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Amb el suport:



Data: 26 d’octubre

Horari: De les 16 a las 19 hores

Lloc: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears 

(C/ Major de Can Caralleu, 7-9. Barcelona)

Organitza

La Societat Catalana de Gestió Sanitària, que pertany a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i Balears, a través del grup de direccions assistencials.  

Inscripcions

Per a inscripcions empleneu aquest formulari. 

Disponible connexió online

Bene�cis de la monitorització de la 
glucosa en pacients amb DM2 ingressats

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS0W8u8rg4gK1WM5dNOvV065JbEo4dstPH8PsWZ93Fn9HsYg/viewform


En l’entorn de l’actual pandèmia per COVID19, alguns grups de treball de societats científiques com el Grup 

de Treball de Diabetis, Obesitat i Nutrició de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) estableix reco-

manacions per a l’abordatge hospitalari de la hiperglucèmia en el pacient COVID19, en base a la seva situació 

clínica, la seva fragilitat i/o edat avançada. Un estudi del Registre SEMI-COVID19, a partir de dades de 11.312 

pacients, ha constatat que aquesta condició clínica s’associa a una major necessitat de ventilació mecànica, 

més risc d’ingrés a la Unitat de Cures Intensives i de mort, en el context de la pandèmia per coronavirus. 

S’estima que entre el 25 i el 30% dels pacients ingressats a l’àmbit hospitalari en medicina interna té diabetis. 

A més, entre el 30 i el 40% de pacients diabètics visitats per metges internistes presenten obesitat. Totes 

aquestes xifres i d’altres que s’han publicat confirmen la necessitat de plantejar-se la monitorització de la 

glucosa en líquid intersticial en el pacients amb DM2 ingressats. 

Objectius
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16h.

16:20h.

16:55h.

17:25h.

17:55h.

18:25h.

18:55h.

Benvinguda i presentació sobre l’impacte en la salut dels  pacientes ingressats

Free Style Lliure 2: Els beneficis de la monitorització de la glucosa en líquid intersticial 

Javier Ágreda, director mèdic Abbott Diabetes Care

Experiències reals en el nostre entorn a l’àmbit  hospitalari

Berta Soldevilla, metge del Servei d’Endrocrinologia. Hospital Germans Trias i Pujol

Evidència internacional publicada de pacient ingressat amb DM2 i monitoritzat amb FreStyle 2

Javier Ágreda, director mèdic Abbott Diabetes Care

Eficiència de la Innovació per als pacients amb DM2

Antoni Pérez, director del Servei d'Endocrinologia. Hospital de Sant Pau

Reptes i oportunitats de les noves tecnologies i dels pacients DM2 insulinitzats

Jesús Blanco. Metge de la Unitat de Diabetis. Hospital Clínic

Tancament de la sessió

Programa de la sessió
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