PRESENTACIÓ

ESPÒNSORS

Benvolguts/des companys/es,
En nom del Comitè Científic és una gran satisfacció presentar la 17ª
edició de la Jornada d’Actualització en Medicina “Update 2012”, organitzada per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya
i de Balears, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària i de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna. Any rere any, heu recolzat aquesta activitat amb la vostra presència
nombrosa i activa i això fa possible que l’Update es plantegi un cop més
amb molt d’entusiasme i amb l’esperança de que aquest any també el
trobeu útil per millorar la vostra pràctica professional.

PARTNERS
La Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i de Balears dóna gràcies als laboratoris
Almirall, Fundación AstraZeneca i Novartis pel seu interès
i col·laboració en formar un Grup de suport (partnership)
del Projecte Update 2012.

Aquesta 17ª Jornada es celebrarà el divendres 30 de març 2012 al Palau
de Congressos de Barcelona (La Fira de Montjuïc), seu que es va utilitzar
en les edicions passades de forma satisfactòria segons la vostra opinió.
Com en cada edició de l’Update, el contingut del programa es fruit de
l’activitat continuada del Comitè Científic i de les dues societats per
detectar els temes que, per la seva importància, incidència i informació
innovadora, han destacat durant el darrer any. L’objectiu és que en una
jornada intensa de treball es transmeti al màxim la informació que permeti abordar els problemes de salut de manera actualitzada i per això es
precisen ponents experts en els temes i amb capacitat de comunicació.
A tots ells agraïm la seva col·laboració i la seva disposició per adaptarse als objectius de l’Update. Però a més a més, la vostra participació
activa en les sessions “El metge pregunta”, permet resoldre dubtes
pràctics i problemes reals que voleu plantejar a l’expert.
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L’Update assumeix un compromís amb la qualitat de la jornada i amb la
vostra satisfacció i cada any s’intenta millorar aquells aspectes que en
les vostres enquestes heu assenyalat com millorables. Aquest procés
de continu anàlisi i millora es basa en el treball del Comitè Científic i
Organitzador de l’Update, i en la seva sensibilitat per detectar els camps
d’interès i avenç que han de ser tractats cada any. La distribució dels temes per àrees d’interès a les dues sales en les sessions simultànies ha
estat una preocupació present durant l’elaboració d’aquest programa.

MA

Us agraïm a tots vosaltres l’assistència i participació en aquesta jornada
que esperem que tingui tant d’èxit com les edicions anteriors, al menys el
nombre d’inscrits i la qualitat del ponents fa augurar-ho. Som conscients
de que els temps son difícils per els metges però que la responsabilitat
que sentim envers la millora en la pràctica clínica és un valor que res
ens treu.
Volem manifestar el nostre reconeixement a totes les persones que
treballen constantment des de les societats i l’Acadèmia per l’èxit de
l’Update, molt especialment a l’Anna Jordà; també, en aquests temps
difícils, a totes les empreses col·laboradores i a les institucions sanitàries del nostre país que, any rere any, donen suport i fan possible la
celebració d’aquest acte, que mou gran quantitat de professionals de la
nostra sanitat. De manera molt especial hem de fer esment el recolzament que rebem per part del Grup de Partnerships: Almirall Prodesfarma, Fundación Astra Zeneca i Novartis.

30 de març de 2012

Palau de Congressos de Barcelona
Fira Barcelona (Montjuïc) - Avda. Reina Maria Cristina s/n

Esperem poder compartir amb vosaltres la jornada del proper 30 de març.
Ben cordialment,
Carmen Gomar
Coordinadora del Comitè Científic

www.academia.cat/update
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PREPROGRAMA

14:00-15:00

Moderadora: Yolanda Ortega (CAMFiC)
15:00-16:00

08:00-09:00

Lliurament de documentació

SALA D’ACTES - SALA 7
09:00-09:15

Sessió Inaugural
Moderadora: Ariadna Mas (CAMFiC)

• Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i de Balears

10:00-10:30

Actualització en Farmacologia
Avanços durant l’any 2011 que canvien la pràctica 		
clínica
Joan R. Laporte Roselló. Fundació Institut Català
de Farmacologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron UAB, Barcelona
El metge pregunta

10.30-11:00

Cafè

09:15-10:00

• Societat Catalana de Medicina Familiar
i Comunitària
• Societat Catalanobalear de Medicina Interna
COMITÈ ORGANITZADOR
PRESIDENT Àlvar Net Castel
VOCALS Carmen Gomar Sancho

		
		
		
		

Dolors Forés García
Alfons López Soto
Ferran Nonell Gregori
Ramon Velayos Balcells

COMITÈ CIENTÍFIC
COORDINADORA Carmen Gomar Sancho
VOCALS Jordi Delás Amat
		 Ariadna Mas Casals
		 Yolanda Ortega Vila
		 Enric Pedrol Clotet

11:45-12:15
SECRETARIA TÈCNICA

Eva Palacios
Dept. d’Activitats i Congressos
C/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona
Tel. 93 203 13 18
Fax 93 212 35 69
evapalacios@academia.cat

12:15-13:00

INSCRIPCIONS

Lourdes Campañà
Dept. d’Activitats i Congressos
Tel. 93 203 27 65
Fax 93 212 35 69
lourdescampanya@academia.cat

16:00-16:20
16:20-16:50

16:50-17:00
17:00-17:40

Moderador: Jordi Delàs (SCBMI)
11:00-11:45

13:00-13:20
13:20-13:40

13:40-14:00

Actualització en Pneumologia
Novetats de la MPOC per a Primària
Mª Antònia Llauger Rosselló. Especialista
en Medicina Familiar i Comunitària. SAP de Primària
Muntanya-Dreta, Barcelona
Tractament de la MPOC. Per a què i amb què?
Novetats 2011
Pere Almagro Mena. Servei de Medicina Interna.
Hospital Mútua de Terrassa. Coordinador del grup 		
EPOC de la SEMI
El metge pregunta
Actualització en Oncologia
Teràpia fins a on?
Enriqueta Felip Font. Servei d’Oncologia.
Hospital de la Vall d’Hebron, Barcelona
Actualització en cures pal·liatives
Ponent a determinar
El metge pregunta
Actualització pràctica en Otorinolaringologia
Xavier González Compte. Servei d’Otorinolaringologia. Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet
El metge pregunta

Dinar

17.40-18.00

Obesitat
Podem recomanar les noves dietes?
Sheila Ruiz Ruiz. Servei de Medicina Interna. 		
Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona
Què fem després de la cirurgia bariàtrica?
Nuria Roca Rossellini. Especialista en medicina 		
interna. Responsable de la Unitat de Nutrició. 		
Hospital del Sagrat Cor, Barcelona
El metge pregunta
Osteoporosi
Què hi ha de nou?
Ponent a determinar
El metge pregunta
El seny necessari per aplicar les teories
econòmiques a la salut  
Què és prioritari fer en el pacient?
Vicente Ortún Rubio. Degà de la Facultat de 		
Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat 		
Pompeu Fabra, Barcelona
El metge pregunta

SALA 6		
Moderador: Enric Pedrol (SCBMI)
11:00-11:40

11:40-12:00
12:00-12:40

12:40-13:00
13:00-13:40

13:40-14:00

Nous aspectes de velles malalties
TBC i Paludisme, Xarrampió
Elisabet Deig Comerma. Unitat de Malalties 		
Infeccioses-VIH del Servei de Medicina Interna. 		
Hospital de Granollers
El metge pregunta
SIDA: revolució en el tractament
Un punt de vista novador i molt pràctic
Josep Mª Llibre Codina. Fundació Lluita contra 		
la SIDA. Unitat de VIH. Hospital Universitari 		
Germans Trias i Pujol, Badalona
El metge pregunta
Novetats en neurologia
Avenços que canvien en la pràctica clínica
Adrià Arboix Damunt. Servei de Neurologia. 		
Hospital Sagrat Cor, Barcelona
El metge pregunta

