NOTA DE PREMSA

El Comitè de Malaltia Tromboembòlica i Anticoagulació dels
centres d’ idcsalud de Catalunya organitza la II Jornada de Malaltia
Tromboembòlica
La malaltia tromboembòlica venosa (MTEV) és freqüent i és la tercera causa de malaltia
cardiovascular
Actualitzar coneixements, compartir experiències i mantenir la comunicació entre les diferents
especialitats implicades són els objectius de la Jornada

El Comitè de Malaltia Tromboembòlica i Anticoagulació del conjunt de centres d’idcsalud de Catalunya
organitza la II Jornada de Malaltia Tromboembòlica per tal d’actualizar i compartir experiències des d’una
vessant multidisciplinar. La Jornada tindrà lloc el dijous 16 d’octubre a partir de les 15,00 hores a la Sala
d’Actes d’idcsalud Hospital General de Catalunya.
Des del Comitè es considera que el treball multidisciplinar comporta un consens entre els clínics que
afavoreix el tractament i seguiment dels pacients. Amb aquesta II Jornada es preten mantenir la
comunicació de les diferents especialitats implicades (Cirurgia Vascular, Medicina Interna, Hematologia,
Cardiologia, Neurologia, Pneumologia,Farmacologia, Medicina Familiar i Comunitària, Oncologia, etcètera)
i també fer difusió de l’experiència dels professionals d’idcsalud a Catalunya.
En la jornada s’abordaran els següents aspectes:
Els Anticoagulants Orals d’Acció Directa en la fibril·lació auricular no valvular (FANV)
La fibril·lació auricular no valvular (FANV) és l’arítmia cardíaca més freqüent i l’ictus cardioembòlic és la
seva complicació més temuda: te major gravetat i mortalitat que la resta d’Accidents Vasculars Cerebrals
isquèmics (50% a l’any).Per tant, és de gran importància la seva prevenció amb un tractament
anticoagulant. Cal destacar que en els darrers anys s’incorporen al tractament d’aquestes patologies nous
anticoagulants orals que aporten avantatges respecte als fàrmacs convencionals com el Simtrom.
Actualment els Nous Anticoagulants d'Acció Directa (ACODs) aprovats pel seu tractament són dabigatran,
apixaban i rivaroxaban que no requereixen controls analítics i presenten menys interaccions
farmacològiques a diferencia del Simtrom. La seva eficàcia és discretament superior i son més segurs.
Tenen limitació d'ús per les autoritats sanitàries degut al seu cost elevat. La seva introducció en els darrers
anys s'està realitzant de manera progressiva.

Malaltia Tromboembòlica Venosa (MTEV)
La malaltia tromboembòlica venosa (MTEV) és una patologia freqüent i la tercera causa de mort
cardiovascular (després de l'infart de miocardi i de l'ictus). Són manifestacions de la mateixa malaltia la
Trombosis Venosa Profunda de les venes de les cames i l’embòlia pulmonar que malgrat el tractament
anticoagulant te una mortalitat del 4%. Com a complicació de la Trombosis Venosa pot aparèixer una
Síndrome Postrombòtica que afecta negativament a la qualitat de vida dels pacients. Els Nous
Anticoagulants Orals també es comencen a utilitzar pel tractament d'aquesta malaltia amb bons resultats.
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Discussió de casos clínics en anticoagulació
Te especial interès poder compartir entre els diferents especialistes les inquietuds terapèutiques en
aquestes malalties, ja que en ocasions el tractament pot ser difícil. Aquest aspecte es treballarà en aquest
fòrum comentant casos clínics de la pràctica real.
Finalment es durant a terme les conclusions i la cloenda de la II Jornada de Malaltia Tromboembòlica
d’idcsalud a Catalunya.

Sobre IDCsalud
El grup IDCsalud, líder a Espanya en prestació de serveis sanitaris, gestiona 29 centres hospitalaris en
quatre comunitats autònomes i compta amb una plantilla de més de 9.500 professionals per desenvolupar
la seva activitat. La tasca assistencial d’IDCsalud cobreix totes les especialitats mèdiques, destacant en el
diagnòstic i tractament de patologies cardiovasculars i oncològiques. Els centres que gestiona, en els que
s'han invertit més de 550 milions d'euros, disposen d'instal·lacions i equipaments per a diagnòstic i
tractament amb tecnologia d'avantguarda. Víctor Madera, president de IDCsalud, destaca el "compromís"
del grup per oferir als pacients una assistència de qualitat i excel·lència: "Per assolir-ho apostem per la
promoció activa de la innovació, la investigació i la docència i comptem amb els millors professionals ".

Per més informació:
Comunicació idcsalud Hospital General de Catalunya
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45
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