
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 Projecte 
Update 2013.

Benvolguts/des companys/es,

Un any més, en nom del Comitè Científic, ens complau enor-
mement anunciar la 18ª edició de la Jornada d’Actualització en 
Medicina “Update 2013”, organitzada per l’Acadèmia de Cièn-
cies Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, amb la 
col·laboració de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Co-
munitària i de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna. 
L’acceptació d’aquesta activitat per part vostre, any rere any, 
fa possible afrontar cada nova edició del Update amb renovada 
il·lusió i l’esperança de que us serà novament útil. 

Aquesta 18ª Jornada es celebrarà el divendres 22 de març de 2013 
al Palau de Congressos de Barcelona (La Fira de Montjuïc) i espe-
rem 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 temes que, per la seva 
importància, incidència i informació innovadora, han destacat 
durant el darrer any i tenint en compte els vostres suggeriments 
en les enquestes d’avaluació de l’ultima edició. Pretenem que en 
una jornada intensa de treball es transmeti al màxim la informa-
ció que permeti abordar els problemes de salut de manera actua-
litzada. 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 adap-
tar-se als objectius de l’Update. Però a més a més l’audiència te 
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 expec-
tatives, assumeix un compromís amb la qualitat i cada any intenta 
millorar aquells aspectes que ens heu suggerit a les enquestes. 
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 aquesta 
jornada que esperem que tingui tant d’èxit com les edicions an-
teriors, al menys el nombre d’inscrits i la qualitat del ponents fa 
preveure-ho. Som conscients de que la situació econòmica i  or-
ganitzativa dels centres és difícil i ens està afectant directament 
com a metges, però que la responsabilitat que sentim envers la 
millora en a pràctica clínica és un valor que res ens podrà treure. 

Hem d’agrair, també, a totes les empreses col·laboradores i insti-
tucions 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 d’Almirall 
Prodesfarma. 

Esperem poder-vos saludar el proper 22 de març.

Comptem amb vosaltres!

Ben cordialment,

Carmen Gomar
Coordinadora del Comitè Científic

www.academia.cat/update

22 DE MARÇ DE 2013

PALAU DE CONGRESSOS DE BARCELONA

FIRA DE BARCELONA (Montjuïc)
Avda. Reina Maria Cristina s/n

18ª JORNADA D’ACTUALITZACIÓ 
EN MEDICINA

PROGRAMA



22 de març de 2013
Palau de Congressos de Barcelona
FIRA BARCELONA (Montjuïc)
Avda. Reina 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  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

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 

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

08:00-09:00 Lliurament de documentació 

AUDITORI - Sala 7

09:00-09:15 Sessió Inaugural  

 Moderadora: Yolanda Ortega 

09:15-10:00 Actualització en Farmacologia
 Avenços durant l’any 2012 que canvien la pràctica clínica 
 Joan R. Laporte Roselló. Fundació Institut Català   
 de Farmacologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron - UAB,  
 Barcelona
 Dos membres de la FICF
 
10:00-11:00 El metge pregunta
 
11.00-11:30 Cafè 
                                
 Moderador: Jordi Delàs

11:30-12:15 Hipertensió arterial: de la Primària a l’Hospital 
 i a la Primària, tancant el cercle
 Alex de la Sierra. Hospital Mutua de Terrassa
 Ponent: Pendent
 
12:15-12:40 El metge pregunta
 
12:45-13:30 Actualització en malalties autoimmunes
 Roser Solans. Hospital Universitari de la Vall d’Hebron,   
 Barcelona
 
13:30-14:00 El metge pregunta
 
14.00-15:00 Dinar 
                                
 Moderadora: Ariadna Mas

15:00-15:45 Actualització del pacient crònic: el pacient crònic  
 i el pluripatològic, és el mateix?
 Carles Blay. Departament de Salut
 Alfons López Soto. Hospital Clínic, Barcelona
 
15:45-16:15 El metge pregunta
 
16:15-16:45 Ús d’opiàcies fora i dintre de l’hospital 
 Ponent: Pendent
 
16:45-17:00 El metge pregunta

17:00-17:40 Conferència de cloenda: Com els serveis sanitaris poden  
 sortir d’aquesta crisi?
 Vicente Ortún. Degà de la Facultat en Ciències Econòmiques,  
 Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
 
17:40-18:00 El metge pregunta

SALA 6  

 Moderador: Enric Pedrol

11:30-12:15 Exposició a material biològic de risc, professional  
 i no professional
 Maria Tasias. Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona
 Ponent: Pendent
 
12:15-12:40 El metge pregunta
 
12:45-13:30 Legislació i ètica al 2013
 Grup CAMFiC
 
13:30-14:00 El metge pregunta
 

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

http://www.academia.cat/update2013/

QUOTES D’INSCRIPCIÓ

 Fins el 08/02/2013 Del 09/02/2013  “In situ” a la Seu
  al 08/03/2013  el dia 22/03/2012

Socis 290  € 340  € 360  €
No socis 340  € 390  € 410  €
Estudiants/Residents (*) 175  € 175  € 175  €
AECS 120  € 120  € 120  €
Aturats(*) 50  € 50  € 50  €

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 ins-
crits a partir del dia 23 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 al certificat i imprescindible posar el vostre correu electrò-
nic.

Tancament d’inscripcions a la secretaria tècnica: 8 de març de 2013, 
posteriorment es podran formalitzar les inscripcions a la seu de la Jorna-
da el mateix dia 22 de març.

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

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


