
 

 

 

 

Divendres, 8 de juny de 2018  
Malaltia Inflamatòria Intestinal 

per Atenció Primària 

“Seminari per als metges d’atenció 

primària” 
  

Amb la col·laboració de: 

 

         

   

     

              

 

 

 

  Estructura de les sessions 

1.- presentació  d’un cas clí nic representatiu del tema 

2.- cóntingut fórmatiu teó ric 

3.- expósició  de casós clí nics per discussió  amb els assistents 

4.- interacció  amb els assistents, “que  farí eu que  haurí eu de fer” 

 

 Docents de la Unitat d’Atenció Crohn-Colitis 

 

Dra. Natalia Borruel. Facultatiu Especialista de l’Hóspital Vall d’Hebrón. 

Dr. Francesc Casellas. Facultatiu Especialista de l’Hóspital Vall d’Hebrón. 

Dra. Claudia Herrera de Guise. Facultatiu Especialista de l’Hóspital Vall 

d’Hebrón. 

Dr. Juan Manuel Mendive. CAP la Mina. SAP Litóral . Gerència d ’Atenció  

Prima ria de Barcelóna Ciutat ICS. 

Dra. Virginia Robles. Facultatiu Especialista de l’Hóspital Vall d’Hebrón. 

• SEU 

 Hóspital Universitari de la Vall d’Hebrón, sala 2, planta 11 ,  

Barcelóna 

 

• INSCRIPCIONS https://goo.gl/KHZnQA  

• SECRETARIA: Enric Clarella -  93 203 07 16  

enricclarella@academia.cat 

                   



 

Programa 

 

PRIMERA SESSIÓ 

O 8:30-8:45 Benvinguda i entrega documentació 

O 8:45-9:15 Què aporta el model UACC centrat en la persona amb MII, interès per 

al metge d’atenció primària. Dr. Francesc Casellas 

O 9:15-9:45 Checklist per el diagnòstic precoç de la malaltia.  Dra. Natalia Borruel 

O 9:45-10:15 Criteris de Gravetat.  Dra. Claudia Herrera 

   

  10:15—10:30   ~Esmorzar~ 

 

SEGONA SESSIÓ 

O 10:30-11:00  Complicacions. Dra. Virginia Robles 

O 11:00-11:30  Prevenció d’infeccions al pacient immunodeprimit 

(vacunacions…). Dra. Natalia Borruel 

O 11:30-12:00  Efectes adversos de la medicació per la MII. Dr. Francesc Case-

llas 

O 12:00-12:45 Discussió de casos clínics. Dr. Juan Manuel Mendive 

O 12:45-13:00 Cloenda 

 

 

 

 

 

Des de la Unitat d’Atenció  Cróhn-Cólitis del Servei de Digestiu de l’Hós-

pital Universitari Vall d’Hebrón i amb el supórt de la CAMFIC vólem en-

degar el prójecte fórmatiu “Seminari sobre Malaltia Inflamatòria In-

testinal per Atenció Primària” adreçat als metges d’Atenció  Prima ria, 

i que es dura  a terme el divendres 8 de juny del 2018. Aquesta iniciati-

va cómpta amb el supórt lógí stic de la Acade mia de Cie ncies Me diques 

de Catalunya i Balears i el recóneixement del Cónsell Catala  de Fórma-

ció  Cóntinuada de les Prófessións Sanita ries. 

La malaltia inflamató ria intestinal e s una malaltia cró nica, cada cóp 

mes prevalent i que justifica una impórtant utilització  de recursós sa-

nitaris, tant de assiste ncia especialitzada cóm d’atenció  prima ria. En-

cara que existeixen móltes iniciatives per millórar la fórmació  dels 

especialistes que atenen aquests pacients, s’ha detectat la necessitat 

de crear prógrames de fórmació  per als metges d’atenció  prima ria 

que atenen tambe  aquests pacients. 

Per aixó , s’ha elabórat una activitat presencial de fórmació  teó ricó-

pra ctica basada en casós destinat a metges d’atenció  prima ria per 

ampliar i actualitzar els cóneixements sóbre el pacient amb malaltia 

inflamató ria intestinal, i afavórir la cómunicació  entre la atenció  

prima ria i la especialitzada hóspitala ria. 

 

Dr. Francesc Casellas i Jordà 

Directór del Taller 

UACC – Hóspital Universitari Vall d’Hebrón 

 


