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Formació de Formadors: Maneig de 

l’ASMA a l’Atenció Primària 
 

5 de novembre del 2019 -17:00 a 19:15h 

                                                       Col·legi Oficial de Metges , Via de l’Imperi Romà, 11, Tarragona 

 
 

Per part del grup de respiratori de la CAMFiC s’han publicat un tríptic “Guia pràctica pel 

maneig de l’asma 2019”) 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. 

 

Objectius 
Objectius generals 
Formar a professionals de la salut perquè aquests formin a altres professionals per tal que 

adquireixin els coneixements bàsics pel diagnòstic i tractament de l’asma en atenció primària. 

 

Objectius específics  

Al finalitzar el curs, el participant estarà en condicions de formar altres companys per tal de 

que aquests siguin capaços de: 
 

1. Diagnosticar i classificar l’asma de forma correcta 

2. Realitzar el diagnòstic diferencial  de l’asma. 

3. Tractar de forma adient un pacient amb asma en fase estable. 

4. Tractar de forma adient un pacient amb una crisi d’asma. 
 

 

Contingut i Durada 
 

-Introducció (5’) 

- Diagnòstic (15’) 

- Classificació segons gravetat abans tractament (10’) 

- Classificació segons grau control (15’) 

- Tractament en fase estable (25’) 

- Crisi d’asma (20’) 

- Valoració gravetat (10’)  

- Actualització de les noves pautes de tractament (10’) 

- Conclusions i examen final (10’) 
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Durada: 2 hores 

 

Metodologia 

 

Inicialment es passarà un qüestionari per avaluar els coneixements previs i poder adaptar el 

curs als discents. 

La classe seguirà tot el procés de maneig de la patologia des de la sospita inicial, diagnòstic i 

tractament tant en fase estable com en exacerbació amb el suport de casos clínics que 

permetin la interacció docent-discent. Els conceptes teòrics  són introduïts enmig dels casos. 

Es contarà amb suport audiovisual per ajudar a la docència. El treball amb un grup petit amb 

dos tutors (docents) permetrà la interacció constant. 

 

Equip Docent 
 

Coordinadors: Xavier Flor i Silvia Alvarez ( Grup de Malalties Respiratòries de la CAMFiC)  

 

Dirigit a 
 

Metges i infermeres d’atenció primària. 

 

 

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