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Lloc:

Dia i hora:

Dr. Xavier Aguilar, pneumòleg
responsable de la UAG-HJ23 juntament
amb Unitat d’Asma Greu (UAG-HJ23)

Col�legi de Metges de Tarragona 
Sala Dr. Santiago Mallafré
Via de l’Imperi Romà, 11 Bis, 43003 Tarragona.

1a Sessió: Dijous 20 d’octubre de 2022
a les 18:00 h.
2a Sessió: Dijous 24 de novembre de
2022 a les 18:00 h.

Justificació:

Reunir professionals sanitaris relacionats amb
l’atenció mèdica de pacients asmàtics per
actualitzar coneixements sobre la gravetat del
asma, explicar finalitat de la UAG- HJ23 i
connectar els professionals implicats dels
diversos àmbits assistencials per a millorar el
control i tractament de l’asma greu del territori.

Objectius:

Establir reunions de debat entre diversos
especialistes que tracten pacients amb asma
greu, des de qualsevol nivell assistencial, amb
presentació de noves evidències i discussió de
la pràctica clínica habitual.

Actualitzar el maneig clínic de l’asma greu. 
Conèixer la funció d’una unitat d’asma greu. 
Connectar i optimitzar els circuits de
derivació dels pacients entre atenció
primària, urgències i la UAG-HJ23. 
Definir la continuïtat assistencial des de
pediatria a especialitats d’adults.

Metodologia del curs: 

Curs estructurat en dues sessions de format
presencial durant els mesos d’octubre i
novembre de 2022. 

Presentació de temes d’interès clínic per
ponents experts de diferents especialitats i
àmbits d’atenció relacionats amb l’asma greu
amb discussió posterior i conclusions al final
de les sessions.

Es realitzarà control d'assistència (obligatòria
en activitats de <6h una assitència del 100%
per a obtenir el certificat) i s’avaluaran
coneixements adquirits al finalitzar el curs,
resolent dos casos de pràctica clínica en asma
greu.

Destinataris i àmbit del curs:

Curs dirigit a tots els professionals sanitaris
especialistes, referents assistencials d’atenció
hospitalària i atenció primària, que tinguin  
 interès en la formació continuada en l’àmbit de
les malalties respiratòries, de la província de
Tarragona.

Col�labora: Patrocina:Sol�licitada acreditació al Consell Català de Formació Continuada
de Professions Sanitàries (CCFCPS) i a la FUCAP

Director:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQG_y7dyfFYBbzX32O_FaK_ltk9lGcP0g4rq_GDP4ieJLbMg/viewform


18:00 - 18:10 h
Introducció
Dr. X. Aguilar (Cap de Secció de Pneumologia i
responsable de la Unitat d’Asma Greu, HUJ23)

18:10 - 18:40 h

2a Sessió: 24 de novembre de 2022

Fàrmacs biològics. La recerca del control zero en
l’asma greu i la visió de farmàcia
hospitalària
Dr. G. Dalmau (especialista en Al•lergologia i
Immunologia Clínica) i Dra. S. Jornet ( llicenciada
en farmàcia Hospitalària, HJ23)

18:40 - 19:10 h
Abordatge del pacient asmàtic greu des del
Servei d’Urgències
Dra. A. Falcó i Dra. M. March (especialista en
Medicina Familiar i Comunitària, HJ23)

19:10 - 19:30 h

19:30 - 20:00 h
Discussió i debat

20:00 - 20:30 h
Conclusions i avaluació del curs
Dr. X. Aguilar (Cap de Secció de Pneumologia i
responsable de la Unitat d’Asma Greu, HUJ23)

Derivació del pacient asmàtic pediàtric a
l’especialista en edat adulta
Dr. A. Papaleo (especialista en pediatria, HJ23)

20:30 - 21:30 h
Còctel i pica-pica

18:00 - 18:30 h
Introducció i abordatge multidisciplinari de
l’asma greu en la UAG-HJ23
Dr. X. Aguilar (Cap de Secció de Pneumologia i
responsable de la Unitat d’Asma Greu, HUJ23) 

18:30 - 18:50 h
Corticoteràpia en el pacient asmàtic greu. 
És possible retirar els corticoides orals?
Dra. T. Michalopoulou (Endocrinologia i Nutrició
HJ23)

18:50 - 19:20 h
Abordatge de l’asma greu des d’atenció primària
Dr. Francisco Martín (Cap de la Unitat de
Formació-Docència-Recerca de la Gerència
Territorial Camp de Tarragona de l’ICS)

19:20 - 19:50 h
Discussió i debat

19:50 - 20:00 h
Conclusions i tancament de la sessió
Dr. X. Aguilar (Cap de Secció de Pneumologia i
responsable de la Unitat d’Asma Greu, HUJ23)

20:00 - 21:30 h
Còctel i pica-pica

Agenda formativa del curs:

1a Sessió: 20 d’octubre de 2022
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