NOTA DE PREMSA
EL TRASTORN PER ÚS D’OPIACIS A CATALUNYA CENTRARÀ LA JORNADA DE LA

COORDINADORA DELS CENTRES D’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE DROGODEPENDÈNCIES (CAS)
Es tracta de la dotzena edició i se celebrarà a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa
coincidint amb el 40è aniversari de la posada en funcionament del CAS MútuaTerrassa

Dimecres, 28 de novembre 9.15h

Edifici Docent de MútuaTerrassa C/ St. Antoni, 39 Terrassa

“El trastorn per ús d’opiacis a Catalunya: balanç i perspectives ” és el títol de la 12ª jornada de la Coordinadora

de Centres d’Atenció i Seguiment de Drogodependències de Catalunya (CAS), la qual se celebrarà el proper
dimecres, 28 de novembre, a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT). Amb prop d’una vintena de ponents,

en el transcurs de la sessió s’analitzaran i es posaran a debat l’evolució, la situació actual i les perspectives dels
tractaments pel consum d’opiacis a Catalunya.

La jornada coincideix amb els 40 anys de la posada en marxa del CAS de MútuaTerrassa i pretén fer una revisió i

autocrítica de l’actualitat i conèixer quin recorregut s’ha dut a terme des de la dècada dels 90 i fins a l’actualitat
amb els tractaments amb metadona i altres opcions de substitució.

La inauguració anirà a càrrec del Dr. Xavier Gay, metge de la Unitat d’Alcoholisme de l’HUMT i del CAS Baix
Llobregat Nord, la Dra. Rosa Asbert, directora mèdica de l’Àmbit de Servei Assistencial de MútuaTerrassa i el Dr.
Joan Colom, metge i Sub-director general de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

La jornada comptarà amb una conferència inaugural, a càrrec del Dr. Colom, que portarà per títol: Antecedents i

evolució dels tractaments amb opiacis a Catalunya. A continuació tindran lloc quatre taules-debat. La primera
se celebrarà sota el títol: Diferents opcions de substitució: metadona, buprenorfina i altres. Indicacions i balanç
i la segona se centrarà en la següent temàtica: Per una atenció integral “a la Cronicitat”: més enllà del
tractament farmacològic, què oferim?

A la tarda es reprendrà la jornada amb la tercera taula-debat, en aquesta ocasió sota el títol: El consum

problemàtic d’opiacis de prescripció. La jornada finalitzarà amb la darrera taula, en aquest cas relativa a: Revisió
crítica diferents models d’atenció en els PMM.
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