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Proposta d’algorisme de priorització 
del tractament de l’MPOC: Casos 

clínics 2019 
 

04 d’ octubre de 2019 
Hospital de Granollers, Av.Francesc Ribas, s/n (Edifici de Coneixement-Aula 4), 

Granollers 

Objectius 
 

Objectiu general  
 

Formar a professionals de l’Atenció Primària perquè formin a altres professionals sobre el 

maneig de l’MPOC. 
 

Objectius específics  
 

Al finalitzar el curs, l’alumne serà capaç de: 

- Fer un diagnòstic del pacient amb MPOC en Atenció Primària. 

- Classificar l’MPOC segons les guies GesEPOC i GOLD. 

- Fer un tractament farmacològic segones les pautes d’harmonització de l’MPOC del 

Departament del Servei Català de la Salut.  

- Situar el lloc terapèutic de les diferents alternatives farmacològiques. 

 

Contingut i durada 
 
 Cronograma 
Cafè de benvinguda 12:45-13:00 

                
Presentació de les diferents guies i pautes del tractament farmacològic de 
l’MPOC: 
-Introducció 
-Diagnòstic i classificació de l’MPOC 
-Punts claus del tractament. Opcions terapèutiques 
-Tractament farmacològic de l’MPOC estable 
 
 

13:00-15:00 
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Metodologia 
 

Es duran a terme sessions teòric-pràctiques amb un component important d’actualització dels 
continguts i casos clínics, en que els docents en general utilitzaran mètodes inductius i actius 
d’aquests i seguiment del contingut teòric. 
 

Equip Docent 
 

Coordinadors/res:  Dr. Francisco Martín Luján. Metge de família. CAP El Morell (Tarragona). 

Institut Català de la Salut 

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

Membres del grup de treball de respiratori de la CAMFiC 

 
 

Docents:  

El curs és impartit per parelles de professionals de la medicina, formades per un especialista en 

Medicina Familiar i Comunitària i un Especialista en Pneumologia.   

 

Especialista en Pneumologia: Dra. Enric Barbeta Sánchez 

Especialista en Medicina familiar i comunitària: Dr. Enric Hernandez Huet 

 
Dirigit a 
 Als metges i metgesses, infermers/res i responsables de farmàcia d’AP  de tot el territori 
català. 

 

 

 

          Col·labora 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

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


