
 

 
 

12 de setembre de 2008 
 
VIII Jornada d’Actualització en Terapèutica de la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària (CAMFiC). Palau de Congressos de Tarragona, 17 de 
setembre.  
 
METGES DE FAMÍLIA ES REUNEIXEN A TARRAGONA PER CONÈIXER LES NOVETATS 
MÉS DESTACADES EN EL TRACTAMENT DE DIVERSES PATOLOGIES  
 
 
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), juntament amb 
el Departament de Salut, celebra el proper 17 de setembre al Palau de Congressos de 
Tarragona la 8ª edició de la Jornada d’Actualització en Terapèutica. L’objectiu de la 
trobada és acostar als professionals sanitaris (principalment, metges de família, però també 
metges generals, personal d’infermeria i farmacòlegs) els darrers tractaments 
(farmacològics o no) en algunes de les patologies més prevalents entre la 
població.  
 
La Jornada s’iniciarà amb la conferència “La seguretat en els nous fàrmacs”, a càrrec 
del director de la Fundació Institut Català de Farmacologia, Joan Ramon Laporte. El Dr. 
José Miguel Baena, del grup d’Atenció a la Gent Gran de CAMFiC, farà de moderador de la 
taula que tractarà sobre la “Seguretat de l’ancià polimedicat”. La segona taula versarà 
sobre “Controvèrsies sobre la seguretat dels nous antidiabètics orals”, i tindrà com 
a moderador al Dr. Dr.Manel Mata, del grup de Diabetis (GEDAPS) de CAMFiC. La tercera i 
última taula analitzarà els “Efectes indesitjables del tractament del pacient amb risc 
cardiovascular”, i en serà moderadora la Dra. Dolors Rodríguez, farmacològica clínica de 
la Fundació Institut Català de Farmacologia. 
 
Tots els temes s’abordaran a partir del plantejament d’un cas clínic o d’una situació teòrica, 
buscant una aproximació pràctica a les novetats terapèutiques aparegudes a la literatura 
científica més recent. La intenció dels organitzadors és aconseguir una àmplia posada al 
dia en un curt espai de temps. La Jornada se celebra, en diferents dates, a les 4 províncies 
catalanes. A l’edició de Tarragona del proper dimecres s’espera la participació d’unes 
cent persones. La Jornada compta amb la col·laboració del Col·legi de Metges de 
Tarragona. 

Departament Premsa: Carme Becerra 93 301 17 77 ( De 9 a 15 hores) 
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