
Punts claus en el maneig de la Insuficiència Cardíaca 
a l’Atenció Primària

Moderador: 
• Joan Barrot, Metge de Família, membre del grup GEDAPS de la CAMFiC i de la RedGDPS

Ponents: 
• Mar Domingo, Metgessa de Família, membre del Grup de treball de malalties del cor de 

la CAMFiC
• Roman Freixa, Cardiòleg, coordinador del grup de treball de la SCC per la coordinació 

entre cardiologia i atenció primària 

Metodologia:
Durant els primers 60 minuts i mitjançant un diàleg entre el moderador i els ponents es 
donarà resposta a una sèrie de punts claus en el maneig de la Insuficiència Cardíaca (IC) a 
l’Atenció Primària (AP).

Els assistents podran fer preguntes a través del chat i seran resoltes en els últims 30 minuts 
del seminari web.

Patrocina:Organitza:

3 de març de 2022, de 17 a 18:30 hores

http://w.camfic.cat/puntsclausic

Col·labora:

Link d’inscripció:

http://w.camfic.cat/puntsclausic


Temari:

• El diagnòstic d’una IC: criteris actuals i limitacions des de l’AP

• Per què es produeix?

• Que passa amb els casos de Fracció d’Ejecció (FE) intermitja?. Continua sent vàlida 
aquesta classificació?

• Que diu la nova guia de l’ESC del 2021? 

• Quin hauria de ser el primer tractament del pacient amb IC amb FE reduïda? Els 4 
magnífics? Tots de cop o inici progressiu? Potser un tractament més horitzontal amb 
els 4 fàrmacs al menys en la IC amb FE reduïda? O també en la preservada?

• I en el pacient amb diabetis? Es més greu l’IC en la persona amb diabetis? O com a 
mínim és diferent?

• I en el pacient amb FE conservada?

• Quin paper tenen els iSGLT2 en el tractament de l’IC?

• La segona línia de tractament? Que recomaneu?

• La digoxina encara te un paper? Els betabloquejants fan por, oi? I el sacubitril? I…?

• Quan el malalt està congestionat i/o descompensat, que fem? 

• El tema del filtrat glomerular en la prescripció dels fàrmacs

• Com veieu vosaltres el futur de la prevenció i el tractament de l’IC?

Patrocina:Organitza: Col·labora:


