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El diagnòstic i la prevenció de les malalties 
vasculars i renals cròniques centren l’interès de la 
II Jornada de Nefrologia i Atenció Primària de 
Lleida 
 
Es podrà seguir la Jornada mitjançant la reproducció en temps real a través 
del canal de YouTube de la UDETMA  
 
La Jornada ha estat organitzada de manera conjunta per professionals de 
medicina de família i d’infermeria d’atenció primària referents en aquest 
àmbit i per professionals del Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova de Lleida 

 
Per segon any consecutiu, l’atenció primària de Lleida organitza la Jornada de 
Nefrologia, centrada en la prevenció i el diagnòstic de les malalties vasculars i 
renals cròniques, que tindrà lloc demà, 10 de novembre de 2016, de 9 a 14 h, a 
l’Aula Magna de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida.  
 
Els objectius de la Jornada se centren principalment a potenciar un contacte més 
proper i la col·laboració entre l’atenció primària i l’hospitalària en l’assistència als 
pacients nefrològics.    
 
El programa s’inicia amb la presentació del Projecte ILERVAS sobre el Bus de la 
salut. A continuació, tindran lloc diverses taules rodones sobre el maneig de la 
hipertensió en els ancians, les implicacions de la troballa d’un quist renal, el 
maneig del metabolisme fosfocàlcic i la dieta en la malaltia renal crònica. La 
Jornada acabarà amb la conferència sobre els nous fàrmacs en nefropatia 
diabètica. A més, també s’hi presentaran els cinc millors pòsters rebuts. 
 
La Jornada es podrà seguir en directe mitjançant la reproducció en temps real a 
través del canal de YouTube de la Unitat de Detecció i Tractament de les 
Malalties Aterotrombòtiques (UDETMA), que forma part del Servei de Nefrologia 

de l’Arnau, i per Twitter al compte @jornadicslleida, amb l’etiqueta #nefrolleida16.  
 

9 de novembre de 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFxveKeiyWE

