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METGES DE FAMÍLIA IMPULSEN LA RECERCA EN MALALTIES RESPIRATÒRIES PER 
MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DELS SEUS PACIENTS 
 
 
Algunes de les principals malalties respiratòries (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica-
MPOC, asma, tuberculosi...) poden arribar a limitar molt la vida quotidiana d’aquells 
que les pateixen. Aconseguir millorar els tractaments (farmacològics o no) d’aquests 
pacients és, doncs, una qüestió cabdal. Els metges de família són els professionals que fan 
el seguiment dels afectats de patologies respiratòries. Per això, és fonamental que el 
metge de família investigui en el camp respiratori, així com que conegui els avenços 
als que arribin altres investigadors.  
 
Com explica el responsable de la Jornada, Pere Simonet (metge de família i membre 
del Grup de Respiratori de CAMFiC), “un dels objectius de la III Jornada de Respiratori 
de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) és impulsar la 
recerca des de l’atenció primària (AP) i posar en contacte, per a futures col·laboracions, 
diferents grups que ja hi estan treballant”. De fet, una de les tres taules que articularan la 
trobada reunirà a quatre grups que fan investigació a Primària (Grup de Respiratori 
de Tarragona, Grup d’MPOC de la SAP Dreta, Grup del Barcelonès Nord i Grup de 
Respiratori de Lleida) i que donaran a conèixer els seus principals treballs.    
 
La primera taula inclourà les ponències “Malalties respiratòries relacionades amb 
l’asbest” i “Aproximació a noves propostes terapèutiques contra la Tuberculosi”. 
Rafael Abós –metge de família de l'ICS que investiga sobre la patologia de l’amiant a 
través de l’IDIAP Jordi Gol –exposarà els resultats dels primer estudi fet sobre 
l’afectació per amiant a la població general (fet entre població del Vallès occidental 
exposada a aquesta substància durant un llarg període de temps). El Dr. Abós també 
explicarà els efectes positius que té impartir capacitació tècnica per detectar Patologia 
Relacionada amb l’Amiant (PRA) als professionals sanitaris.  
 
D’altra banda, Pere-Joan Cardona –cap de la Unitat de Tuberculosi Experimental de 
l’Institut Germans Trias i Pujol (UAB) – explicarà les noves possibilitats terapèutiques 
contra la tuberculosi latent, que podrien donar pas a una nova vacuna que, en 
l’actualitat, està en les darreres fases d’investigació. Un Up-date (revisió de les 
darreres novetats) abordarà l’asma bronquial incidint en els aspectes que influeixen en 
el control del pacient asmàtic. També es parlarà d’un nou sistema (GRADE) que 
ajuda a prendre decisions clíniques sobre pacients d’MPOC. 
 
La ponència de Concepció Cañete –especialista en pneumologia de l’Hospital General de 
L’Hospitalet –, “Més enllà de l’espirometria i el peak-flow”, utilitza el nom de les dues 
proves de funcionalisme pulmonar més emprades en atenció primària per recordar que, en 
paraules del Dr. Simonet, “n’existeixen d’altres proves que, tot i que sovint no són de tan 
fàcil accés per al metge de família, sí que aquest les ha de conèixer per poder millorar la 
qualitat de vida del seu pacient”. De fet, la imprescindible coordinació i entesa entre 
els professionals dels diferents nivells d’atenció (primària i hospitalària) per a la 
bona atenció als pacients serà un altre eix de la Jornada.  
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El lliurament del premi a la millor comunicació, posarà fi a la Jornada, a la qual hi 
assistiran 200 metges de família. Pere Simonet vol reconèixer l’esforç que representa 
que s’hagin presentat 17 comunicacions: “No hem d’oblidar que per investigar a l’AP 
falten finançament i temps, per la qual cosa la recerca es converteix sovint en una activitat 
extra que s’ha de realitzar fora d’horari laboral, dedicant-hi temps i recursos personals”.      
 
Podeu consultar el programa de la Jornada a, 
http://www.camfic.org/formacio/docs/Respiratori_targ08_v4.pdf
 
 
 
 

III Jornada de Respiratori CAMFiC 2008. 30 d’octubre, 9 a 15 hores.  
A la Universitat Pompeu Fabra (Balmes, 132). 
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