conjunt i la il·lusió compartida de les Societat 
Catalana de Reumatologia (SCR), Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació 
(SCMFiR), Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i Societat 
Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT) juntament amb la 
col·laboració de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears 
(ACMSCB) i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB).  

La Jornada va comptar amb la presència de l´Honorable Conseller de Sanitat, Sr. Boi 
Ruíz, així com dels Presidents de les quatre Societats científiques mèdiques, i 
representants de l’ACMSCB.  

Nombrosos especialistes de l’àmbit català i estatal hi van participar com a ponents.  El 
fet que quatre societats catalanes decideixin treba llar conjuntament en una 
patologia tant prevalent com l’artrosi no només és un fet remarcable sinó que no 
hi ha precedents en l’àmbit de la Sanitat Catalana.    

Durant la Jornada es van debatre els aspectes més actuals i controvertits en el terreny 
de l’epidemiologia, el diagnòstic, els darrers avenços en el tractament conservador i 
quirúrgic, i la fàrmaco-economia. Finalment la presència de la co-Directora i els co-
Presidents del Pla Director de Malalties Reumàtiques i de l’Aparell Locomotor van 
permetre saber de primera mà les línies prioritàries traçades per l’Administració en 
l’assistència del pacient amb artrosi.  

L’èxit de participació i la vàlua dels aspectes debatuts, encoratgen a les quatre 
Societats a seguir treballant conjuntament per la continuïtat i l’actualització de les 
properes jornades, en benefici del coneixement científic. 

 

Per més informació:  Premsa CAMFiC 

Ester Duran 659 44 27 95 // Manel Piñeiro 670 57 12 45 // Beatriz Román 616 08 11 87 


