
 
 

Taula rodona 10 

Teràpia antitrombòtica i antiagregant: deixem les coses 

clares 

 

1. Justificació:  

L'arsenal terapèutic dels Serveis d'Urgències tant hospitalaris com extra-

hospitalaris s'ha enriquit significativament en els últims anys gràcies a la 

comercialització de nous fàrmacs per el tractament de la síndrome coronària 

aguda i les diferents patologies trombòtiques (tromboembòlia pulmonar, 

fibril·lació auricular, ...). Aquesta incorporació en la pràctica clínica implica un 

canvi important en el maneig del pacient que acudeix al Servei d’Urgències. Cal 

adaptar-nos a les noves teràpies, les seves indicacions, possibles  

complicacions i efectes secundaris. Secundàriament, cal conèixer les principals 

novetats d’investigació, sobre tot en relació amb els antídots capaços de 

revertir l’efecte anticoagulant quan sigui necessari. 

 

2. Objectiu:  

Presentar els diferents fàrmacs antiagregants i anticoagulants que disposem i 

la seva aplicació en la pràctica clínica. 

 

3. Objectius específics:  

a) Conèixer les indicacions i contraindicacions dels diferents fàrmacs 

antiagregants i anticoagulants. 

b) Aprendre els mecanismes d’acció i les característiques farmacològiques dels 

nous fàrmacs antiagregants i anticoagulants. 

c) Conèixer els estudis clínics comparatius entre els diferents fàrmacs. 

 

4. Metodologia:  

Taula rodona d’1 hora de durada. Presentació de casos clínics a l’inici amb 

resposta múltiple i participació dels assistents, tres ponències, cada una de 15 



 
 

minuts de durada (presentació mitjançant PowerPoint), amb 10 min de 

discussió al final.  

 

5. Data, horari i lloc:  

Data: Divendres 15 d’abril 

Horari: de 15:30 h a 16:30 h 

Lloc: Auditori 

 

6. Ponents:  

a) Dra. Mª Esther Plensa, Servei d’Hematologia, Hospital de Mataró.  

b) Dra Blanca Coll-Vinent, Servei d’Urgències, Hospital Clínic. Barcelona. 

c) Dr. Xavier Lopez-Altimiras, Servei d’Urgències, Hospital de Mollet.  

 

7. Logística, recursos materials:  

PC portàtil amb canó de projecció, micròfon. Aplicació telemàtica per la votació 

dels casos clínics. 

 

8. Organització:  

XXIIIè Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències.  

 

Responsables de Taula:  

Dra. Cristina Diaz. Servei d’Urgències. Hospital de Mataró. Comitè Científic.  

Dr. Antonio De Giorgi. Servei d’Urgències. Hospital General de Catalunya. 

Comitè Científic.  

 

9. Temari/contingut  

Títol: “Teràpia antitrombòtica i antiagregant, deixem les coses clares”  

 

Moderadors:  

Dra. Cristina Diaz. Servei d’Urgències, Hospital de Mataró. 

Dr. Antonio De Giorgi. Servei d’Urgències, Hospital General de Catalunya. 

 



 
 

Ponències: 

a) Heparines, no tenim por a la punxada. 

Dra. Mª Esther Plensa, Servei d’hematologia, Hospital de Mataró.  

 

b) Anticoagulants orals, quin escollim? 

Dra Blanca Coll-Vinent, Servei d’Urgències, Hospital Clínic. Barcelona. 

 

c) Antiagregants, ens hem d’adaptar a totes les possibilitats 

Dr. Xavier Lopez-Altimiras, Servei d’Urgències, Hospital de Mollet.  
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