
Dimecres, 9 d’octubre de 2019, de 15.30 h a 19.45 h - Sala d’actes de l’Hospital Universitari de Bellvitge

Actualització en ictus isquèmic i hemorràgic. 
Visió pràctica de problemes en ictus, un 

abordatge integral.

Amb la col·laboració de:

Organitza: Unitat de Malaltia Vascular Cerebral.
 Servei de Neurologia HUB.
 Dr. Pere Cardona 
 Coordinador de Patologia Neurovascular HUB-ICS

Data i lloc: 9 d’octubre de 2019. Sala d´Actes gran de l’ Hospital 
Universitari de Bellvitge.

Total hores: 5 hores 

Metodologia: Casos clínics, televotació, teòrica amb discussió.

Preinscripció: Gratuïta, al correu
secretarianeurologia@bellvitgehospital.cat

Objectiu
• Actualitzar els coneixements i problemes sobre el diagnòstic, ma-

neig i tractament del malalt amb patologia vascular cerebral d´una 
manera pràctica.

• Presentar novetats en atenció a l´ictus de forma pràctica i actua-
litzada.

Objectius específi cs
• Identifi car, classifi car i tractar les diferents patologies incloses al 

programa.
• Detectar precoçment les complicacions i instaurar el tractament 

mèdic o quirúrgic requerit en un context clínic i pràctic.
• Interpretar les proves diagnòstiques que es realitzen habitual-

ment.
• Aplicar els protocols i guies d’actuació defi nides per a diferents 

patologies en pacients a urgències, hospitalització, ambulatori i 
seguiment.

• Establir els recursos socials, rehabilitació i teràpia ocupacional 
d´un pacient amb ictus.

Dirigit a:
Metges de les especialitats d’Anestesiologia i Reanimació, Medici-
na intensiva, Medicina interna, Neurocirurgia, Neurofi siologia, Neu-
rologia, Radiologia, Urgències i Rehabilitació. Infermeres/rs d´ur-
gències, d’hospitalització i d’Atenció Primària.

Introducció:
Davant les novetats dels darrers anys en el diagnòstic i tractament 
de l’ictus i els diferents escenaris de complexitat creixent, és im-
prescindible aquesta jornada, que, al llarg de 5 hores, pretén trac-
tar diferents problemes de la pràctica clínica diària en l’atenció als 
malalts amb ictus en tots els nivells assistencials de forma trans-
versal i que permeti un abordatge global de totes les dimensions 
d´afectació de l´ictus.

15.15 h Benvinguda institucional.

15.30 h Millorar el temps dels codis a Urgències. Codi Ictus.
 Casos clínics.
 Dra. S. Garcia. Neuròloga. H. Moisès Broggi
 Millora el temps d’atenció a Urgències.
 Dr. J. Jacob. Urgències. HUB
 Millorar el temps d’intervencionisme.
 Dr. S. Aixut. Neuroradiologia. HUB

16.15 h Control de la dislipèmia i detecció de l’arrítmia oculta.
 Casos clínics.
 Dra. S. Copetti. UGAP L’Hospitalet Nord.
 Estratègies últimes de control de la dislipèmia.
 Dr. X. Pintó. Unitat de Lípids i Risc Vascular. Medicina
 Interna. HUB
 Detecció de l’arrítmia i nous dispositius.
 Dr. I. Anguera. Unitat d’Arrítmies. Cardiologia. HUB

17.00 h Escenaris complexos en anticoagulació.
 Casos clínics.
 Dra. N. Berrocal. Neurologia. Parc Sanitari Sant Joan de
 Déu. Sant Boi.
 Situacions difícils amb anticoagulants d’acció directa.
 Dr. P. Domènech. Hematologia i Hemostàsia. HUB
 Anticoagulació més antiagregació.
 Dr. J. Peris. Hematologia i Hemostàsia. HUB

17.55 h Descans.

18.25 h Circuits ambulatoris de l´AIT. Cures d’infermeria de l’ictus.
 Casos clínics.
 Dra. C. Marzal. Neurologia. Hospital de Martorell.
 Circuits ambulatoris i hospitalaris de l´AIT.
 Dr. J. Zaragoza. Neurologia. H. Verge de la Cinta. Tortosa.
 Atenció infermera en ictus. Infermeria Bellvitge.
 Sra. Raquel Pujades. Infermera Unitat d´Ictus.

19.10 h Després de l’ictus què podem oferir?
 Casos clínics.
 Dra. E. Puiggròs. Neurologia. Consorci Sanitari del Garraf
 Rehabilitació intensiva i teràpia ocupacional.
 Dr. J.M. Santiago. Consorci Sanitari Integral. L´Hospitalet.
 Recursos després de l’ictus. Geriatria.
 Dra. Nuria Gutiérrez.

19.55 h Resum.
 Dr. M. Huertas. Neurologia. Hospital de Viladecans

20.15 h Cloenda.
 Dra. H. Quesada. Neurologia. HUB.


