
Dia 7 de maig de 2015
Sala Josep Marull

Hospital del Mar

Adreçat a: 

Metges d’atenció primària i d’especialitats 
mèdiques que tenen la responsabilitat 
d’atendre els pacients amb malalties 
respiratòries. Metges interns residents en 
formació d’especialitats mèdiques. 

Objectius:

Objectius generals

• Donar un coneixement actualitzat en el 
diagnòstic clínic i radiològic de les malalties 
respiratòries.

• Millorar la identificació i el tractament precoç 
del càncer de pulmó, així com de la 
tuberculosi i la hipertensió pulmonar. 

• Analitzar les avantatges de les noves de 
teràpies en aquestes malalties.

Objectius específics

• Examinar les patologies en les que la radiologia 
aporta informació diagnòstica a l’atenció 
primària.  

• Identificar els patrons radiològics més 
freqüents a l’atenció primària i els seus 
diagnòstics diferencials.

• Analitzar els procediments diagnòstics dirigits a 
la identificació precoç del càncer de pulmó 
així com de la tuberculosi i la hipertensió 
pulmonar. 

• Examinar el valor afegit de les teràpies 
farmacològiques actuals en aquestes 
patologies.

Acreditació:
 

• Sol•licitada al Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries

Reconeixement: 

• Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (SEPAR)

Direcció: 
Dr. Joaquim Gea. Cap del servei de Pneumologia.

Professorat:

• Dr. Víctor Curull. Cap de secció, servei de 
Pneumologia
• Dra. Marisol Domínguez. Metgessa adjunta, 
servei de Pneumologia
• Dr. Ángel Gayete. Cap clínic, servei de 
Radiodiagnòstic
• Dr. Diego Rodríguez. Metge adjunt, servei de 
Pneumologia

Secretaria:  Sra. Roser Pedreny
  rpedreny@parcdesalutmar.cat
  tel. 93 248 35 48 II CURS 

D’ACTUALITZACIÓ
 EN SALUT RESPIRATÒRIA



Programa matí

08:30 h. Recollida de material

08:45 h. Inauguració del Curs. 
Dr. Joaquim Gea.

09:00 h. Diagnòstic radiològic en malaltia 
respiratòria. Dr. Angel Gayete.

a) Diagnòstic radiològic de malaltia 
pulmonar en Atenció Primària.

b) Identificació dels patrons 
radiològics més freqüents.

c) Presentacions radiològiques a les 
malalties prevalents en Atenció 
Primària.

d) Altres tècniques d’imatge 
utilitzables en Atenció Primària.

10:30 h. El diagnòstic ràpid del càncer de 
pulmó. De la teoria a la pràctica. 
Dr. Víctor Curull

a) La magnitud del problema.
b) El circuit de diagnòstic ràpid 

(CDR). Coordinació Atenció 
Primària.

c)  Criteris de derivació al CDR.
d) Resultats del model.

11:30 h. Café

12:00 h. Tuberculosi pulmonar. 
Dra. Marisol Domínguez.

a) Infecció tuberculosa latent. 
Diagnòstic i tractament.

b) Malaltia tuberculosa pulmonar. 
Diagnòstic i tractament.

c) Altres formes de tuberculosi: 
pleural i mediastínica. 

13:00 h. Hipertensió pulmonar a l’atenció 
primària. Dr. Diego Rodríguez.

a) Fisiopatologia i classificació de la 
hipertensió pulmonar.

b) Algoritme diagnòstic.
c) Valoració evolutiva.
d) Tractament específic.

14:00 h.  Finalització del curs

PROGRAMA TARDA

14:30 h. Recollida de material.

14:45 h Inauguració del Curs

15:00 h. Diagnòstic radiològic en malaltia 
respiratòria. Dr. Angel Gayete.

a) Diagnòstic radiològic de malaltia 
pulmonar en Atenció Primària.

b) Identificació dels patrons 
radiològics més freqüents.

c) Presentacions radiològiques a les 
malalties prevalents en Atenció 
Primària.

d) Altres tècniques d’imatge 
utilitzables en Atenció Primària.

16:30 h. El diagnòstic ràpid del càncer de 
pulmó. De la teoria a la pràctica. 
Dr. Víctor Curull

a) La magnitud del problema.
b) El circuit de diagnòstic ràpid 

(CDR). Coordinació amb Atenció 
Primària.

c) Criteris de derivació al CDR.
d) Resultats del model.

17.30 h. Cafè

18.00 h. Tuberculosi pulmonar. 
Dra. Marisol Domínguez.

a) Infecció tuberculosa latent. 
Diagnòstic i tractament.

b) Malaltia tuberculosa pulmonar. 
Diagnòstic i tractament.

c) Altres formes de tuberculosi: 
pleural i mediastínica

19:00 h. Hipertensió pulmonar a l’Atenció 
Primària. Dr. Diego Rodríguez.

a) Fisiopatologia i classificació de la 
hipertensió pulmonar.

b) Algoritme diagnòstic.
c) Valoració evolutiva.
d) Tractament específic.

20:00 h.  Finalització del curs

Nota: es facilitarà la documentació 
necessària i certificat d’assistència. 
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