
 

Patrocina: 

Setmana Pneumològica 
Del 7 a l’11 d’octubre 

CAMFIC. Diputació, 316 
08009, Barcelona 

 
 

Pre-programa 

7 d’octubre Eines pel maneig del pacient amb MPOC a l’Atenció Primària 
   
  9.00-13.00 Edició Matí 
  15.00-19.00 Edició Tarda 
 
8 d’octubre Eines pel tractament inhalat a les patologies respiratòries a l’Atenció   
  Primària 
 
  9.00-13.00 Edició Matí 
  15.00-19.00 Edició Tarda 
 
9 d’octubre Eines pel diagnòstic i seguiment del pacient amb ASMA 
 
  9.00-13.00 Edició Matí 
  15.00-19.00 Edició Tarda 
 
10 d’octubre Eines pel diagnòstic i seguiment del pacient amb Bronquièctasis 
 
  9.00-11.00 Edició Matí 
  15.00-17.00 Edició Tarda 
 
  Eines pel diagnòstic i seguiment del pacient amb Síndrome de l’apnea i  
  hipoapnea de la son 
 
  11.00-13.00 Edició Matí 
  17.00-19.00 Edició Tarda 
 
11 d’octubre Interpretació d’espirometria forçada i prova broncodilatadora 
 
  09.00-13.00 Edició Matí 
  15.00-19.00 Edició Tarda 
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7 d’octubre Eines pel maneig del pacient amb MPOC a l’Atenció Primària 
 
 

Objectius 
 
Objectius generals 
Adquirir els coneixements bàsics pel diagnòstic, valoració, classificació  i tractament del 
pacient amb MPOC en atenció primària. 

Objectius específics  

Els alumnes al finalitzar el curs han de: 

1. Diagnosticar el pacient amb MPOC de forma correcta. 
2. Realitzar el diagnòstic diferencial de l’MPOC. 
3. Realitzar la valoració del pacient amb MPOC clínicament 
4. Realitzar la seva classificació segons fenotips i gravetat 
5. Realitzar el tractament d’un pacient amb MPOC en fase estable segons el estadi de la 

malaltia 
6. Realitzar el tractament d’un pacient amb MPOC amb una exacerbació 

 

Contingut i durada 
 

a. Introducció (5’) 
b. Epidemiologia (15’) 
c. Diagnòstic (20’) 
d. Valoració del pacient (20’) 
e. Classificació clínica segons fenotips + casos clínics (50’) 
f. Tractament en fase estable + casos clínics (50’) 
g. Exacerbacions + casos clínics (50’) 

a. Valoració 
b. Tractament 

h. Conclusions i examen final (15’) 
 

Durada: 4 hores 
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8 d’octubre Eines pel tractament inhalat a les patologies respiratòries a  
  l’Atenció Primària 
 

Objectius 
 
Objectiu general 

Conèixer i saber explicar el funcionament dels diferents dispositius per l’administració de 
fàrmacs per a via inhalada pel tractament de les malalties respiratòries. 

Objectius específics  

Els alumnes al finalitzar el curs han de: 

1. Identificar les bases físico-químiques de la dispensació de fàrmacs per a via inhalada. 
2. Determinar el funcionament dels principals dispositius d’administració de fàrmacs per 

via inhalada. 
3. Aplicar correctament els diferents sistemes d’inhalació. 

 
Contingut i durada 

 
a. Introducció (5’) 
b. Epidemiologia (15’) 
c. Diagnòstic (20’) 
d. Valoració del pacient (20’) 
e. Classificació clínica segons fenotips + casos clínics (50’) 
f. Tractament en fase estable + casos clínics (50’) 
g. Exacerbacions + casos clínics (50’) 

a. Valoració 
b. Tractament 

h. Conclusions i examen final (15’) 

 

Durada: 4 hores 
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9 d’octubre Eines pel diagnòstic i seguiment del pacient amb ASMA 
 

Objectius 
 

Objectius generals 
Adquirir els coneixements bàsics pel diagnòstic, valoració, classificació  i tractament del 
pacient amb ASMA en atenció primària. 

Objectius específics  
Els alumnes al finalitzar el curs han de: 

1. Diagnosticar el pacient amb ASMA de forma correcta. 
2. Realitzar el diagnòstic diferencial de l’ASMA 
3. Realitzar la valoració del pacient amb ASMA a l’inici del diagnòstic, del 

manteniment i de les exacerbacions. 
4. Realitzar la seva classificació i nivells de control 
5. Realitzar el tractament d’un pacient amb ASMA estable  
6. Realitzar el tractament d’un pacient amb ASMA descompensat. 
7. Realitzar la correcta educació sanitària. 

 

 

Contingut i durada 
 

1. Introducció (15’) 
2. Definició: Prevalença, Factors de risc, Patogènia (30’) 
3. Diagnòstic: Clínica Fenotips d’asma, Funció pulmonar, Estudi de l’al·lèrgia,  Classificació 

de l’asma de l’adult, Gravetat clínica, Control (50’) 
4. Tractament farmacològic (50’) 

a. Esglaons terapèutics 
b. Inhaladors i nebulitzadors  
c. Altres tractaments 
d. Control ambiental  
e. Immunoteràpia amb al·lèrgens 
f. Vacunació antigripal i antineumocòccica  

5. Exacerbació asmàtica (20’) 
6. Asma greu no controlat (20’) 
7. Circumstancies especials (20’) 
8. Educació sanitària (20’) 

Conclusions i examen final (15’) 

Durada: 4 hores 
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10 d’octubre Eines pel diagnòstic i seguiment del pacient amb   
  Bronquièctasis 
 

Objectius 
 

Objectius generals 
Adquirir els coneixements bàsics pel diagnòstic, valoració, classificació  i tractament del 
pacient amb Bronquièctasis en atenció primària. 

Objectius específics  

Els alumnes al finalitzar el curs han de: 

1. Diagnosticar el pacient amb Bronquièctasis de forma correcta. 
2. Realitzar el diagnòstic diferencial de Bronquièctasis 
3. Realitzar la valoració del pacient amb Bronquièctasis. 
4. Realitzar el tractament d’un pacient amb Bronquièctasis estable. 
5. Realitzar el tractament d’un pacient amb Bronquièctasis descompensat. 

 

Contingut i durada 
 

1. Introducció: 5’ 
2. Definició: 30’ 

a. Prevalença  
b. Factors de risc  
c. Patogènia  

3. Diagnòstic: 30’ 
a. Criteris de sospita diagnòstica 
b. Diagnòstic  
c. Comorbiditats 
d. Gravetat i pronòstic 
e. Control evolutiu 

4. Tractament farmacològic: 30’ 
a. Esglaons terapèutics 
b. Inhaladors i nebulitzadors  
c. Altres tractaments 

5. Conclusions i examen final: 15’ 
 

Durada: 2 hores 
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10 d’octubre Eines pel diagnòstic i seguiment del pacient amb Síndrome  
  de l’apnea i hipoapnea de la son 
 

Objectius 
 

Objectiu principal 

Saber realitzar el diagnòstic i seguiment d’un pacient amb SAHS estable portador de CPAP des 
de l’atenció primària 

Objectius secundaris 

 L’alumne  al finalitzar els curs serà capaç de: 

- Identificar el pacient amb sospita de SAHS. 
- Realitzar la història clínica i exploració dirigida al pacient amb SAHS. 
- Realitzar el diagnòstic del pacient amb SAHS. 
- Identificar si un pacient amb SAHS està estable o presenta complicacions degut a la 

malaltia. 
- Donar consells no farmacològics en els pacients amb SAHS. 
- Identificar i aconsellar sobre les  possibles complicacions o mal funcionament de l’aparell 

de CPAP. 

 
Contingut i durada 
 

Introducció. Presentació curs: 5’ 
Concepte i clínica. Comorbiditats: 15’ 
Diagnòstic: Història clínica: 10’ 
Exploració física: 10’ 
Proves complementaries i diagnòstiques: 30’ 
Tractament general (no farmacològic): 10’ 
Tractament amb CPAP: 15’ 
Seguiment del pacient des de l’AP: 15’ 
Avaluació: 5’ 
Conclusions: 5’ 
 

Durada: 2 hores 
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11 d’octubre Interpretació d’espirometria forçada i prova    
  broncodilatadora 
 

Objectius 
 

Objectiu general 

Saber llegir i interpretar els resultats de la prova de l’espirometria forçada i de la prova 
broncodilatadora. 

Objectius específics  

Els alumnes al finalitzar el curs seran capaços de: 

a. Identificar si una espirometria és vàlida Conèixer els criteris de qualitat d’una 
espirometria. 

b. Llegir i interpretar correctament el resultat de l’espirometria forçada. 
c. Llegir i interpretar correctament la prova broncodilatadors. 
d. Enregistrar correctament  i consultar les dades de l’espirometria a l’e-cap. 

 
Contingut i durada 
 

a. Presentació del curs 5’ 
b. Concepte i utilitat de l’espirometria 10’ 
c. Que cal fer abans de realitzar la prova 15’ 
d. Breus apunts de fisiopatologia respiratòria 15’ 
e. L’espirometria de qualitat 15’ 
f. Diagnòstic a través de l’espiro 15’ 
g. Pràctica de lectura de proves 15’ 
h. Prova broncodilatadora 15’ 
i. Correlació amb la clínica. Exemples/casos clínics 90 ‘ 
j. Enregistrament i consulta de l’espirometria a l’e-cap 10’ 
k. Avaluació 10’ 
l. Resum i conclusions 10’ 

 

Durada: 4 hores 

                          


