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VII Jornada d’Actualització en Cardiologia per a Metges d’AP 
  
ELS METGES DE FAMÍLIA POTENCIEN LES SEVES 
HABILITATS PER A DETECTAR I TRACTAR 
PATOLOGIES CARDIOVASCULARS 
 
Les malalties cardiovasculars són una de les principals causes de mort a 
Espanya, només superades pel càncer 
 
 
El proper 24 d’octubre, 170 metges de família participaran en la 7ª edició de la 
Jornada d’Actualització en Cardiologia per a Metges d’Atenció Primària. La 
finalitat de la jornada és posar a disposició dels metges de família, en només unes 
hores, totes les novetats de maneig i terapèutiques aparegudes en els darrers 
mesos, per poder aplicar després als seus pacients el millor tractament disponible. 
Així mateix, l’actualització i perfeccionament de les habilitats mèdiques entorn a les 
patologies cardiovasculars contribueix a desenvolupar una pràctica clínica de 
qualitat a la consulta.  
 
La jornada s’organitza al voltant d’una taula rodona i quatre tallers. Un d’ells, el 
titulat “ABC de l’exploració cardíaca”, s’incorpora per primer cop en aquesta 
edició. Com explica la Dra. Amparo Mena, responsable de la Jornada, “es 
tracta de recuperar habilitats d’exploració en auscultació cardíaca i exploració dels 
signes característics de la patologia cardiovascular, per tal d’aconseguir la màxima 
eficiència en la valoració de l’estat dels pacients”. 
 
La Dra. Mena destaca també el taller “Introducció a l’ecocardiografia”, “perquè 
aprofundeix en la tecnologia disponible, introduint al metge de família en la 
interpretació de l’ecocardiograma, una tècnica que, per les seves indicacions en 
patologia cardiovascular, és d’ús obligat i de màxima importància en la insuficiència 
cardíaca i en d’altres afeccions”. De fet, els organitzadors de la Jornada volen 
reivindicar que “l’accés a aquesta prova hauria d’estar a l’abast, a diferència 
del que succeeix ara, de tots els metges de família catalans”. Els altres dos 
tallers abordaran el maneig en AP de la Síndrome coronària aguda i l’Estenosi 
aòrtica. 
 
Com a contrapunt, la taula inaugural proporcionarà coneixement avançat de la mà 
d’especialistes en cardiologia. Concretament, dissertaran sobre la indicació i 
seguiment de la implantació de marcapassos i DAI (desfibril·ladors 
automàtics). La sessió es clausurarà amb un Up-Date en farmacologia en 
l’àmbit de la patologia cardiovascular.  
 
La Dra. Amparo Mena ressalta “la satisfacció del Grup de Malalties del Cor de 
CAMFiC, organitzador de la Jornada, per haver arribat a la 7ª edició i, un any més, 
cobrint el nombre d’assistents que preveiem, la qual cosa demostra la confiança 
que dipositen en nosaltres els companys de Primària”. A més, la responsable de la 
Jornada considera que “aquestes trobades demostren que els metges de família 
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assumeixen les seves responsabilitats en patologies com la cardiovascular, amb un 
alt impacte en la supervivència de la població en general”.  
 
Val a dir que les malalties cardiovasculars són la segona causa de mortalitat a 
Espanya –només superada pel càncer –, i suposen un repte per al sistema sanitari 
per la seva alta prevalença. “Es detecta en els metges de família una alta motivació 
per formar-se en aquest tema”, conclou la Dra. Mena. 
 
 

 

 
VII Jornada d’Actualització en Cardiologia per a Metges 
d’Atenció Primària 
24 d’octubre, de 9 a 15h. 
Casa Convalescència (C/ Sant Antoni Maria Claret, 171). 
 
Enllaç per consultar el programa complet de la Jornada: 
http://www.camfic.org/formacio/arxius/jornades/07_08/VII_Jornada_Ca
rdiologia_08.html
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