
 

 

Èxit de la jornada de debat sobre la gestió clínica 

en asma i MPOC 

Aquest febrer 2015 s’ha celebrat a la seu de CAMFiC una jornada monogràfica per a 

debatre sobre com organitzem des de l’Atenció Primària l’atenció als pacients amb 

asma o MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica). Amb el suport de Chiesi 

(www.chiesi.es), el grup de Gestió de CAMFiC i la Societat Catalana de Gestió Sanitària 

han reunit una seixantena de participants al voltant de la gestió d’aquestes patologies 

tan prevalents, analitzant les oportunitats de millora, l’estat de la qüestió, i els 

exemples de bona pràctica que es porten a terme en els diferents territoris. 

L’objectiu de la trobada ha estat debatre sobre la continuïtat assistencial en asma i 

MPOC, tenint en compte que els assistents són persones interessades en la gestió 

clínica d’Atenció Primària i atenció hospitalària, membres d’entitats proveïdores, 

CatSalut, professions sanitàries, etc. 
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Entre les idees a destacar extretes de les diferents intervencions, caldria esmentar que 

és bo plantejar les rutes assistencials amb visió ciutadana, usar més el tractament no 

farmacològic, i buscar en la tecnologia les eines més practiques per a una millor gestió, 

sabent-ne treure partit però no pas descarregant la pressió en els professionals que les 

han de fer servir. 

La participació dels assistents va ser elevada, i la Jornada va trobar espai també per a 

reclamar una major “escolta” dels usuaris i ciutadania a l’hora de planificar. Igualment, 

es va cridar l’atenció sobre que les patologies respiratòries, i el seguiment d’aquests 

pacients, poden esdevenir una nova categoria dins de les cronicitats que tocarà tractar 

des del sistema sanitari en el futur immediat. 

 

 

 

La primera de les taules, que va 

analitzar a fons les rutes 

assistencials en relació amb les 

guies de pràctica clínica 


