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QUARTA ACTUALITZACIÓ EN 
TRACTAMENT ANTITROMBÒTIC Agenda 

15:00 h - 15:15 h
Benvinguda
Rocio Cebrián, Subdirectora Assistencial
Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Presentació del Curs.
Dra. Amparo Santamaria, 
Unitat d’Hemostàsia i Trombosi
Dr Francesc Bosch, Cap de Servei
d’Hematologia, Hospital Vall d’Hebron.

15:15 h - 16:00 h
Actualització en indicacions d’anticoagula-
ció en cardiologia i el paper dels ACODs.
Dr. Àngel Moya, Unitat d’Arítmies, Servei de
Cardiologia, Hospital Vall d’Hebron. 

16:00 h - 16:45 h 
Estratègies diagnòstiques i 
terapèutiques en l’ictus criptogènic. 
Dr. Carlos Molina, Unitat d’Ictus, Servei de
Neurologia, Hospital Vall d’Hebron.

16:45 h - 17:30 h 
Actualització en tractaments antiagregants
i el maneig perioperatori.
Dra. Verònica Pons, Unitat d’Hemostàsia,
Hospital Vall d’Hebron. 

17:30 h - 18:15 h  
Maneig clínic  de la tromboflebitis 
superficial.
Dr. Sergi Bellmunt, Servei d’Angiologia i
Cirurgia Vascular, Hospital Vall d’Hebron.

18:15 h - 19:00 h 
Reversió dels anticoagulants 
en diferents escenaris clínics.
Dra. Pavel Olivera, Unitat d’Hemostàsia 
i Trombosi.

19:00 h - 19:30 h   
Aspectes pràctics mitjançant la 
resolució de cassos clínics.
Dra. Eva Menino, CAP Rio de Janeiro.

19:30 h 
Clausura del Curs.

És un plaer convidar-vos al quart curs d’actua-
lització en tractament en tractament anti-
trombòtic. 

Les noves unitats de tractament anticoagu-
lant, són el paradigma de la transversalitat en
la medicina actual. El treball multidisciplinar
entre diferents especialitats tant hospitalàries
com en atenció primària, és imprescindible
en aquestes unitats, d’aquí la necessitat de
cursos de formació en el tractament anticoa-
gulant, on apareixen totes les especialitats
mèdiques implicades en el diagnòstic, maneig
i seguiment del tractament anticoagulant.

Aquest curs neix de la vocació de formar en el
maneig del tractament antitrombòtic i realit-
zar actualitzacions en els diferents camps de
l’anticoagulació. Està dirigit a qualsevol pro-
fessional sanitari que estigui interessat en el
tema. Des de la Unitat d’Hemostàsia i
Trombosi, li donem la benvinguda i esperem
que el curs compleixi amb les seves expectati-
ves. 

Dra. Amparo Santamaría
En nom del Comitè Organitzador

Presentació de la quarta edició d’actualització
en tractament antitrombòtic: 

Amb la col·laboració de




