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Amb el Patrocini de:

V Jornada
ornada de diabetis tipus 2
d’Osona: la diabetis en l’edat
avançada
Vic, 9 de novembre de 2018

Benvolguts/des,
És un gran plaer per a nosaltres, poder-vos convidar a la V Jornada de Diabetis
tipus 2 d’Osona, que tindrà lloc a Vic, el pròxim 9 de novembre del 2018. En
aquesta edició hem volgut posar el focus en un grup de població, cada vegada
més nombrosa, l’abordatge de la qual representa un autèntic repte, com és la
població d’edat avançada. La diabetis és altament prevalent en aquest grup de
població, i sovint es manifesta en la seva més alta complexitat; en relació a la
pròpia llarga evolució de la malaltia; a la gran coexistència de complicacions de la
diabetis; a la presència de comorbiditats que limiten les opcions terapèutiques,
provoquen polifarmàcia i interaccions farmacològiques i finalment per les pròpies
característiques intrínseques d’aquesta població. Assumint el repte que suposa,
ens plantegem com a objectiu principal de la present jornada el de donar totes
aquelles eines que permetin millorar l’abordatge de la diabetis en aquest grup de
població. En aquest sentit hem dissenyat un programa encaminat a caracteritzar
molt bé com és aquesta població i com s’hi manifesta la diabetis, a partir
d’aquestes característiques objectives poder dissenyar fins on hem d’arribar en el
control de la diabetis i quines conseqüències pot tenir, per finalment poder
proposar opcions terapèutiques més segures quan ens toqui intensificar i al mateix
temps definir la desintensificació quan sigui necessària. Tot l’après en aquesta
primera part més teòrica la podrem posar en pràctica en una última part, on es
tractaran casos pràctics, molt reals, que ens permetran abordar conjuntament tots
aquells punts clau de l’abordatge de la diabetis en la població avançada.És per
això que ens dirigim a tots aquells professionals assistencials sensibilitzats amb la
diabetis i/o edat avançada, esperant 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, tot en bé del pacient.
Comitè Organitzador i Ponents:
Joan Espaulella Panicot. Geriatria. Director de l’Unitat territorial de geriatria i
cures pal·liatives d’Osona. Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic.
Laura Mañé Serra. Endocrinologia i Nutrició. Adjunta al Servei Endocrinologia de
l’Hospital Universitari de Vic.
Núria Molist Brunet. Especialista en MFiC. Adjunta a la Unitat Geriàtrica d’Aguts
de l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic.
Isabel Ramon Bofarull.Medicina Interna. Adjunta al Servei Endocrinologia de
l’Hospital Universitari de Vic.
Ignasi Saigí Ullastre. Especialista en Endocrinologia i Nutrició. Adjunt al Servei
d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari de Vic.

PROGRAMA:
08:25 - 08:45

Recepció, documentació i acreditacions.

08:45 - 09:00

Presentació: V Jornada de diabetis tipus 2 d’Osona: la diabetis
en l’edat avançada.

09:00 - 09:30

1ª Part: Definició del problema i eines de valoració

• Caracterització del pacient d’edat avançada. Joan Espaulella
• Caracterització de la diabetis en l’edat avançada. Isabel Ramon
09:30 – 10:30 2ªPart: Objectius de control
• En funció de les característiques del pacient. Núria Molist.
• En funció de les necessitats de tractament. Ignasi Saigí
10:30 - 11:00

Pausa i Cafè

11:00 - 12:00

3ª Part: Tractament

• Opcions terapèutiques més adequades en l’edat avançada. Laura
Mañé
• Desintensificació terapèutica, quan i com? Núria Molist
12:00 – 13:30

4ª Part: Pràctica

• Presentació de casos, abordatge participatiu i resolució conjunta.

13:30 - 14:00

Conclusions i Cloenda

