
11 d’abril de 2014

HOTEL FIRA PALACE
Avda. Rius i Taulet, 1-3 (Montjuïc)
08004 Barcelona

UPDATE 2014

XIX JORNADA D’ACTUALITZACIÓ EN MEDICINA

Un any més, en nom del Comitè Científic, ens complau enor-
mement anunciar la 19ª edició de la Jornada d’Actualització 
en Medicina: “Update 2014”, 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. En els temps actuals, difícils per a tots, la realització 
d’aquesta activitat és un repte que només es pot plantejar 
amb la confiança que l’UPDATE ha merescut sempre entre els 
participants i la il·lusió d’ambdues societats per a organitzar-la.

Aquesta 19ª Jornada es celebrarà el divendres 11 d’abril de 
2014 l’Hotel Fira Palace de Barcelona i esperem que el seu 
contingut científic sigui del vostre interès.

Com en cada edició de l’Update, el contingut del programa ha 
estat el resultat d’un anàlisi acurat dels vostres suggeriments 
en les enquestes d’avaluació de la darrera jornada. Consisteix 
en l’actualització de les grans àrees de la pràctica clínica per 
destacar les innovacions produïdes recentment que fan can-
viar aquesta. Pretenem que en una jornada intensa de treball 
es transmeti al màxim la informació que permeti abordar els 
problemes de salut de manera actualitzada. Aquest objectiu 
només s’assoleix amb la participació de 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 ob-
jectius de l’Update. Com també ve sent tradició, l’audiència 
té el seu propi espai per participació activa a través de les 
seccions “El metge pregunta”.

L’Update, amb l’objectiu d’assolir al màxim amb les vostres 
expectatives, assumeix un compromís amb la qualitat i cada 
any intenta millorar aquells aspectes que ens heu suggerit. 
Aquest procés de continu anàlisi i millora es basa en el treball 
del Comitè Científic de l’Update i en la seva sensibilitat per 
detectar els camps d’interès i avenç que han de ser tractats. 

Us agraïm a tots vosaltres l’assistència i participació en aques-
ta jornada que esperem que tingui tant d’èxit com les edicions 
anteriors. Som conscients de que la situació econòmica i orga-
nitzativa dels centres és difícil i ens està afectant directament 
com a metges, però que la responsabilitat que sentim envers 
la millora en la pràctica clínica és un valor que res ens podrà 
treure. 

Hem d’agrair, també, a totes les empreses col·laboradores i 
institucions sanitàries del nostre país que any rere any do-
nen suport i fan possible la celebració d’aquest acte, que mou 
gran quantitat de professionals de la nostra sanitat. 

Esperem poder-vos saludar el proper 11 d’abril.

Comptem amb vosaltres!

Ben cordialment,

Carmen Gomar
Coordinadora del Comitè Científic

PRESENTACIÓ

ESPÒNSOR PRINCIPAL

La Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de 
la Salut de Catalunya i de Balears dóna les gràcies 
a Almirall pel seu interès i col·laboració en el Pro-
jecte Update 2014.

ESPÒNSORS

Segueix-nos a:

www.academia.cat/update

facebook.com/updateacademia

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

@updateacademia

PROGRAMA

COL·LABORADORS



08:00-09:00 Lliurament de documentació 

SALA VERDI

09:00-09:15 Sessió Inaugural  

 Moderadora: Yolanda Ortega 

09:15-10:00 Actualització en farmacologia
 Avenços durant l’any 2013 que canvien la pràctica clínica 
 Arantxa Catalán. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries  
 de Catalunya

10:00-11:00 El metge pregunta
 Arantxa Catalán. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries  
 de Catalunya 
 Ester Amado. Institut Català de la Salut
 Laura Diego. Centre d’Informació de Medicaments de  
 Catalunya (CEDIMCAT)
 Rosa Morros. IDIAP Jordi Gol
  
11.00-11:30 Cafè 
 
 Moderadora: Ariadna Mas

11:30-12:15 Actualització en cardiologia
 Insuficiència cardíaca
 Josep Masip. Hospital Sanitas CIMA. Barcelona
   Cardiologia clínica
 Antoni Carol  . Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi. CSI
 
12:15-12:40 El metge pregunta
 
12:45-13:30 Actualització en urologia i nefrologia 
 Urologia
 Jordi Milozzi. Grup Urologia CAMFiC
 Nefrologia, malaltia renal crònica
 Antoni Pelegrí. Hospital Universitari Sagrat Cor
 
13:30-14:00 El metge pregunta
 
14.00-15:00 Dinar 
 
 Moderador: Jordi Delàs

15:00-15:45 Actualització en malalties infeccioses
 Francesc Gudiol. Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona  
 
15:45-16:00 El metge pregunta
 
16:00-16:45 Imatge i laboratori; proves útils i supèrflues
 Laboratori
 Josep Lluis Bedini. Laboratori Core. Hospital Clinic, Barcelona
 Imatge
 Mariana Rovira. Dirección HD Radiologia IDC Salut Catalunya,
 Barcelona
 
16:45-17:00 El metge pregunta

17:00-17:40 Conferència de cloenda: Estan bojos aquests romans?   
 Fashion victims o Gestió com a Medicina en gran escala?
 Vicente Ortún. Degà de la Facultat en Ciències Econòmiques,  
 Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
 
17:40-18:00 El metge pregunta

SALA VIVALDI  

 Moderadora: Esther Dorca

11:30-12:15 Actualització en psiquiatria i salut mental: Què i quan   
 prescriure?
 Enric Aragonés. CAMFiC. Grup de recerca en salut mental  
 i atenció primària / IDIAP Jordi Gol 
 Víctor Pérez. Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions,  
 Parc de Salut Mar, Barcelona
 
12:15-12:40 El metge pregunta
 
12:45-13:30 Actualització en digestologia
 Maria Esteve. Hospital Mútua de Terrassa
 
13:30-14:00 El metge pregunta
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• 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  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
  Esther Dorca Badia 
  Ariadna Mas Casals
  Yolanda Ortega Vila

SECRETARIA TÈCNICA

Eva Palacios
Dept. d’Activitats i Congressos
C/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona
Tel. 93 203 13 18
Fax 93 203 14 85
evapalacios@academia.cat 

UPDATE 2014

INSCRIPCIONS 
Lourdes Campañà
Dept. d’Activitats i Congressos
Tel. 93 203 27 65
Fax 93 203 14 85
lourdescampanya@academia.cat

La inscripció s’ha de fer online a la següent adreça: 

http://www.academia.cat/update

QUOTES D’INSCRIPCIÓ

 Fins el 31/03/2014 “In situ” a la Seu
  el dia 11/04/2014

Socis 250  € 380  €
No socis 360  € 500  €
Estudiants/Residents (*) 125  € 125  €
AECS 80  € 80  €
Aturats(*) 50  € 50  €

Jubilats socis de l’Acadèmia GRATUÏT

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

ATENCIÓ! 
Places limitades a l’aforament de la sala.

Els certificats d’assistència podran ser impresos directament pels 
inscrits a partir del dia 12 de maig, entrant a la web del congrés i 
seguint les indicacions rebudes.

Per aquest motiu és important posar correctament el nom que 
voleu que consti al certificat i imprescindible posar el vostre NIF 
i correu electrònic.

Tancament d’inscripcions a la secretaria tècnica: 31 de març de 2014, 
posteriorment es podran formalitzar les inscripcions a la seu de la Jor-
nada el mateix dia 11 d’abril.

La inscripció inclou: l’accés a totes les activitats contemplades al pro-
grama, cafè i dinar, CD amb els resums de totes les ponències i certificat 
d’assistència digital.

L’organització de l’Update no es fa responsable del contingut dels tre-
balls, conclusions, recomanacions i opinions dels que intervenen en la 
Jornada com autors o ponents.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ


