
Presentació
Benvolguts/des companys/es,

En nom del Comitè Científic és una gran satisfacció presentar la 16ª 
edició de la Jornada d’Actualització en Medicina “Update 2011”, 
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.

Aquesta 16ª Jornada es celebrarà el divendres 15 d’abril de 2011 
al Palau de Congressos de Barcelona (La Fira de Montjuïc), seu que 
es va utilitzar en l’edició passada de forma satisfactòria segons la 
vostra opinió. 

Com en cada edició de l’Update, el contingut del programa ha estat 
el resultat d’un anàlisi acurat dels temes que, per la seva importàn-
cia, 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 sa-
lut 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 adaptar-se als objectius de 
l’Update. Però a més a més, pretenem potenciar la vostra participació 
i per això, s’ha afegit després de les ponències “El metge pregunta”, 
un temps explícit per les vostres preguntes i comentaris als ponents. 

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 de-
tectar els camps d’interès i avenç que han de ser tractats cada any.

Us agraïm a tots vosaltres l’assistència i participació en aquesta jor-
nada 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. Vo-
lem manifestar el nostre reconeixement a totes les persones que han 
treballat abans de nosaltres per consolidar aquesta activitat i a totes 
les empreses col·laboradores i 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.

Esperem poder compartir amb vosaltres la jornada del proper 15 d’abril.

Ben cordialment,

 Carmen Gomar
 Coordinadora del Comitè Científic
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Palau de Congressos de Barcelona

(La Fira)

16ª JORNADA
D’ACTUALITZACIÓ

EN MEDICINA

UPDATE
2011
PREPROGRAMA

NOVETAT!
Certificats
digitals

Espònsors

PARTNERS
La Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Cata-
lunya 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 2011.

 

 

COL·LABORADORS



15 d’abril de 2011
Palau de Congressos de Barcelona (La Fira)
Av. Maria Cristina, s/n

• Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
• Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
• Societat Catalanobalear de Medicina Interna

COMITÈ ORGANITZADOR

 PRESIDENT Josep Antoni Bombí
 VOCALS Carmen Gomar Sancho
  Alfons López Soto 
  Dolors Forés García 
  Àlvar Net Castel 
  Ferran Nonell Gregori 
  Ramon Velayos Balcells 
  
COMITÈ CIENTÍFIC

 COORDINADORA Carmen Gomar Sancho
 VOCALS Jordi Delàs Amat
  Ariadna Mas Casals
  Enric Pedrol Clotet 
  Pere Simonet Aineto 

 

SECRETARIA TÈCNICA
    

Anna Jordà
Departament d’Activitats i Congressos

c/ Major de Can Caralleu, 1-7 – 08017 Barcelona
NIF: G-61421418
Tel. 93 203 07 31 – Fax 93 212 35 69
annajorda@academia.cat – www.academia.cat

L’organització de l’Update no es fa responsable del contingut dels treballs, 
conclusions, recomanacions i opinions dels que intervenen en les Jornades 
com autors o ponents.

08.00-09.00 Lliurament de documentació

Sala d’actes - Sala 7

09.00-09.15 Sessió Inaugural

 Moderador: Jordi Delás Amat (SCBMI)

09.15-10.00 Actualització en Farmacologia  
 · Avanços que canvien la pràctica clínica
  Joan R. Laporte Roselló · Fundació Institut Català de Farmacologia,  
  Hospital Universitari Vall d’Hebron - UAB, Barcelona
10.00-10.30 El metge pregunta

10.30-11.00 Cafè

 Moderador: Enric Pedrol Clotet (SCBMI)

11.00-11.40 Actualització en Grip A
 · Anàlisi del que s’ha fet
  Óscar Miró Andreu · Servei d’Urgències. Hospital Clínic de Barcelona
  Nemesio Moreno Millán · SAP Santa Coloma de Gramenet. Barcelona
11.40-12.00 El metge pregunta
12.00-12.40 Actualització en  tractament de l’hiperglicèmia
 · El pacient amb hiperglicèmia, abans i després de l’ingrés hospitalari
  Josep M. Hernández Anguera · Director EAP Reus 1 
  ICS. SAP Reus-Altebrat, Tarragona
 · Tractament de l’hiperglicèmia en el pacient hospitalitzat no crític
  Caterina Fornós Astos · Servei de Medicina Interna. 
  Hospital Sagrat Cor. Barcelona
12.40-13.00 El metge pregunta
13.00-13.20 Les 20 preguntes més freqüents en dermatologia
  Ramon Pujol Vallverdú · Cap de Servei de Dermatologia. Hospital   
  del Mar. Barcelona
13.20-13.30 El metge pregunta
13.30-13.50 Actualització en la malaltia de Chagas
  José Muñoz Gutiérrez · Secció de Medicina Tropical. Hospital Clínic  
  de Barcelona
13.50-14.00 El metge pregunta

14.00-15.00 Dinar

 Moderadora: Ariadna Mas Casals (CAMFiC)

15.00-15.40 S’està infrautilitzant la ventilació no-invasiva?
  Olga Araújo Loperena · Servei de Medicina Interna. Hospital de   
  Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona
  Ferran Barbé Illa · Cap de Servei de Pneumologia, Hospital Arnau   
  de Vilanova de Lleida
15.40-16.00 El metge pregunta
16.00-16.40 Actualització en Cardiologia
 · Què hi ha de nou en el tractament de la Fibril·lació auricular, 
  Insuficiència cardíaca i  malaltia coronària?   
  Miquel Camafort Babkowski · Servei de Medicina Interna, Hospital  
  Comarcal de Móra d’Ebre
16.40-17.00 El metge pregunta
17.00-17.40 Coordinació assistencial entre nivells al servei dels pacients
 · Coordinació primària amb hospital: contactes diferents 
  a la visita a urgències     
  Joan Gené Badia · Especialista en Medicina Familiar i Comunitària.  
  ICS-CAPSE. Prof. Associat Universitat de Barcelona

 · Coordinació hospital amb primària: l’ingrés, l’interconsulta,  
  l’atenció postalta     
  Miquel Vilardell Tarrés · Servei de Medicina Interna, Hospital de  
  la Vall d’Hebron, Barcelona
17.40-18.00 El metge pregunta

 Sala 6

 REVISIONS

 Moderador: Pere Simonet Aineto (CAMFiC)

11.00-11.20 Què hi ha de nou en degeneració macular, cataracta 
 i glaucoma?
  Josep Maria Caminal Mitjana · Professor associat Universitat  
  de Barcelona, Departament d’Oftalmologia. Hospital Universitari 
  de Bellvitge Teknoftal. Centre mèdic Teknon. Barcelona
11.20-11.30 El metge pregunta
11.30-12.20 S’ha de tractar el sobrepès?
  Pilar Román Sánchez · Servei de Medicina Interna, Hospital 
  de Requena. València
 Son útils les dietes hiperprotèiques?
  Consuelo García Milla · Especialista en Medicina Familiar i  
  Comunitària. EAP Sitges
12.20-12.30 El metge pregunta
12.30-12.50 Què hi ha de nou en el tractament del dolor neuropàtic?
  Carme Busquets Julià · Unitat del dolor. Hospital Clínic. 
  Barcelona
12.50-13.00 El metge pregunta
13.00-13.40 Malaltia renal oculta
  Mª Teresa Tierno Ortega · Especialista en Medicina Familiar i 
  Comunitària. EAP Sanllehy, Barcelona
13.40-14.00 El metge pregunta

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ
La inscripció s’ha de fer online a http://www.academia.cat/update/

QUOTES D’INSCRIPCIÓ  Del 29/02/2011 «In situ» a la Seu 
 Fins el 28/02/2011 a l’1/04/2011 el dia 15/04/2011 

     

Socis 290 € 340 € 360 €
No socis 340 € 390 € 410 €
Estudiants/Residents* 175 € 175 € 175 €
AECS 120 € 120 € 120 €
Jubilats socis de l’Acadèmia Gratuït

(*) s’ha d’enviar a la secretaria un document acreditatiu 

Els certificats d’assistència podran ser impresos directament pels inscrits a partir 
del dia 27 d’abril entrant a la web del congrés i seguint les indicacions rebudes.

Per aquest motiu és important posar correctament el nom que voleu que consti i 
imprescindible posar el DNI a la butlleta d’inscripció.

Tancament d’inscripcions a la secretaria tècnica: 1 d’abril de 2011, posteriorment 
es podran formalitzar les inscripcions a la seu de la Jornada el mateix dia 15 d’abril.

La inscripció inclou: l’accés a totes les activitats contemplades al programa, cafè i 
dinar, CD i Suplement dels Annals de Medicina amb els resums de totes les ponèn-
cies, certificat d’assistència i, posteriorment, accés per web a la visualització de les 
gravacions en vídeo de les ponències exposades a l’auditori.
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