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Inscripcions fins el 5 d’abril de 2016
La Jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament
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Vic, 8 d’abril
d
de 2016
Col·labora

Pendent d’Acreditació pel Consell Català de la Formació continuada de les Professions
Sanitàries i la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut.

PRESENTACIÓ

PROGRAMA:

Benvolguts/des,
És un gran plaer per a nosaltres, poder-vos convidar a la IV Jornada de Diabetis
tipus 2 d’Osona, que tindrà lloc a Vic, el pròxim 8 d’abril del 2016.
En aquesta quarta edició i mantenint l’esperit de les edicions prèvies, que no és
altra que el de donar un sentit pràctic al coneixement i innovació en diabetis tipus
2, hem desenvolupat un programa que té com a objectiu transmetre aquelles parts
més importants, incloent les últimes novetats, del coneixement de què disposem
sobre la terapèutica de la diabetis tipus 2. Mantenint aquest objectiu en ment i
relacionant-lo amb tres dels moments més significatius de la vida d’una persona
amb diabetis tipus 2, hem dividit la primera part de la jornada en el debut de la
diabetis i tractament inicial, tractaments hipoglucemiants no insulínics i tractaments
insulínics.
En la segona part de la jornada, tenint en compte que la jornada va dirigida a
metges i infermeres d’Atenció Primària, i fent gala de l’esperit de les jornades
prèvies, hem programat la divisió dels assistents atenent a la seva formació
(metges o infermeres) per tal de poder donar la formació pràctica en funció de les
competències de cadascú.
Esperem que el programa resulti del vostre interès i comptar així amb la vostra
assistència a aquesta jornada, que ha de significar un moment ideal per compartir
experiències i progressar en el coneixement de la diabetis tipus 2, tot en bé del
pacient.

08:25 - 08:45

Recepció, documentació i acreditacions.

08:45 - 09:00

Presentació: IV Jornada de Diabetis Tipus 2 d’Osona

09:00 - 11:00

1ª Part: Abordatge terapèutic de la diabetis tipus 2
Des del debut a la insulinització, passant per les opcions que ens
ofereixen les novetats terapèutiques.
1.El diagnòstic. A quines persones cal cribratge, com fer-lo i
quan iniciar mesures farmacològiques?
Roger Codinachs

2.Abordatge no insulínic de la diabetis tipus 2
Anna Aulinas

3.Abordatge insulínic de la diabetis tipus 2
Ignasi Saigí

11:00 - 11:30

Pausa i Cafè

11:30 - 13:30

2ª Part: Divisió en grup de metges/es i infermers/res
Grup de metges/es:
Taller de casos clínics. Aplicació de mesures terapèutiques en
casos reals.
Conduït per: Anna Aulinas, Roger Codinachs i Ignasi Saigí

Grup infermers/res:
Taller pràctic de prescripció de mesures dietètiques en la diabetis
tipus 2.

Comitè Organitzador i Ponents:
Anna Aulinas. Endocrinòloga.Unitat d’Endocrinologia,Hospital Universitari de Vic
Roger Codinachs. Metge de Família. Equip d’Atenció Primària, EAP Vic Sud
Miguel Àngel María. Infermer i Educador en Diabetis. Servei d’Endocrinologia,
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
Ignasi Saigí. Endocrinòleg. Unitat d’Endocrinologia,Hospital Universitari de Vic

Conduït per: Miguel Àngel María

13:30 - 14:00

Conclusions i Cloenda

