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Més de 3.500 metges han actualitzat les seves habilitats en aquests 
11 anys  
 
ELS XII TALLERS DE CAMFIC PREPARARAN ALS METGES DE FAMÍLIA 
PER A ENFRONTAR NOVES TÈCNIQUES I SITUACIONS EN CONSULTA  
 
 
La Dra. Benilde Fontoba, responsable dels XII Tallers d’Habilitats 
Pràctiques, que organitza la Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària (CAMFiC), resumeix el repte d’aquesta trobada formativa: 
“Volem que el metge pugui actualitzar el seus coneixements i habilitats 
sobre vàries matèries en poc temps. Quelcom molt important en aquest 
moment, quan molts CAP estan escassos de personal i augmenten les 
tasques que hem d’assumir els metges de família”. 
 
L’oferta abastarà 15 tallers que es repetiran en horari de matí i tarda durant 
els dies 9 i 10 d’abril, per tal que cada participant, si ho desitja, pugui 
assistir a fins a 8 tallers. A banda d’alguns ‘clàssics’ d’aquesta trobada, 
s’han incorporat noves matèries. 
 
Avantatges per als pacients 
Una bona i actualitzada formació del seu metge de família comporta 
avantatges indiscutibles per als ciutadans. Per exemple, el taller 
“Retinografia en el pacient diabètic” (una ‘fotografia’ de la retina que 
estudia la seva afectació per la dibetis i permet fer una detecció precoç) 
capacitarà els metges per a l’ús d’una innovadora tecnologia. Això facilitarà 
l’accés dels malalts de diabetis a aquesta prova, que es podran fer al seu 
CAP, en comptes d’haver de demanar cita amb l’oftalmòleg. A més, la prova 
és més còmoda que les anteriors tècniques, ja que no cal dilatar la nineta 
dels ulls. 
 
Altres exemples de problemes de salut emergents que obliguen els metges 
a actualitzar-se són els tallers “Maneig del resultat del PPD” –és la 
interpretació de les proves de tuberculina, per detectar les persones que 
han de prendre un tractament preventiu per haver entrat en contacte amb 
afectats de tuberculosi –i “Abordatge del pacient amb demència” –les 
demències han augmentat en fer-ho l’esperança de vida, i sovint són els 
equips d’AP qui atenen a casa aquests pacients. 
 
Empatia mèdica 
Altres tallers de la jornada s’especialitzen en l’abordatge de tècniques o 
aspectes molt concrets de determinades patologies. Però enguany, s’ha 
incorporat un que vol millorar les dots de comunicació empàtica del metge 
de família davant una situació difícil. “Com comunicar males notícies” 
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orienta sobre com abordar el moment de parlar, amb el malalt o amb la 
seva família, davant el diagnòstic, pronòstic o tractament pal·liatiu de 
malalties cròniques o neoplàsiques (tumorals). 
 
Els tallers –patrocinats pel Instituto de Formación Novartis- comptaran 
aquest any amb 350 alumnes. Al llarg de les onze edicions celebrades fins 
al moment, més de 3.500 metges de família s’han format en els 
Tallers d’Habilitats Pràctiques.  
 
 
 
XII Tallers d’Habilitats Pràctiques de la CAMFiC.  
9 i 10 d’abril, de 9 a 13.30 h. i de 15 a 19.30 h. 
Universitat Pompeu Fabra (Balmes, 132).  
 
Per a més informació, podeu consultar el següent document 
http://www.camfic.org/formacio/docs/tripticoXII_THPpdf.pdf
o trucar a premsa de CAMFiC. 
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Patrocina:  
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