nota de premsa
El Comitè de Malaltia Tromboembòlica i Anticoagulació del
General de Catalunya, el Sagrat Cor i la Clínica del Vallès
organitza la III Jornada de Malaltia Tromboembòlica
L’ictus cardioembòlic te una major gravetat i mortalitat que els altres Accidents Vasculars Cerebrals (AVC)
isquèmics, ﬁns el 50% durant el primer any. D’aquí la importància de la seva prevenció i també de realitzar
un diagnòstic i abordatge terapèutic correcte. Amb la III Jornada de Malaltia Tromboembòlica organitzada
pel Comitè d’aquesta malaltia de l’Hospital General de Catalunya, Sagrat Cor Hospital Universitari i Clínica
del Vallès, del grup Quirónsalud, es vol sensibilitzar al clínic en aquest aspecte i valorar quan el pacient
precisa ampliar l’estudi etiològic de l’ictus i si cal un tractament anticoagulant. Actualitzar coneixements,
compartir experiències i mantenir la comunicació entre les diferents especialitats implicades són els objectius d’aquesta III Jornada.
El Comitè de Malaltia Tromboembòlica i Anticoagulació de diversos centres de Quirónsalud Catalunya organitza el pròxim dijous a l’Hospital General de Catalunya la seva III Jornada en la que, entre d’altres qüestions,
abordarà la importància de realitzar un diagnòstic acurat del infart cerebral (ictus) ja sigui per una embòlia
cardíaca o arterial o bé per arteriosclerosis cerebral, ja que el seu tractament serà diferent. Conèixer les
malalties que produeixen l’ictus cardioembòlic ajuden a la prevenció, que és clau en aquesta malaltia.
En els darrers anys s’han incorporat al tractament de la prevenció de la trombosi i de l’embòlia els anticoagulants orals d’acció directa, diferents al Sintrom, i nous antiagregants plaquetaris, més efectius que
l’Aspirina, per millorar el tractament de l’infart i l’angina de pit. Tots aquests fàrmacs comporten uns beneﬁcis evidents respecte als tractament previs, però entre els seus efectes s’inclou un risc d’hemorràgia, pel
que cal conèixer bé com utilitzar-los quan el pacient precisa una intervenció quirúrgica o endoscòpica per
tal de garantir la seva seguretat. Durant la Jornada es farà una divulgació especíﬁca sobre aquest tema.
També s’incidirà en aspectes d’interès en el diagnòstic de la embòlia pulmonar, que és la tercera causa de
mortalitat cardiovascular després del infart de miocardi i del ictus, com l’ús del TAC d’artèries pulmonars.
D’altra banda, es revisarà una forma de presentació menys freqüent de la trombosis venosa: quan afecta a
les venes dels braços.
Finalment es presentaran aspectes pràctics de tractament de la trombosis venosa i de l’ictus amb la presentació de casos clínics.
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PROGRAMA CIENTÍFIC
15:00 h Presentació
Dra. M. Guzmán, Sotsdirectora Mèdica Hospital General de Catalunya.
Dra. Fátima del Molino, Medicina Interna Clínica del Vallès.
15:10 - 16:00 h Taula rodona: d’Ictus Cardioembòlic
Moderadora: Dra. J. Saura. M. Adjunt de Neurologia Hospital de Manresa.
15:10 - 15:35 h Cardioembolisme: el com i perquè.
Embolisme criptogènic. Dr. R. Pujadas, Cap de Servei de Cardiologia del Sagrat Cor - Hospital Universitari.
15:35 - 15:50 h Aspectes clínics diferencials entre diferent subtipus d’ictus. Dr. A. Arboix, Neurologia de
Sagrat Cor - Hospital Universitari.
15:50 - 16:00 h Preguntes i discussió
16:00 - 17:00 h Taula rodona: Malaltia Tromboembòlica
Moderador: Dr. A. Giménez, Cap de Cirurgia Vascular Corporació Sanitària Parc Tauli i Hospital General de
Catalunya.
16:00 - 16:15 h Maneig perioperatori dels Anticoagulants Orals. Dra. Z. Landaluze, Anestèsia de l’Hospital
General de Catalunya i Clínica del Vallès.
16:15 - 16:35 h Trombosis venosa d’Extremitats Superiors. Dr. F. Muñoz, Cap de Servei de Medicina Interna
Hospital de Mollet.
16:35 - 16:50 h Angio-TAC pulmonar en el diagnòstic de la EP aguda. Dr. M. Gutiérrez, Radiodiagnòstic
Hospital de Viladecans.
16:50 - 17:00 h Preguntes i discussió
17:10 - 17:30 h Descans i cafè
17:30 - 19:00 h Sessió interactiva. Discussió de casos clínics
Moderadora: Dra. Fátima del Molino, Medicina Interna Clínica del Vallès.
19:00 - 19:10 h Cloenda
Dr. Joan Mallofré, Director mèdic, Clínica del Vallès i Dra. Fátima del Molino, Medicina Interna, Clínica del
Vallès i Presidenta del Comitè de Malaltia Tromboembòlica i Anticoagulació del tres centres.
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Sobre Quirónsalud
Quirónsalud és el grup hospitalari privat més important a Espanya i el tercer a nivell europeu. Està present en 13
comunitats autònomes i disposa d'una oferta superior a 6.200 llits en més de 70 centres de tot Espanya.
En el seu propòsit d'oferir una atenció integral i d'excel·lència al pacient, els centres de Quirónsalud compten amb
modernes infraestructures i equipament d'alt nivell tecnològic, així com amb un equip de professionals altament
especialitzat i de prestigi internacional. Així mateix, el seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes
transversals que permeten optimitzar l'experiència acumulada en els diferents centres i els resultats de la investigació.
Actualment, Quirónsalud està desenvolupant més de 1.600 projectes de recerca a tot Espanya i molts dels seus
centres realitzen en aquest àmbit una labor puntera, sent pioners en diferents especialitats com cardiologia, endocrinologia, ginecologia, neurologia o oncologia, entre d'altres.

Per més informació:
Comunicació
Pilar Rosas
93 587 93 93
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