
TERTÚLIES D’ACTUALITAT 
Amb la col·laboració de Sanofi 

 
INTRODUCCIÓ 
La investigació és una activitat imprescindible per aconseguir l’èxit de qualsevol estratègia que 
tingui com a objectiu millorar la salut de la població. La integració de la investigació en la 
pràctica clínica afavoreix la qualitat dels serveis de salut i la rapidesa en la implantació dels 
avenços científics en prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties. Els resultats dels 
projectes de recerca biomèdica del professionals sanitaris especialitzats fan possible millorar la 
qualitat de vida i obren la porta a l’esperança de moltes persones afectades per patologies 
diferents. 

Les activitats de prevenció primària poden estar centrades en el medi ambient (protecció de la 
salut) o en les persones (promoció de la salut i prevenció de la malaltia). La promoció de la 
salut, tasca primordial en què està implicat el farmacèutic vol aconseguir que les persones 
adoptin hàbits de vida saludable mitjançant accions educatives, tant en l’àmbit individual com 
en el col·lectiu, amb accions legislatives o amb difusió als mitjans de comunicació. 
 
OBJECTIUS 

 Actualitzar coneixements, intercanviar experiències i reflexionar de forma conjunta i 
multidisciplinària amb especialistes mèdics i farmacèutics de la prevenció i el 
tractament de diverses patologies que afecten la població i millorar la qualitat i 
l’esperança de vida de les persones que tenen aquestes patologies. 

 Donar una atenció farmacèutica a la població amb consell assistit sobre medicaments i 
problemes relacionats amb la salut.  

 Capacitar l’alumne per fer les intervencions preventives i de promoció en cada un dels 
problemes de salut i conèixer els últims avenços en la investigació científica de les 
malalties tractades en aquestes tertúlies. 

 
PROGRAMA 

 27 de novembre: “Antidepressius i benzodiazepines: una prescripció en augment?”. Rafael 
Maldonado, metge, catedràtic de farmacologia, laboratori de neurofarmacologia, 
Universitat Pompeu Fabra. 
 

 22 de gener: “Antibiòtics: crònica d’una mort anunciada?”. Santiago Grau, llicenciat en 
farmàcia, cap de secció del Servei de Farmàcia del Parc de Salut Mar 

 

 26 de febrer: “Anticoagulants orals”. Juan Carlos Laguna, catedràtic de farmacologia, 
Unitat de Farmacologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona 

 

 16 d’abril: “Immunoteràpia. La nova frontera del càncer”. Pere Gascón, cap del servei 
d’oncologia mèdica i responsable del Laboratori d’Oncologia Molecular i Transnacional 
de l’Hospital Clínic de Barcelona 

 

 28 de maig: “Investigació en diabetis”. Ramon Gomis, director de l’Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) 

 
COORDINACIÓ 
Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional 
del COF de Barcelona 
 
DATES: dimecres 27 de novembre del 2013, dimecres 22 de gener, dimecres 26 de febrer, 
dimecres, 16 d’abril i dimecres, 28 de maig del 2014 
HORARI: tots els dimecres de 14 a 16 hores 
LLOC: locals col·legials 
HORES LECTIVES: 10 hores 
MATRÍCULA:  
Col·legiats: gratuïta cal confirmar assistència a la www.cofb.cat 
No col·legiats: 125€ cicle complet – 25€ cada sessió 
INSCRIPCIONS: a partir del 2 d’octubre del 2013, a la web www.cofb.cat o bé www.cofb.org  
PLACES: limitades a 214 

http://www.cofb.cat/
http://www.cofb.cat/
http://www.cofb.org/

