
 

 

NOVETATS EN EL TRACTAMENT DE LA DIABETIS TIPUS 2. GEDAPS 2008 
  
   Objectiu/s general/s del curs 

1. Actualitzar els coneixements i la seva aplicabilitat a la pràctica diària dels metges i infermeres 
d’atenció primària en el maneig terapèutic de la diabetis tipus 2.  

2. Fomentar la participació en l’avaluació GEDAPS de Millora Continua de la    Qualitat (MCQ) 
2007 

 
’    Objectius específics o d aprenentatge del curs

- Conèixer la rellevància i noves evidències relacionades amb els beneficis del tractament de la 
DM2. 
- Conèixer els diferents fàrmacs orals (Mecanismes d’acció, efectivitat, contraindicacions i 
indicacions autoritzades) per al tractament de la DM2 tant en monoteràpia com en combinació. 
- Conèixer les indicacions terapèutiques del nou grup terapèutic de les incretines. 
- Insulinització en pacients amb DM2: indicacions, avantatges i inconvenients. 
- Conèixer i entrenar-se en el maneig del nou programa informàtic de  MCQ de la RedGedaps. 
Capacitació per dur a terme les auditories 
 

PROGRAMA 
 
1. NOUS FÀRMACS ORALS PER LA DM2       
Bases del tractament amb fàrmacs orals  amb especial èmfasi en els nous fàrmacs i el lloc que 
tenen en la terapèutica.  
2. TRACTAMENT COMBINAT AMB FÀRMACS ORALS   
Evidències, estudis comparatius de teràpia combinada en front de la insulinització: Avantatges i 
inconvenients. Fins a quants fàrmacs diferents podem combinar?  
3. TRACTAMENT DE LA HIPERGLUCÈMIA I COMP. CARDIOVASCULARS     
Des de l'UKPDS al "cas rosiglitazona" i els recents resultants de reducció de mortalitat de l’estudi 
Steno i la suspensió de la branca de tractament intensiu de l'ACCORD. 
4. INSULINITZACIÓ EN ATENCIÓ PRIMÀRIA       
Com iniciar-la i com aconseguir un bon control glucèmic. Des de la insulinització  nocturna als 
possibles beneficis de les teràpies intensives. Insulinitzacions transitòries.  
5. AVALUACIÓ GEDAPS 2007  
Presentació del nou programa informàtic de Millora Continua de la Qualitat de la RedGedaps.  
 
Professorat: Membres del Gedaps i alumnes del Curs de Formador de formadors específic per 
aquesta activitat. 
 
Duració: 2 hores 
 
Nombre de participants: Entre 25 i 30    
 
 


