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Formació de formadors en eines pel 
diagnòstic i seguiment del pacient 

amb  MPOC 
 

27 de febrer del 2020 
CAP Rambla Ferran, (Rambla Ferran, 44) 

Lleida 
 

Per part del grup de respiratori de la CAMFiC s’ha publicat una nova versió del tríptic “Eines 

per al maneig del pacient amb MPOC amb l’objectiu de facilitar el maneig dels pacients amb 

aquesta patologia. Juntament amb la difusió d’aquest material es realitza un curs 

d’actualització. 

 

Objectiu 

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 

De 16:00 a 17:00h 

- Introducció  

- Diagnòstic  

- Valoració del pacient  

- Classificació clínica segons fenotips  

De 17:00 a 17:15   descans 

De 17:15 a 18:15     

- Tractament en fase estable  

- Exacerbacions  

o Valoració 

o Tractament 

- Conclusions i examen final   
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Metodologia 

Classe interactiva que a través de casos clínics i amb interacció contínua docent-discent 

s’expliquen els diferents conceptes. 

Metodologia docent: exposició teòrica, treball en petits grups (discussió), grups buzz, mètodes 

interactius (kahoot o similars). 

 

Equip docent 

Dr.Eugeni  Paredes i Dra. Araceli Fuentes  Metges de família (Grup de Respiratori de la CAMFiC)  

 

Dirigit a 

Dirigit a:  Metges i infermeres d’atenció primària 
 
Places: 30 professionals 
 
 
 
 
 

* Podeu consultar l’estat  de l’acreditació a la web de la CAMFiC: www.camfic.cat 
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