
 

......................................................CURS PRESENCIAL 
Comorbiditat de la malaltia pulmonar 
obstructiva crònica. 
Amistats perilloses 
......................................................................................................................................... 
INFORMACIÓ GENERAL 
Calendari: 24 i 25 d’octubre de 2018 de les 15.30h a les 20h  
Lloc: Aula A, 4a planta de l’Hospital Universitari Joan XXIII 
Nombre d’hores: 8 hores. 
Nombre de places: 40 
Adreçat a: Facultatius especialistes dels serveis hospitalaris i d’atenció primària. 
Codi del curs: 19534 
Àrea temàtica: Àrea assistencial / Mèdica - quirúrgica / Pneumologia. 
......................................................................................................................................... 
ORGANITZA 
Servei de Pneumologia en col·laboració amb el Departament de Formació Continuada de l’Hospital 
Universitari de Tarragona Joan XXIII i la Unitat de Formació Continuada de la Direcció d’Atenció 
Primària del Camp de Tarragona.  
......................................................................................................................................... 
COORDINEN 
Dr. Xavier Aguilar Bargalló - Cap del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari de Tarragona 
Joan XXIII. 
i Dr. Francisco Martín Luján- Facultatiu especialista  en Medicina Familiar i Comunitària. CAP El Morell. 
Direcció d’Atenció Primària Tarragona. 
......................................................................................................................................... 
INSCRIPCIONS 
Fins el dia 16 d’octubre de 2018 A la Intranet i des de l’enllaç: https://bit.ly/2OtTMGG 
Professionals externs a l’ICS cal que contacteu amb el Departament de Formació Continuada per 
telèfon o correu electrònic.  
 

 
Per a més informació poseu-vos en contacte amb:  
Departament de Formació Continuada de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII   
4a planta – Edifici B | Telèfon 977295829 | a/e fcontinuada.hj23.ics@gencat.cat 
 
Col·laboren:  
 

 

 

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries, amb 1 crèdit.  

 

 

https://bit.ly/2OtTMGG
mailto:fcontinuada.hj23.ics@gencat.cat


 
......................................................................................................................................... 
OBJECTIUS 
 

General:  
• Actualitzar els coneixements del maneig clínic i tractament de les comorbiditats que acompanyen 

a l’MPOC. 
• Millorar la competència dels professionals de les diferents especialitats que intervenen en el 

maneig clínic dels pacients amb MPOC. 
D’aprenentatge:  
En finalitzar l’acció formativa els participants: 

• Revisaran i presentaran els conceptes clínics i les alternatives terapèutiques actuals de les 
diverses comorbiditats de l’MPOC. 

• Coneixeran i compararan diferents experiències professionals en el maneig de les comorbiditats 
de l’MPOC. 

• Presentaran la visió de la malaltia de diferents àrees del coneixement mèdic per debatre les 
millors alternatives al nostre entorn. 

....................................................................................................................................... 
CONTINGUTS 
 
Dimecres, 24 OCTUBRE: 
 
15:30 h. INAUGURACIÓ I PRESENTACIÓ DEL CURS a càrrec del Dr. Ramon Descarrega, Delegat 

Territorial de Sanitat al Camp de Tarragona. Generalitat de Catalunya. 
 
15:50 h. MPOC I CARDIOPATIA 

• Insuficiència cardíaca. Dra. Isabel Serrano (Cardiologia HUJ23. Tarragona) 
• Cardiopatia isquèmica. Dr. Gil Bonet (Cardiologia HUJ23. Tarragona) 
• Arítmies. Dra. Sandra Cabrera (Cardiologia HUJ23. Tarragona) 
• Preguntes i discussió 

16:50 h. MPOC I OSTEOPOROSI 
• Dra. Sònia Castro (Reumatologia HUJ23. Tarragona) 
• Preguntes i discussió 

17:20 h. MPOC I DEPRESSIÓ-ANSIETAT 
• Dr. Enric Aragonès (Atenció Primària. ICS Tarragona) 
• Preguntes i discussió 

17:50 h. DESCANS-CAFÈ 
 
18:00 h. MPOC I MALNUTRICIÓ, OBESITAT I SÍNDROME METABÒLICA 

• Dr. Joan Josep Cabré (Atenció Primària. ICS Tarragona) 
• Preguntes i discussió 

18:30 h. MPOC I EXERCICI I ESTIL DE VIDA 
• Dr. Albert Del Pozo (Atenció Primària. ICS Tarragona) 
• Preguntes i discussió 



 
 
 

19:00 h. MPOC I FÀRMACS 
• Dr. Ferran Bejarano (Farmacologia Clínica. ICS Tarragona) 
• Preguntes i discussió 

19:30 h. FI SESSIÓ DEL DIA 
Moderador sessions del dia (Dr. Francisco  Martin. Atenció Primària. ICS Tarragona) 
 
 
Dijous, 25 OCTUBRE: 
 
15:30 h. MPOC I HIPOVENTILACIÓ SAOS 

• Dr. Salvador Perelló (Pneumologia HUJ23. Tarragona) 
• Preguntes i discussió 

16:00 h. MPOC, ENFISEMA I FIBROSI PULMONAR 
• Dr. Leonardo de Esteban (Pneumologia HUJ23. Tarragona) 
• Preguntes i discussió 

16:30 h. MPOC I BRONQUIÈCTASI 
• Dra. Anna Texidó (Pneumologia HUSJ. Reus) 
• Preguntes i discussió 

17:00 h. DESCANS-CAFÈ 
 
17:10 h. MPOC I CÀNCER DE PULMÓ 

• Dra. Imma Salvador (Pneumologia HUVC. Tortosa) 
• Preguntes i discussió 

17:40 h. MPOC i HTP COR PULMONALE 
• Dra. Núria Chamorro (Pneumologia HUJ23. Tarragona) 
• Preguntes i discussió 

18:10 h. MPOC i ASMA (ACOS) 
• Dr. Christian Domingo (Pneumologia H. Parc Taulí. Sabadell) 
• Preguntes i discussió 

18:40 h. RESUM I COMENTARIS AVALUACIÓ CONEIXEMENTS “ON LINE” 
 
19:00 h. XERRADA DE CLAUSURA: Valoració de les alternatives terapèutiques en la prevenció de les 
exacerbacions de l’MPOC 

• Dra. Salud Santos (Pneumologia H. Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat). 
• Preguntes i discussió 

19:40 h. FI DEL CURS 
 Moderador sessions del dia (Dr. Xavier  Aguilar. Pneumologia HUJ23. Tarragona). 
 
 



 
 
......................................................................................................................................... 
METODOLOGIA 
L’activitat formativa es desenvoluparà mitjançant una metodologia docent de sessions teòric-pràctiques 
amb un component important d’actualitzacions i casos clínics, d’uns 20 a 40 minuts de durada, en les quals 
els docents exposaran de forma molt pràctica aspectes epidemiològics, clínics i terapèutics de les diverses 
comorbiditats que s’associen a l’MPOC, en un entorn de confiança que ha de facilitar la participació i la 
interacció entre ponents i assistents. És per això, que cada xerrada serà conclosa amb un temps de discussió 
i debat amb el públic, d’aproximadament uns 10 minuts, que ha de permetre aclarir dubtes i compartir 
coneixements útils amb aplicabilitat clínica. 
Durant les sessions, els assistents rebran diversos materials docents sobre la temàtica tractada. Tanmateix, 
aquests materials es posaran a disposició en un espai virtual col·laboratiu mitjançant l’aplicatiu de 
GoogleDrive. 
 
......................................................................................................................................... 
AVALUACIÓ 
Prova d’avaluació final d’integració dels coneixements adquirits, en format de qüestionari amb resposta 
múltiple (4 opcions), de resolució presencial on-line, mitjançant l’aplicatiu Kahoot que proporciona de forma 
immediata resultats gràfics de les respostes enviades a cada pregunta, permet el feedback dels alumnes 
amb els professors, tot comentant les diferents opcions, i dóna les qualificacions obtingudes en acabar la 
prova i permet enviar un informe personalitzat per cada alumne. 
 
......................................................................................................................................... 
CERTIFICACIÓ 
 
El control d’assistència es farà en cadascuna de les sessions a l’entrada i la sortida, cal signar en l’espai 
corresponent al dni i nom. 
Obtindran certificat d’aprofitament les persones que assisteixin el 100% d’hores de classe i superin la 
prova d’avaluació final. 


