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L’evolució constant del coneixement relatiu als tractaments farmacològics, amb l’aparició continuada de
nous medicaments i de nova evidència, fa imprescindible que els professionals disposin d’informació
actualitzada en el maneig dels fàrmacs, per millorar els resultats en salut i garantir la seguretat dels
pacients. 
 
La 1a Jornada Farmacoterapèutica de la Regió Sanitària Girona pretén donar resposta a aquesta
necessitat i té dos objectius principals. Per una banda, fomentar la responsabilitat en la transferència de
la innovació científica a la pràctica clínica i el compromís amb el bé comú, per part de tots els
professionals de la salut implicats en la utilització i la gestió del medicament. Per altra banda, fomentar la
interrelació de professionals dels diferents àmbits assistencials i categories professionals. 
 
En aquesta 1a Jornada, es presentarà el Programa d’harmonització farmacoterapèutica del CatSalut
i s’abordarà el tractament farmacològic amb antidiabètics, anticoagulants orals i hipolipemiants
(iPCSK9).  
 
També serà un espai per fer conèixer els treballs, sobre les àrees que tractarà la jornada, realitzats pels
professionals dels diferents àmbits. Això  es farà mitjançant l’exposició de pòsters i de comunicacions
orals.    
 
La jornada compta amb el suport de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona, que
atorga el premi a la millor comunicació.  
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Presentació

29 de novembre de 2018 
Auditori Josep Irla. Edifici Generalitat Girona



9.00 h. Lliurament de la documentació. 
 
9.20 h. Inauguració de la Jornada.  
Miquel Carreras Massanet. Gerent de la Regió
Sanitària Girona del CatSalut.  
Corinne Zara. Àrea del Medicament. CatSalut. 
 
9.30 h. Presentació del Programa
d’harmonització farmacoterapèutica (PH) del
CatSalut. 
Responsables del PH del CatSalut 
 
10.00 h. Taula 1. Tractament farmacològic de la
diabetis mellitus tipus 2.   
Moderador: Wifredo Ricart Engel.  
Endocrinòleg. Cap de servei. Unitat de Diabetis,
Endocrinologia i Nutrició Territorial de Girona.
Hospital Universitari de Girona Doctor Josep
Trueta. Institut Català de la Salut. ICS. 
 
Anàlisi crític de les guies de tractament de la
diabetis. 
Mercè Fernández Balcells. Endocrinòloga. Unitat
de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició Territorial de
Girona. Hospital Universitari de Girona Doctor
Josep Trueta. ICS. 
 
Desmuntant l’EMPA-REG Outcome.  
Ruth Martí Lluch. Biòloga. Institut d'Investigació en
Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP) Girona. 
 
Comunicació oral i discussió. 
 
11.00 h.  Sessió de pòsters - Pausa i cafè. 
 
11.40 h.  Taula 2. Anticoagulants orals per a la
prevenció de l’ictus i l’embòlia sistèmica en
pacients amb fibril·lació auricular. 
Moderador: Marta Pascual Romero. Metgessa de
família. Directora de l'Equip d'Atenció Primària
(EAP) Arbúcies - Sant Hilari Sacalm. ICS. 

Pautes per a l’harmonització de l’ús
d’anticoagulants orals per a la prevenció de
l’ictus i l’embòlia sistèmica en pacients amb
fibril·lació auricular. 
Iria Francisco Albesa. Internista. Hospital
Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. ICS.  
 
Maneig en la pràctica clínica, adherència i
seguretat.  
Pedro Aparicio Ruiz de Castañeda. Metge de
família. EAP Figueres. ICS.  
 
Comunicació oral i discussió. 
 
12.40 h. Taula 3. Hipolipemiants. Què ens
aporten els nous hipolipemiants inhibidors del
PCSK9? 
Moderador: Montserrat Cols Jiménez.  
Farmacèutica d'Atenció Primària. Serveis de Salut
Integrats del Baix Empordà (SSIBE). 
 
Indicacions i condicions d’utilització en la
pràctica clínica.  
Pascual Solanas Saura. Metge de família. EAP
Montilivi - Vila-roja I Girona. ICS. 
Cinta Llibre Pallarés. Cardiòloga. Institut del
Cor. Hospital Germans Trias i Pujol. ICS.  
 
Comunicació oral i discussió. 
 
13.40 h. Premi a la millor comunicació.  
Mª Carme Pascual González. Metgessa de
família. Corporació de Salut del Maresme i la
Selva.  
Àngels Pellicer Jacomet. Farmacèutica. Atenció
Primària. ICS Girona. 
 
14.00 h. Cloenda. 
Anna Maria Roig Castella. Cap de la Unitat
d'Atenció Farmacèutica. Regió Sanitària Girona.    
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Article original o treball de recerca en un arxiu
word, marges 2'5, lletra arial 10 i en dues pàgines.
En la primera hi constarà el títol del treball, el nom
o noms dels autors. En la segona el resum
estructurat en títol del treball, introducció,
objectius, material i mètode, resultats i
conclusions (límit d’aproximadament 600
paraules). 
 
Cas clínic, en arxiu word, marges 2'5, lletra arial
10. En dues pàgines. En la primera hi constarà el
títol del cas, nom o noms dels autors. En la
segona un resum estructurat del cas clínic que
contingui títol, antecedents patològics, malaltia
actual, proves complementàries, diagnòstic i
diagnòstics diferencials, tractament i conclusions.
(límit aproximat de 300 paraules).  
 

Tots els treballs i casos clínics acceptats
s’exposaran en format pòster.  
El Comitè Científic seleccionarà, pel seu
interès o qualitat, un article, treball o cas clínic
de cadascuna de les tres temàtiques tractades
a la jornada, que es presentaran com a
comunicació oral. 
Les notificacions del Comitè científic es
dirigiran al primer autor, al qual s’informarà per
correu electrònic sobre la seva acceptació i la
modalitat de presentació, com a comunicació
oral o pòster. 
Les comunicacions orals es realitzaran al final
de la taula corresponent al tema que tracten,
amb una durada màxima de 10 minuts.  
Un cop acabades les taules de debat, el públic
assistent podrà votar la millor comunicació
oral.  
La presentació haurà de ser en format power
point windows 2000 o XP i caldrà lliurar-la, la
setmana prèvia a la jornada, via correu
electrònic: rsgirona@catsalut.cat   
No s’acceptarà la presentació en ordinador
personal.

S’enviaran per correu electrònic a
rsgirona@catsalut.cat, indicant a l’assumpte:
'Comunicació. Jornada 29 novembre' 
 
Data límit de presentació de treballs: 31 d’octubre.
Data de comunicació dels treballs acceptats i els
escollits per presentació oral: 12 novembre 
 
  

Guies clíniques: 
 dogma o fal·làcia?

Presentació de les
comunicacions. Requisits.

Característiques de 
presentació dels resums

Enviament i terminis

Observacions

Tant els articles originals o treballs d’investigació, com els casos clínics han d’estar relacionats amb els
temes de debat de la Jornada: diabetis, anticoagulació oral i dislipèmies.  
Els resums dels treballs i casos clínics es faran en els idiomes oficials de Catalunya. 
Es pot presentar qualsevol treball de recerca o cas clínic que s’hagi comunicat en congressos, jornades
o publicat durant aquests últims anys, en aquest cas cal referenciar-ho.
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Comitè organitzador 

Es premiarà amb una dotació econòmica de (pendent concretar quantitat €) la millor comunicació
oral. El premi és indivisible i s’atorgarà al primer signant.  
S’atorgarà un diploma de reconeixement a cadascuna de les altres dues comunicacions orals
presentades i un altre diploma al millor pòster.  
El premi i els reconeixements es faran públics i seran atorgats al final de la Jornada. 
Els premis previstos podran ser declarats deserts en cas que el Comitè científic ho consideri
oportú.
El premi estarà subjecte a les retencions d'IRPF fixades per l'Agència Tributària, assumint les
retencions el premiat. 

 

Presidenta:   
Anna Maria Roig Castella. CatSalut. Regió
Sanitària Girona.  
 
Vocals:  
Mª Teresa Faixedas Brunsoms.CatSalut.
Regió Sanitària Girona.  
Mireya Murillo Argüelles. CatSalut. Regió
Sanitària Girona. 
Elena Noguer Rubirola. CatSalut. Regió
Sanitària Girona.   

President:   
Wifredo Ricart Engel. Hospital  Universitari de Girona
Doctor Josep Trueta. ICS  
 
Vocals: 
Montserrat Cols Jiménez. Serveis de Salut Integrats del
Baix Empordà.  
Mònica Palacios Soto. CatSalut. Regió Sanitària Girona. 
Mº Carme Pascual González. EAP Calella. Corporació de
Salut del Maresme i la Selva. 
Marta Pascual Romero. EAP Arbúcies -Sant Hilari. ICS 
Mª Àngels Pellicer Jacomet. DAP Girona. ICS 
Carles Quiñones Ribas. Hospital de Figueres. Fundació
Salut Empordà. 
Anna Maria Roig Castella. CatSalut. Regió Sanitària
Girona.  
Antoni Vallano Ferraz. Gerència Harmonització. CatSalut 

Comitè científic

Inscripcions
Realitzeu la vostra inscripció a la jornada a través del següent formulari: 
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/catsalut-territori/girona/medicaments-i-farmacia/1a-jornada-
farmacoterapeutica-de-la-regio-sanitaria-girona/inscripcions/

Jornada amb
acreditació sol·licitada

http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/catsalut-territori/girona/medicaments-i-farmacia/1a-jornada-farmacoterapeutica-de-la-regio-sanitaria-girona/inscripcions/

