Maneig del tractament anticoagulant oral
des de la perspectiva de la diversitat de
fàrmacs, pacients i contextos clínics en
Atenció Primària de salut
22 d’abril de 2020 de 16:00 a 20:15 h
CAMFiC, Diputació, 316 - Barcelona

Objectius
Objectiu general
Aprendre les característiques i el maneig dels fàrmacs anticoagulants orals utilitzats per a la
prevenció de la malaltia cardioembòlica en el sistema de l’Atenció Primària, així com
actualitzar els coneixements sobre la metodologia a seguir en els casos en què cal interrompre
temporalment el tractament anticoagulant oral.
Objectius específics
El participant, finalitzat el curs, serà capaç de:
Prescriure el fàrmac anticoagulant oral més adient a cada perfil de pacient.
Fer un seguiment adequat del tractament anticoagulant.
Adaptar l’ús del tractament a situacions clíniques específiques.
Conèixer el maneig del pacient anticoagulat davant situacions que requereixin
de la seva adaptació o retirada i posterior reinici.

Contingut i durada
1º Part .
Descripció de les característiques dels diferents fàrmacs anticoagulants.
Identificació i descripció de les situacions clíniques en què augmenta el risc de
trombosi cardioembòlica.
Seguiment del tractament anticoagulant oral.

Cronograma
16:00-18:00h

Descans
2º Part
Maneig de les interrupcions i reinicis de tractament en el context de la realització de
proves i procediments que afecten el risc de trombosi i/o sagnat.

18:00-18:15h
18:15-2015h

Durada: 4 hores
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Metodologia
Exposició teòrica i pràctica, basada en la discussió de casos clínics i la resposta a situacions
concretes.

Equip Docent
Coordinador/a: Dr./Dra. Belén Enfedaque Montes
Membres del Grup de treball Anticoagulació Oral de la CAMFiC

Dirigit a
Als metges i metgesses, infermers/res i altres professionals de la salut.
Places: 35
Podeu consultar l’estat de l’acreditació a la web de la CAMFiC: www.camfic.cat
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