
 

 
 

Insulinització en Atenció Primària 
      

01 de Febrer de 2023- 16.00 a 20.15 h 
CAP Onze de Setembre , Av. Onze de Setembre, 10, Lleida 

 
 

Objectius 

General 

• Millorar la competència professional en la introducció, manteniment i intensificació de l’ús de la 

insulina en Atenció Primària. 
 

Específics 

• Distingir els diferents tipus d’ insulines les seves propietats (farmacocinètica, eficàcia, efectes 

adversos); Principals estudis de referència. 
 

• Aplicat criteris per a iniciar la insulinització, ajustament de medicació concomitant. Algorismes 
d’insulinitació. 

 

• Fer Educació diabetològica (tècniques, zones de punció, educació grupal) 
 

• Identificar pautes d’intensificació. 

• Aplicar pautes d’insulinització en situacions especials (ús conjunt amb corticoteràpia, ús en 
pacients amb tractament pal·liatiu i pacient fràgil, insulinització durant el Ramadán, viatges). 

 
 

Contingut i durada 

16.00-18.00h 
 

• Els diferents tipus d’ insulines les seves propietats (farmacocinètica, eficàcia, efectes adversos); 
Principals estudis de referència. 

 

• Criteris per a iniciar la insulinització, ajustament de medicació concomitant. Algorismes 
d’insulinitació. 

 

• Educació diabetològica (tècniques, zones de punció, educació grupal) 
 

  Descans 18.00-18.15h 
 

18.15-20.15h 
 

• Pautes d’intensificació. Com fer les transicions des de l’hospital 
 

• Pautes d’insulinització en situacions especials (ús conjunt amb corticoteràpia, ús en pacients 
amb tractament pal·liatiu i pacient fràgil, insulinització durant el Ramadán, viatges). 

 

• Exemples i exercicis pràctics. 
 
Durada: 4 hores



 

,  
 
 

    Metodologia 

Els curs d’insulinització tindrà una estructuració en 2 parts; una primera de contingut més teòric on es 

repassarà de manera exhaustiva els diferents tipus d’insulines amb les seves característiques, novetats i 

aspectes bàsics a conèixer; posteriorment s’abordarà en la segona sessió, més pràctica, situacions 

concretes reals i freqüents en la pràctica diària de la consulta del metge de Família. Acabarem posant 

exemples concrets a desenvolupar i debatre entre els assistents. 

 

 
 

Equip docent 

Coordinadors i ponents: Drs. Antonieta Vidal i Àngels Molló 

Membre del Grup de treball GEDAPS-CAMFiC 

 

 
Dirigit a 

Als metges i metgesses, infermers/res i altres professionals de la salut. 

Places: 35 

 

 

 

Patrocina:         
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