
 

 

TÍTOL PÍNDOLA QUÈ NO FER EN DERMATOLOGIA 

OBJECTIUS 

Objectius generals: Aquest curs pretén renovar els coneixements bàsics 
sobre dermatologia als professionals d’atenció primària mitjançant 
recomanacions de “no fer” i així promoure l’ús eficaç dels recursos d’atenció 
primària en relació a l’abordatge, indicació de proves complementàries o 
tractaments en la patologia cutània 
 
Objectius específics:  

✓ Actualitzar la gestió dels motius de consulta més habituals en 
patologia cutània en la pràctica clínica diària 

✓ Abordar els problemes de la pell segons l’evidència científica, 
eliminant pràctiques no avalades per aquesta 

✓ Evitar la iatrogènia i la medicalització 
✓ Fer un ús racional dels antibiòtics evitant l’increment de resistències 

antimicrobianes 
✓ Millorar la pràctica de cirurgia menor en l’atenció primària 
✓ Actualització en el maneig d’urticària aguda i crònica 
✓ Actualitzar els coneixements en les mesures de fotoprotecció 

METODOLOGIA 

Curs teòric-pràctic amb la participació interactiva dels alumnes. A través de 
diferents casos clínics amb l’ambientació de diferents motius de consulta, 
els assistents podran escollir quina actuació és millor en cadascun dels 
reptes diagnòstics o terapèutics plantejats. En cadascun dels reptes, 
l’alumne votarà a través d’una plataforma digital (Kahoot) quina és l’actuació 
correcta i aniran descobrint que, de vegades, la bibliografia existent diu tot 
el contrari 

CONTINGUTS 

✓ Què no fer en urticària 
✓ Què no fer en cirurgia menor 
✓ Què no fer en relació als antimicrobians 
✓ Què no fer en fotoprotecció 

PONENTS 
Membres del subgrup de Dermatologia: 
Àngels Casaldàliga Solà 
Anna Escalé Besa 

 
  



 

TÍTOL 
PÍNDOLA BENZODIAZEPINES LLUNY D’UN MÓN FELIÇ 
NEUROLÈPTICS O ANTIPSICÒTICS. SÓN LA SOLUCIÓ? 

OBJECTIUS 
Objectiu general: Conèixer com utilitzar-los a l’AP 
 
Objectiu específic: Estratègies diverses per desprescripció 

METODOLOGIA Actualització 

CONTINGUTS 
✓ Conèixer els riscos i beneficis 
✓ Prescripcions “off label” 
✓ Desprescripció 

PONENTS 
Antonieta Also Fontanet 
Josep Gomà i Sellart 

 
  



 

TÍTOL 
PÍNDOLA FETGE GRAS NO ALCOHÒLIC: UNA MALALTIA DEL 

SEGLE XXI 

OBJECTIUS 

Objectiu general: Tenir present la malaltia en la consulta del dia a dia  
 
Objectius específics:  

✓ Identificar i diagnosticar pacients amb fetge gras no alcohòlic 
Actualització de les darreres novetats sobre la malaltia del fetge gras 
no alcohòlic (FGNA) 

METODOLOGIA 
Participativa, amb suport teòric digital i participació interactiva dels 
assistents mitjançant l’eina Kahoot  

CONTINGUTS 

✓ Revisió de les últimes publicacions científiques sobre la malaltia per 
FGNA 

✓ FIB-4, NFS com a marcadors serològics per detectar fibrosi 
hepàtica a la consulta: avantatges i limitacions 

PONENTS 
Mª Rosario Hernández Ibáñez 
Jordi Hoyo Sánchez 

 
 
 
 
 
 
  



 

TÍTOL PÍNDOLA PREVENCIÓ CARDIOVASCULAR AMB VEU DE DONA 

OBJECTIUS 

Objectiu general: Actualització en prevenció primària amb factors de risc 
cardiovascular  

 
Objectiu específic: Actualització en prevenció secundària amb 
esdeveniment cardiovascular 

METODOLOGIA 
Maneig clínic integral dels factors de risc cardiovascular des de la 
perspectiva de 3 grups de treball: HTA, Lípids i Malalties del cor d’una 
manera dinàmica i interactiva 

CONTINGUTS 
Parlarem del control òptim dels factors de risc cardiovascular en prevenció 
primària i secundaria, valoració de proves diagnòstiques i impacte dels estils 
de vida 

PONENTS 
Lorena Mendioroz Vallespín  
Santiago Avilés Cigüela 
Maria Cecilia Salgueiro 

 


