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Dimarts, 27 de Juny de 2017

09:30 Recepció i lliurament de la documentació

10:00 Inauguració oficial 
 Hble. Sr.  Antoni Comin i Oliveres. Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya
 Dra. Mª Dolors Sintes. Vicepresidenta tercera de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 

Salut de Catalunya i Balears
 Dr. Jordi de Dalmases Balañà. President del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
 Dr. Pere Vallribera Rodríguez. President de la Societat Catalana de Gestió Sanitària
 Dr. Julio Martínez Cutillas. President de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica

10:20 Conferència Inaugural
 Reasonable care - to do or not to do
 Ionna Heath. Former President of the Royal College of General Practitioners
 
11:15  Pausa cafè

11:45  Taula de debat 1: 
 Sobreutilització i “Disease mongering”  
 Moderador: Xavier Bayona. EAP Chafarinas, Institut Català de la Salut, Barcelona.

 Medicalització de la vida   
 Josep Casajuana. Consultoris Mèdics Masllorenç i Rodonyà, Tarragona

 Disease mongering en psiquiatría  
 Andrés Fontalba. Unidad Salut Mental. Área de Gestión Sanitaria Norte, Almeria.

12:45 Taula de debat 2: 
 Infrautilització
 Moderadora:  Edurne Fernández de Gamarra Martínez. Servei de Farmàcia Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

 Els efectes de l’infratractament en pacients amb ICC descompensada als Serveis 
d’Urgències: BETAWIN-AHF study

 Sira Aguiló Mir. Àrea d’Urgències de l’Hospital Clínic, Barcelona   

 Factors que impacten en l’adherència terapèutica de pacients crònics: estudi quali i 
quantitatiu 

 Neus Pagès. Servei de Farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

13:30  “Polypill”, una solució per la manca d’adherència en la prevenció cardiovascular?  
 José Ramón González-Juanatey. Servicio de Cardiologia del Hospital Clínico Universitario, 

Santiago de Compostela.

14:00  Debat

14:30  Dinar

Programa: http://www.scfarmclin.org/activitats.php

La sobreutilització i la infrautilització de serveis sanitaris són dues cares de la mateixa moneda. Darre-
rament han sorgit, a arreu del món, diversos moviments liderats per professionals sanitaris que podem 
agrupar sota el concepte de Right Care, que defensen una atenció mèdica més prudent, menys invasi-
va, centrada en la persona i a l’hora més respectuosa amb l’ús responsable dels recursos. En aquesta 
línia, la Societat Catalana de Farmàcia Clínica en col·laboració amb la Societat Catalana de Gestió 
Sanitària hem volgut dedicar aquesta Jornada a reflexionar sobre el valor del medicament en el context 
del Right Care. 

Amb el títol “ni massa, ni massa poc” la  jornada arrencarà amb la conferència inaugural de la Dra. Iona 
Heath, ex presidenta del Royal College of General Practitioners del Regne Unit. Iona Heath és un refe-
rent internacional en el camp de la medicina de família comunitària, col·laboradora habitual del BMJ i 
autora de diversos llibres, que reflexionarà i analitzarà en profunditat qüestions com el sobrediagnòstic, 
la medicalització de la vida, i fins i tot de la mort. 

La Jornada té voluntat de ser un espai de debat i d’intercanvi d’opinió entre tots els professionals sa-
nitaris. Es discutirà sobre els factors que condueixen a la medicalització de la població i s’aprofundirà 
en el concepte del disease mongering i la sobreutilització de medicaments en l’àmbit de la psiquiatria. 
Es debatrà també sobre la manca d’adherència terapèutica com a barrera d’accés d’intervencions 
apropiades, així com l’impacte de l’infratractament en pacients amb insuficiència cardíaca. Finalment la 
jornada es clausurarà amb un interessant debat sobre la polypill, el seu potencial per combatre la manca 
d’adherència en la prevenció secundària cardiovascular, i a l’hora el risc potencial de sobretractament 
que pot arribar a suposar. 

És clar que estem davant d’un problema complex en el que no hi solucions màgiques, però us con-
videm a unir-vos, participar i aportar les vostres idees en aquesta primera jornada de reflexió conjunta 
entre la SCFC i SCGC.
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