Actualització en osteoporosi a

l’ Atenció Primària

Videoconferències en directe: 18 i 25 d’abril 2018 de 14h a 15.15h
En diferit :disponibles a la web fins el 15 de gener del 2019

Objectius
Objectiu general
Millorar la competència professional per a assegurar una adequada atenció als pacients amb
osteoporosi, fent un ús adequat dels medicaments tenint en compte criteris d’eficàcia,
seguretat, eficiència i sostenibilitat de la prestació sanitària .
Objectius específics
El participant, finalitzat el curs, serà capaç de:
Detectar, diagnosticar i tractar els pacients amb osteoporosi
Fer un seguiment adequat dels pacient amb osteoporosi

Contingut i durada
1º Part 18/04/2018 de 14h a 15h
Epidemiologia, diagnòstic i tractament amb calci i vitamina D
2º Part 25/04/2018 de 14h a 15h
Tractament farmacòlogic, efectes secundaris dels bifosfonats.
Osteoporosi per glucocorticoids i actitud terapèutica amb els
inhibidors de l’aromatosa.
Després de cada sessió hi haurà 15 min per preguntes i respostes en directe.
Durada: 4 hores ( contempla el visionat de les videoconferències , el temps d'estudi, la
resolució de dubtes i realització de la prova).

Metodologia
Es farà dues sessions teòrica-pràctica per videoconferència de 1 h de durada cadascuna, i
posteriors 15 min per preguntes i respostes en directe.
Per obtenir l’acreditació, cal fer la inscripció individual, i realitzar l’examen on line (5 preguntes
tipus test) i superar-lo
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Docent
Dr. Jordi Hoyo Sánchez
Membre del Grup de treball d’Osteoporosi de la CAMFiC.

Dirigit a
Als professionals de la salut (metges, infermers, farmacòlegs i farmacèutics) d'atenció primària
i dels centres sociosanitaris, així com als farmacèutics de les oficines de farmàcia, de tot el
territori català.
.
Podeu consultar l’estat de l’acreditació a la web de la CAMFiC: www.camfic.cat
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