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La present Jornada PneumoSEMG Catalunya serà un punt de trobada per als professionals

sanitaris en la que adquirirem coneixements, actualitzarem habilitats en tècniques

fonamentals i intercanviarem experiències a través de dos blocs: un primer bloc amb 4

ponències d’experts i un segon bloc on es treballaran els temes anteriors en forma de

tallers eminentment pràctics i conduits per metges de família on podrem aprofundir i

treballar els coneixements adquirits.

Presentació

Objectius generals

Objectius específics

Cronograma

L’objectiu principal d’aquesta jornada és actualitzar la formació dels professionals

sanitaris en quant a la prevenció i adequat maneig de la patologia respiratòria en atenció

primària.

1. Identificar situacions clíniques per a una correcta vacunació on aquesta ens evitaria les 
seves complicacions.

2. Saber realitzar un diagnòstic correcte de les infeccions respiratòries agudes i aplicar 
tècniques de diagnòstic ràpid  i tractament  òptim en cada cas.

3. Prendre l’habilitat necessària en la utilització dels diferents dispositius inhaladors més 
eficients en atenció primària.

4. Empoderar en l’abordatge del tabaquisme als professionals sanitaris i saber realitzar un 
maneig correcte des de la consulta d’Atenció Primària.

08:30 a 08:45 (¼ hora) Entrega Documentació

08:45 a 09:00 (¼ hora) Activitat plenària. Presentació i objectius de la Jornada

09:00 a 09:45 (¾ hora) Actualització I 

09:45 a 10:30 (¾ hora) Actualització II 

10:30 a 11:00 (½ hora) Pausa cafè

11:00 a 11:45 (¾ hora) Actualització III

11:45 a 12:30 (¾ hora) Actualització IV

12:30 a 13:30 (½ hora) Brunch

13:30 a 14:15 (¾ hora) Taller I

14:15 a 15:00 (¾ hora) Taller II

15:00 a 15:45 (¾ hora) Taller III

15:45 a 16:30 (¾ hora) Taller IV

17:00 a 18:00 (1 hora) Anem a veure què hem aprés jugant

18:00 a 18:30 (½ hora) Cloenda i entrega de premis

16:30 a 17:00 (½ hora) Pausa saludable



Actualitzacions i tallers

Amb l’arribada del fred apareixen els primers refredats, grips i tot tipus d’aguditzacions respiratòries 
que obren any rere any diversos fronts en diferents camps:
- És important una correcta vacunació?
- Cal donar antibiòtic davant aquests problemes respiratoris?
- Hauria d’abordar el tabaquisme des de consulta?
- Saben fer un ús correcte dels dispositius inhaladors els meus pacients?
I enmarcant la jornada en aquestes quatre àrees de treball volem que aconsegueixis tenir la 
respostes adequades per actuar i disminuir l’impacte clínic de les patologies respiratòries. Una 
actualització en cada tema i un taller per treballar en grups t’ajudaran a aconseguir l’as  que 
necessites. 
Fes-te amb el pòquer d’asos!!!!

Actualització i Taller 1 AS DE PIQUES
Sabies que la grip en primer lloc i la sepsis neumocócica en segon lloc són les infeccions que causen 
més morts al mon? I sabies que són en gran part prevenibles amb la vacunació?

1. Actualització: Cristina Masuet, metgessa especialista en Medicina Preventiva de l’hospital universitari de 
Bellvitge 

2. Taller: Jorge Bellido, metge especialista i Blai Martí, metge resident en medicina de família i comunitària 
del CAP Casernes i del CAP doctor Carles Ribas

Actualització i Taller 2 AS DE CORS
Sabies que en el que portem de dia han mort 75 persones a causa del tabac?

1. Actualització: Josep Maria Ramon, metge especialista en Medicina Preventiva de l’hospital universitari de 
Bellvitge 

2. Taller: Pau Gracia i Verónica Domínguez metge i metgessa especialistes en medicina de família i 
comunitària del CAP Via Roma

Actualització i Taller 3 AS DE DIAMANTS
Sabies que cadascun de nosaltres patirà o ha patit aquest any una infecció respiratòria i en 
la majoria de casos es prescriu un antibiòtic sense estar indicat?

1. Actualització: Mariam de la Poza, metgessa especialista en medicina de família del CAP doctor Carles Ribas

2. Taller: Ana González i Mariam de la Poza, metgesses especialistes en medicina de família del CAP doctor 
Carles Ribas

Actualització i Taller 4 AS DE TRÈVOLS
Com ensenyar al professor?: Menys del 20% dels professionals sanitaris saben realitzar 
correctament una tècnica inhalatòria. 

1. Actualització: Jordi Giner, infermer especialista en Pneumologia de l’Hospital Sant Pau

2. Taller: Pilar Navarrete i Anna Franco, metgesses especialistes en medicina de família i comunitària del CAP 
Comte Borrell i del CAP Via Roma

Sessió Plenària: Gimcana dirigida per la Dra. Mariam de la Poza Abad Anem a jugar amb el que hem après:

És el vostre moment!



Comitè Organitzador    
President: Jose Muñoz Márquez
Vicepresident: Domingo Rodríguez Sotillo
Vocals:
Sofía Aguilar Sanz
Laura Camats Pascual
Alba Capdevila Sarramona
María José Peña Mateo
Sara Porta Acosta
Isabel Roig Grau
Mario Sirat Castillo
Marina Vidal Castelló

Comitè Científic
Presidenta: Mariam de la Poza Abad 
Vicepresident: Alfonso Pérez Jiménez
Vocals:
Jorge Bellido Clavijo
Verónica Domínguez Panadero
Anna Franco Alonso
Ana González López
Pau Gracia Alonso
Blai Martí Torres
Pilar Navarrete Duran
Griselda Portela Dacosta

Premis
Els guanyadors de la competició tindran un premi que es donarà a conèixer durant la jornada
Tots els participants dels tallers rebran un dossier amb taules i resums de cada actualització-taller

Inscripcions : http://semg.info/pneumosemgcat
Preu  de la inscripció:   180 €
Socis SEMG: GRATIS.
La inscripció  inclou: documentació i certificat  d’assistència, assistència a totes les activitats 
científiques del programa, dinar  de treball (Brunch) i pauses-cafès
El nombre de places d’inscripció és limitat, pel que  es tramitaran per  rigorós ordre 

d’arribada. 
Per tramitar la inscripció  cal dirigir-se a la Secretaria Tècnica.

Organització:
Secretaria Tècnica
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. 
SEMG- Cataluña
Paseo Imperial, 10-12.  1a planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
semg@semg.es

Seu de la Jornada 
Facultat  de Medicina

U. D. del Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau 

Barcelona

PATROCINADORS

ACREDITACIÓ:
Aquesta Jornada està acreditada per el Consell Català de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries (CCFCPS) amb el amb 1,1 Crèdits. Registre Nº 09/026590-MD 

http://semg.info/pneumosemgcat

