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  Formació de formadors: 

Tractament farmacològic de la malaltia pulmonar 

obstructiva crònica 
Objectiu  

Objectiu general del curs 

 

 Impartir formació a altres professionals perquè puguin millorar la competència i assegurar una adequada 

atenció als pacients amb MPOC. 

 

Objectius específics  

 

El participant, finalitzat el curs, serà capaç de: 

 Diagnosticar el pacient amb MPOC. 

 Utilitzar les noves classificacions de l’MPOC: GOLD i GesEPOC 

 Determinar el grau de la severitat de l’MPOC 

 Integrar les noves pautes d’harmonització del tractament farmacològic de l’MPOC

 Situar el lloc terapèutic dels nous medicaments

 
 
 

Contingut i durada  
 

Presentació de les noves pautes per a l'harmonització del tractament farmacològic de l’MPOC del Servei Català de la 
Salut: 

 Introducció 

 Diagnòstic i classificació de l’MPOC 

 Punts claus del tractament. Opcions terapèutiques 

 Inhaladors en l’MPOC 

 Tractament farmacològic de l’MPOC estable 

 Tractament de l’exacerbació de l’MPOC 

 El que cal evitar 

 Informació per a pacients 
 

Durada de la sessió: 3 hores 
 
 
 

Metodologia   
 

Sessió presencial teòrico-pràctica amb suport de material en PowerPoint. Orientada a resoldre les situacions més 
habituals del dia a dia de l’Atenció Primària pel que fa al MPOC. 
 

 
  

http://www.camfic.cat/


C/ Diputació 316, CP: 08009, Barcelona Tel: 93 301 17 77 Fax: 93 245 37 52 

www.camfic.cat 

 

 

 

 
 

Equip docents  
 

 
  
Coautors de les Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de l’MPOC del CatSalut 
(Departament de Salut): 
 

 Cristina Vedia Urgell. Farmacòloga Clínica. SAP Barcelonès Nord i Maresme. Institut Català de la Salut 

 Dolores Rodríguez Cumplido. Farmacòloga Clínica: Fundació Institut Català de Farmacologia 

 Francisco Martín Luján. Metge de família. CAP El Morell (Tarragona). Institut Català de la Salut 

 Jose Paredes. Metge de família. EAP Breda - Hostalric. Institut Català de la Salut 
 
 
 

Dirigit 
 

Als metges i metgesses, infermers/res i responsables de farmàcia, de l’àmbit de l’Atenció Primària i també als 
centres sociosanitaris de tot el territori català. Els discents d’aquesta sessió seran posteriorment docents de la 
sessió als seus respectius centres en els següents 6 mesos (a les quals també es convidarà els farmacèutics de les 
oficines de farmàcia). 

La CAMFiC facilitarà el material docent per realitzar la sessió. 

Places: 35 
 

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

Hi col·laboren 
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