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Prerequisits

L'alumne haurà d'haver assolit prèviament coneixements i competències en fisiopatologia i semiologia clínica,
així com coneixements bàsics sobre les malalties cardiovasculars més freqüents, com són la cardiopatia
isquèmica, la insuficiència cardíaca, les arítmies, la síncope i les valvulopaties degeneratives.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui
tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica
professional en totes les seves accions

Objectius

L'Objectiu general de l'assignatura és que l'alumne entengui el benefici clínic i social de la resolució dels
processos cardiològics de manera coordinada entre l'Atenció Primària i els centres hospitalaris (continuïtat
assistencial).

Els objectius específics son:

1. Conèixer l'organització de l'assistència sanitària i Pla de Salut de Catalunya

2.Identificar els processos clínics cardiològics més prevalents que millor es beneficien d'una assistència
coordinada entre l'Atenció Primària i la hospitalària

2.Conèixer els protocols d'atenció clínica dels processos cardiològics més prevalents així com els protocols de
derivació (trajectòries assistencials) antre l'Atenció Primària, Hospitalària i Domiciliària

3. Conèixer els protocols d'atenció dels pacients en fase terminal de la cardiopatia

Competències

Medicina
Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de
comunicació.

Continuïtat Assistencial dels Processos Cardiològics en Atenció Primària   2015 - 2016

1



1.  

2.  
3.  

Reconèixer i actuar en les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que
requereixen atenció immediata
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de
comunicació.
Identificar els factors de risc cardiovascular i assumir les accions de prevenció primària i secundària.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Continguts

-Organització dels nivells assistencials i Pla de Salut de Catalunya.

-Control dels factors de risc i prevenció de les malalties cardiovasculars a l'Atenció Primària

-Trajectòries assistencials entre l'Atencio Primària-Hospitalària per les malalties cardiovasculars més freqüents

-Protocols d'atenció domiciliària i pal·liatius en la fase terminal de la malaltia cardiovascular

Classes teòriques (10 hores)

1 Model funcional i organitzatiu dels nivells assistencials a Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2011-2015.

2 Paper de l'Atenció Primària en la prevenció i control dels factors de risc cardiovascular.

3 Processos cardiovasculars més freqüents a l'Atenció Primària. Trajectòries assistencials.

4 L'atenció domiciliària del malalt amb cardiopatia evolucionada. Pal•liatius

5 Continuïtat assistencial al pacient

amb cardiopatia isquèmica

6 Continuïtat assistencial al pacient

amb insuficiència cardíaca

7 Continuïtat assistencial al pacient

amb fibril•lació auricular

8 Continuïtat assistencial al pacient

amb síncope

9 Continuïtat assistencial al pacient

amb malaltia valvular

10 Els sistemes d'informació en la continuïtat assistencial. Telemedicina

Seminaris de casos clínics (5 hores)

11 Discussió de casos clínics de cardiopatia isquèmica

12 Discussió de casos clínics d'insuficiència cardíaca

13 Discussió de casos clínics d'arítmies
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L'assistència a classe és obligatòria.

14 Discussió de casos clínics de síncope

15 Discussió de casos clínics de valvulopatíes

Pràcticum assistencial sense directrius (15 hores)

Mòdul A. Consulta externa del Cardiòleg al centre d'atenció primària (CAP)

Mòdul B. Consulta externa en una unitat d'Insuficiència cardíaca

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla
d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el
calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de
les Unitats Docents Hospitalàries (UUDDHH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el
primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les
UUDDHH.

Pel curs 2015-2016, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a

nivell de Facultat i de les UUDDHH son:

UDHSP UDGTiP

Joan Cinca:

jcinca@santpau.cat

Antoni Bayés

abayesgenis@gmail.com

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Seminaris de casos clinics 5 0,2

Temes teòrics 10 0,4

Tipus: Supervisades

Pràcticum assistencial sense directrius 15 0,6

Tipus: Autònomes

Estudi de textos i preparació d'esquemes 43 1,72

Avaluació

Els estudiants que no realitzin les proves d'avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l'assignatura
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Prova objectiva de resposta múltiple Test de preguntes de resposta múltiple sobre els continguts teòrics

i pràctics. Pes sobre la nota final: 70%

Avaluació del treball Treball de recerca bibliogràfica sobre algun dels continguts de

l'assignatura. Pes sobre la nota final: 30%.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació del treball 30 0 0

Prova objectiva de resposta múltiple 70 2 0,08 1, 2, 3

Bibliografia

- Sistema Sanitari a Catalunya (www.gencat.cat)

- Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 (www.gencat.cat)

- Guies de Pràctica Clínica de la Cardiopatia isquèmica, Insuficiència cardíaca, Fibril.lació auricular, Síncope, i
Valvulopaties. Societat Espanyola de Cardiologia ( )www.secardiologia.es
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