
 

 
 

21 d’octubre de 2008 
 
VIII Jornada d’Actualització en Cardiologia de la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària (CAMFiC)  
 
UNS 200 METGES DE FAMÍLIA ANALITZEN EN UNA JORNADA LES PATOLOGIES 
CARDIOVASCULARS MÉS FREQÜENTS  
 
Factors com la major expectativa de vida converteixen aquestes malalties en més 
habituals a les consultes d’atenció primària  
 
 
Per 8è any consecutiu, el grup Malalties del Cor de la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària (CAMFiC)  organitza una Jornada, destinada a metges de família, 
per abordar aspectes rellevants i d’interès en patologia cardiovascular, així com 
per actualitzar els coneixements que els metges d'Atenció Primària tenen 
respecte els principals problemes de salut cardiològics. 
 
La Jornada, a la qual hi assistiran 200 metges de família, arrencarà amb la conferència 
"Implicacions clíniques de les alteracions electrocardiogràfiques que et fan 
dubtar" del Dr. Bayés de Luna, cardiòleg de gran prestigi nacional i internacional i un 
dels referents en temes cardiovasculars de les últimes dècades, especialment en el camp de 
l'electrocardiografia. La seva ponència  abordarà aspectes pràctics d’abordatge i 
implicacions de pronòstic d’aquelles alteracions electrocardiogràfiques que 
poden plantejar diverses opcions de maneig al metge que ha d’interpretar la prova i 
prescriure un tractament. 
 
A banda de la conferència, els assistents podran participar a varis tallers pràctics: Estenosis 
aòrtica, arítmies cardíaques a l'AP, ecocardiograma a l'AP i post-infart. Els tallers se centren 
en algunes de les patologies cardiovasculars més habituals en aquest camp, les quals són 
abordades conjuntament a nivell d'Atenció Primària entre el metge de família i el 
cardiòleg en moltes ocasions. De fet, alguns problemes de salut cardiovasculars, com 
l’estenosi aòrtica (estretament a nivell de la vàlvula aòrtica) són cada vegada més habituals 
a les consultes de Primària per la major expectativa de vida de la població. 
 
Les arítmies cardíaques (especialment la fibril·lació auricular), la prevenció secundària 
després d’un infart de miocardi i l’estenosi aòrtica són temes de gran interès per la 
seva rellevància clínica i incidència en els pacients que s’atenen freqüentment als centres 
d’AP. El taller d’ecocardiografia intenta apropar al metge de família una de les proves 
amb més rendibilitat diagnòstica en patologia cardíaca i que cada vegada està a l’abast de 
més metges d’atenció primària. Per últim, se celebrarà un update (actualització) que 
exposarà les novetats terapèutiques aparegudes en el camp de la insuficiència cardíaca, la 
prevenció cardiovascular, la fibril·lació auricular i l’estenosi aòrtica, i que intentaran 
donar resposta a moltes de les incògnites que queden per resoldre en aquest 
camp basant-se en l’evidència científica disponible. 
 
 
Dimecres 22 d’octubre, de 9 a 13.30h. Casa Convalescència. C/ Sant Antoni Maria 
Claret, 171. Barcelona. 

Departament Premsa: Carme Becerra 93 301 17 77 ( De 9 a 15 hores) 
                                                           premsa@camfic.org 


