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*Beneficis avalats per la ciència2

Les malalties 
cardiovasculars a 
Catalunya

Mesures
complementàries

Tractament 

Factors de risc
cardiovascular

Control de la 
tensió arterial*

Alimentació sana i 
equilibrada*

Exercici físic 
regular*

Evitar el tabac 
i l’alcohol*

Perdre 
pes*

El tractament antiplaquetari és 
molt important per reduir el risc 
cardiovascular.

Són la primera causa de 
mort a Catalunya
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*Beneficis avalats per la ciència

Seguir un estil de vida saludable 
és clau per prevenir els 
esdeveniments cardiovasculars, 
però per si sol no disminueix el 
risc de patir-ne un nou.

El tractament pot variar 
segons la fase en què s’hagi 
diagnosticat la malaltia i la 
seva evolució.

El metge pot prescriure un o 
més d’un medicaments alhora 
depenent de les característiques 
del pacient. 

Colesterol alt

Diabetis 

Pressió arterial alta

Freqüència cardíaca elevada

Tabaquisme 

Estrès 

Sobrepès o obesitat

Antecedents familiars 

per disminuir el risc cardiovascular.
Pot variar en funció de la fase en que 
s’hagi diagnosticat la malaltia i la seva 
evolució:

Les malalties cardiovasculars 
són més fàcils de tractar i el 
risc cardiovascular és més fàcil 
de prevenir quan es detecten 
aviat i es segueix el tractament 
recomanat pel metge. 
«No fer res» no és bona opció si 
volem reduir el risc de patir un 
nou esdeveniment.



Àcid Acetilsalicílic - AAS

Triflusal

TiclopidinaPrasugrel - En combinació amb AAS

Ticagrelor - En combinació amb AAS                                                 

Clopidogrel - Sol o en combinació amb AAS

  Disminueix el risc de patir un esdeveniment      
      vascular 

Hemorràgia 

Trastorns gastrointestinals

  Disminueix el risc de patir un esdeveniment      
      vascular 

Indigestió

Mal de cap 

Trastorns gastrointestinals 

 Disminueix el risc de patir un esdeveniment      
      vascular 

Neutropènia 

Mal de cap 

Augment de colesterol en sang

 Disminueix el risc de patir un esdeveniment      
      vascular 

Hemorràgia 

Anèmia

  Disminueix el risc de patir un esdeveniment      
      vascular 

Augmenta l’àcid úric

Hemorràgia

Mal de cap 

Trastorns gastrointestinals 

  Disminueix el risc de patir un esdeveniment      
      vascular 

Hemorràgia 

Beneficis Efectes adversos

Molt freqüent. Poden afectar més d’1 de cada 10 persones             Freqüent. Poden afectar menys d’1 de cada 10 persones

En dejú i almenys 1 hora abans de menjar 

Amb menjar  

Amb menjar (dinar i sopar)  

Amb o sense menjar  

Amb o sense menjar  

Amb o sense menjar  
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Antiagregants
plaquetaris Administració



Decidim conjuntament

Aquest projecte ha rebut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC) en el marc del programa de recerca 
i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (acord d'adhesió núm. 948973)
Les persones que han elaborat aquest díptic no tenen cap conflicte d’interès. 4

Et planteges 
una opció que 
no haguem 
comentat?

Estàs d’acord
en prendre 
un fàrmac?

Tens algun 
dubte?

Seguiment

Proper control 

Pla personalitzat 

Utilitza el QR per accedir a la pàgina web
www.iniciadores.es

Vols saber-ne més?

Farmàcia Infermeria

Pàgina web


