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Estimats companys i companyes,

Tenim el plaer de convidar-vos a participar en la segona edició del curs inflammatory 
Bowel disease - catalunya iBd-cAt. Es tracta d’un curs no presencial que es desenvolupa 
en 6 sessions on-line durant l’any 2018. cada sessió es compon de dues ponències, a 
càrrec de dos experts en malaltia inflamatòria intestinal (Mii), sobre temes absolutament 
actualitzats i de vital interès pel maneig dels nostres pacients amb Mii.

El curs està adreçat als especialistes en aparell digestiu i metges residents dels hospitals de 
catalunya i de les illes Balears amb l’objectiu d’assolir una millora dels coneixements així 
com una actualització sobre temes crucials pel maneig dels pacients amb Mii.

les sessions es transmetran on-line dimecres o dijous de 15:00 a 16:20 hores. la idea és que 
s’emetin dintre l’horari laboral de la majoria de centres, amb la finalitat que es puguin veure 
en equip i així donar peu a debat i a possibles preguntes que es podran dirigir on-line als 
ponents; facilitant la formació, comunicació i discussió, així com la possibilitat de compartir 
àrees d’expertesa entre els participants. pels companys als quals no els sigui possible 
el seguiment des de l´hospital, ho podran fer igualment a casa o a qualsevol altre lloc. A 
més, les presentacions quedaran a disposició dels professionals que vulguin consultar-les 
posteriorment a la sessió.

Tot esperant retrobar-nos a la web, rebeu una cordial salutació,

coordinAdores 

Montserrat Andreu Garcia 
hospital del Mar - parc de Salut MAr, Barcelona

Mercè navarro llavat 
hospital de Sant Joan despí Moisès Broggi, Barcelona

Yamile Zabana Abdo  
hospital universitari Mútua Terrassa, Terrassa, Barcelona
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curació mucosa: és un objectiu terapèutic en la cU 
ponent4elena ricart gómez 
Hospital Clínic, Barcelona

trasplantament fecal a la cU 
ponent4clàudia aràjol gonzález 
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

 coordinadora4Montserrat andreu garcia

Medicines alternatives 
ponent4esther garcía planella 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Malaltia inflamatòria intestinal i l’esport 
ponent4David Monfort i Miquel 
Consorci Sanitari de Terrassa, Barcelona

 coordinadora4Yamile Zabana abdo

diagnòstic de la malaltia inflamatòria intestinal (Mii): visió de l’endoscopista 
ponent4Jordi gordillo abalos 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

diagnòstic de la Mii: visió del patòleg 
ponent4Justyna szafranska 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

 coordinadora4Mercè navarro llavat

sexualitat i malaltia inflamatòria intestinal (Mii) 
ponent4laura Marín sánchez 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona; UAB

la figura de la infermera a la Mii 
ponent4Francisca Murciano gonzalo 
Hospital del Mar – Parc de Salut MAR, Barcelona

 coordinadora4Yamile Zabana abdo

Manifestacions extraintestinals 
ponent4Virginia robles alonso 
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

Medicina de transició 
ponent4Javier Martín de carpi 
Hospital Universitari San Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona

 coordinadora4Mercè navarro llavat

Maneig de la malaltia inflamatòria intestinal (Mii) a urgències 
ponent4albert Villoria Ferrer 
hospital universitari de Sabadell - corporació Sanitària parc Taulí, Sabadell, 
Barcelona
Monitorització de la Mii 
ponent4Míriam Mañosa i círia 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona; UAB

 coordinadora4Montserrat andreu garcia
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Descripció De les sessions i horari
Sessions retransmesses per videoconferència des de la plataforma de l’Acadèmia, d’abril a 
novembre de 2018, dimecres o dijous de 15:00 a 16:20 hores. 

MoDel D’agenDa De les sessions
· Apertura de la sessió i introducció per part del coordinador, 5’
· Exposició primer tema, 25’
· Torn de discussió i preguntes, 10’
· Exposició segon tema, 25’
· Torn de discussió i preguntes, 10’
· Tancament de la sessió i convocatòria de la següent videoconferència.

aDeQUació als oBJecTiUs
NEcESSiTATS A què rESpoN El coNTiNguT dE l’AcTiviTAT
la malaltia inflamatòria intestinal (Mii) és una malaltia cada cop més freqüent i d’alta complexitat 
entre la població que requereix atenció especialitzada. És una malaltia en constant evolució, tant 
en el seu coneixement com en el seu maneig terapèutic. Això requereix una constant formació 
continuada i actualització per assegurar uns estàndards de qualitat assistencial òptims.

coM hAN ESTAT dETEcTAdES AquESTES NEcESSiTATS?
Els gastroenteròlegs, independentment del centre al qual estan adherits, es troben davant d’una 
Mii amb alta complexitat i en continu canvi. Aquest programa s’ha confeccionat per donar eines a 
tots els gastroenteròlegs per afrontar els reptes clínics d’aquests tipus de pacients amb la màxima 
expertesa i actualització.

aValUació-acreDiTació
un cop finalitzat el curs i acreditada (mitjançant el control de connexions i accessos) l’assistència al 
80% de les sessions, es farà arribar el certificat amb els crèdits corresponents. També és demanarà 
el compliment d’una enquesta de satisfacció i un petit qüestionari de coneixements.

AcreditAciÓ
pel consell català de la Formació continuada de les 
professions sanitàries / Formación Continuada del 

Sistema Nacional de Salud

inscripcions on-line
goo.gl/HZiXQq

iNForMAciÓ gENErAl
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