
Des de la seva constitució el Grup per a l’Estudi de la
Diabetis ha esdevingut un marc integrador de la investigació
en diabetis a l’atenció primària de Tarragona. L’any 2005 el
grup s’incorporà a l’Àrea d’Investigació en Diabetis i
Metabolisme de l’Institut d’Investigació Jordi Gol i la seva
aportació ha esdevingut cabdal per a desenvolupar la
recerca en diabetis a l’atenció primària de Catalunya.

Aquesta setena reunió pretén oferir una perspectiva sobre la
prediabetis i la prevenció de la diabetis tipus 2. També vol
incidir en l’estat actual de l’educació terapèutica aplicada a
la diabetis, els nous recursos i medicaments pel tractament
oral així com les noves tendències d’administració d’insulina,
sovint poc conegudes pels professionals d’atenció primària.
Per tal de contrastar avenços i noves opcions terapèutiques
hem convidat, com ja és habitual, un grup de ponents de
reconegut prestigi.

Els membres del Grup per a l’Estudi de la Diabetis i per
extensió, d’aquesta àrea d’investigació es complauen en
oferir un punt de contacte als professionals i persones
motivades per l’atenció al diabètic.
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• Grup per a l’Estudi de la Diabetis a Tarragona. Institut Català de la Salut

• Institut Català de la Salut. Àmbit d’Atenció Primària Tarragona-Reus.

• Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol. Institut Català de la Salut 

• Associació Catalana de Diabetis

• Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya

• Vocalia de Tarragona. Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària

• Associació de Diabètics de Catalunya

• Ajuntament de Salou

• Centre de Diabetis Salou  

Donar a conèixer noves perspectives nacionals i internacionals sobre la
prediabetis, la prevenció i el tractament de la diabetis. Exposició i
intercanvi d’experiències sobre els aspectes desenvolupats a la taula
rodona. Discussió sobre la possibilitat real d’aplicació en la pràctica clínica
de l’ atenció primària de salut.

Adreçat a metges, infermeria, investigadors, gestors de recursos, persones
relacionades o interessades en l’ atenció sanitària i social al diabètic.

Organització, suport i col·laboració

Objectius

Assistència
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Mitjançant inscripció prèvia (butlleta adjunta) que es confirmarà per correu
electrònic. Tancament d’inscripció: 15 d’ octubre de 2007. Els organitzadors
es reserven el dret de fixar un punt de tall en funció de les inscripcions rebudes.

Només es lliurarà certificació de l’ Institut Català de la Salut als assistents que
hagin formalitzat inscripció prèvia.

Dr. Bernardo Costa
Grup per a l’Estudi de la Diabetis a Tarragona
Tel.: +34-977-384645
e-mail: diabetes2007@gmail.com

Data

Inscripcions

Acreditació

Coordinació de la VII Reunió
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17,30 h. Recepció i lliurament documentació
À. Sabaté (Salou)

18,15 h. Benvinguda als assistents
E. Ferran (Salou)
J. Daniel (Tarragona)

18,30 h. Introducció. Noves tendències en prevenció de la diabetis
B. Costa (Salou)

18,55 h. Noves tendències en educació terapèutica aplicada a la diabetis
J. Sánchez-Martos (Madrid)

19,20 h. Noves tendències en tractament de la diabetis amb fàrmacs orals
I. Conget (Barcelona)

19,45 h. Noves tendències en tractament de la diabetis amb insulina
FJ. Ampudia (València)

20,10 h. Col·loqui amb els assistents
20,25 h. Cloenda de la reunió

C. Violan (Barcelona)

Dr. Bernardo Costa
Grup per a l’Estudi de la Diabetis a Tarragona. Institut Català de la Salut. Tarragona.
Dr. Jesús Sánchez-Martos
Càtedra d’ Educació Sanitària. Universidad Complutense. Madrid.
Dr. Ignacio Conget
Servei d’ Endocrinologia i Diabetis. Hospital Clínic. Barcelona.
Dr. F Javier Ampudia-Blasco
Unitat de Diabetis. Servei d’Endocrinologia i Nutrició Hospital Clínic. València.
Excm. Sr. Esteve Ferran
Alcalde. Ajuntament de Salou
Dr. Jordi Daniel
Gerència d’Àmbit Tarragona-Reus. Institut Català de la Salut. Tarragona.
Dra. Conxa Violan
Gerència de l’ Institut d’ Investigació en Atenció Primària Jordi Gol. Barcelona.
Sra. Àngels Sabaté
Centre de Diabetis Salou. Salou

Programa de la reunió i responsables temàtics

Taula Rodona

Equip organitzador i convidats a la reunió
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17,30 h.Recepción y entrega de documentación
À. Sabaté (Salou)

18,15 h.Bienvenida los asistentes
E. Ferran (Salou)
J. Daniel (Tarragona)

18,30 h.Introducción. Nuevas tendencias en prevención de la diabetes
B. Costa (Salou)

18,55 h.Nuevas tendencias en educación terapéutica aplicada a la diabetes
J. Sánchez-Martos (Madrid)

19,20 h.Nuevas tendencias en tratamiento de la diabetes con fármacos orales
I. Conget (Barcelona)

19,45 h.Nuevas tendencias en tratamiento de la diabetes con insulina
FJ. Ampudia (València)

20,10 h.Coloquio con los asistentes
20,25 h.Clausura de la reunión

C. Violan (Barcelona)

Dr. Bernardo Costa
Grup per a l’Estudi de la Diabetis a Tarragona. Institut Català de la Salut. Tarragona.
Dr. Jesús Sánchez-Martos
Cátedra de Educación Sanitaria. Universidad Complutense. Madrid.
Dr. Ignacio Conget
Servicio de Endocrinología y Diabetes. Hospital Clínic. Barcelona.
Dr. F Javier Ampudia-Blasco
Unidad de Diabetes. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínic. Valencia.
Excm. Sr. Esteve Ferran
Alcalde de l’Ajuntament de Salou
Dr. Jordi Daniel
Gerencia Ámbito de Atención Primaria. Tarragona-Reus. Institut Català de la Salut.
Dra. Conxa Violan
Gerència de l’ Institut d’ Investigació en Atenció Primària Jordi Gol. Barcelona.
Sra. Àngels Sabaté
Centre de Diabetis Salou. Salou

Programa de la reunión y responsables temáticos

Mesa redonda

Equipo organizador e invitados a la reunión
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Mediante inscripción previa (folleto adjunto) que será confirmada por correo
electrónico. Cierre de la inscripción: 15 de octubre de 2007.
Los organizadores se reservan el derecho de fijar un punto de corte en función
de las inscripciones recibidas.

Certificación del Institut Català de la Salut sólo a los asistentes CON
inscripción previa formalizada.

Dr. Bernardo Costa
Grup per a l’Estudi de la Diabetis a Tarragona
Tel.: +34-977-384645
e-mail: diabetes2007@gmail.com

Fecha

Inscripciones

Acreditaciones

Coordinación de la VII Reunión



Nuevas Tendencias en Prevención
y Tratamiento de la Diabetes
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• Grup per a l’Estudi de la Diabetis a Tarragona. Institut Català de la Salut

• Institut Català de la Salut. Àmbit d’Atenció Primària Tarragona-Reus.

• Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol. Institut Català de la Salut 

• Associació Catalana de Diabetis

• Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya

• Vocalia de Tarragona. Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària

• Associació de Diabètics de Catalunya

• Ajuntament de Salou

• Centre de Diabetis Salou  

Dar a conocer nuevas perspectivas nacionales e internacionales sobre la
prediabetes, la prevención y el tratamiento de la diabetes. Exposición e
intercambio de experiencias científicas sobre los aspectos desarrollados
en la mesa redonda. Discusión sobre la posibilidad real de aplicación en la
práctica clínica de la atención primaria de salud.

Dirigido a médicos, enfermería, investigadores, gestores de recursos y
personas interesadas en la atención sanitaria y social del diabético.

Organización, soporte y colaboración

Objetivos

Asistencia
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Con el soporte de:

Con la colaboración de:

Desde su constitución el Grup per a l’Estudi de la Diabetis
(GEDT) se ha convertido en un marco integrador de la
investigación en diabetes en la atención primaria de
Tarragona. El año 2005 el grupo se incorporó al Área de
Investigación en Diabetes y Metabolismo del Instituto de
Investigación Jordi Gol y su aportación ha sido capital para el
desarrollo de la investigación sobre la diabetes en la atención
primaria de Catalunya.

Esta séptima reunión pretende ofrecer una perspectiva sobre la
prediabetes y la prevención de la diabetes tipo 2. También quiere
incidir en el estado actual de la educación terapéutica aplicada a la
diabetes, los nuevos recursos y medicamentos para su tratamiento
oral así como sobre las nuevas tendencias de administración de
insulina, con frecuencia poco conocidas por los profesionales de
atención primaria. Para contrastar avances y nuevas opciones
terapéuticas hemos invitado, como ya es habitual, un grupo de
ponentes de reconocido prestigio. 

Los miembros del Grup per a l’Estudi de la Diabetisy por
extensión, de esta área de investigación se complacen en
ofrecer un punto de contacto para profesionales y personas
motivadas por la atención al diabético.

Grup per a l’Estudi de la Diabetis a Tarragona 

Presentación 


