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Día Mundial de la MPOC

Formació a pacients: Patologia de la MPOC i dispositius d'inhalació

INTRODUCCIÓ
La MPOC és una patologia que actualment afecta més de 210 milions de persones a tot el
món i segons l'OMS el 2030 serà la quarta causa de mort a nivell mundial. No obstant això,
a la població no hi ha una conscienciació sobre la gravetat que comporta aquesta
patologia, ni del risc que suposa l'habituació tabàquica per al desenvolupament de la
MPOC.
Segons les dades disponibles de l'estudi EPISCAN II (60% de les dades obtingudes) la
prevalença de la MPOC a Espanya en 2018 és més gran que fa 10 anys quan es va
realitzar EPISCAN I, sent actualment del 12,4% (IC 95% 11, 6-13,3) en una població de 40
o més anys. A més, l'infradiagnòstic de la MPOC també ha augmentat des de l'estudi
EPISCAN I, sent ara del 81.7% (88.2% en dones i 76% en homes). Aquestes dades
inesperats, han sorprès a la comunitat clínica, i han posat de manifest la importància de
conscienciar la població sobre la gravetat d'aquesta patologia i de l'impacte social que
suposa. A més, si bé és cert que actualment hi ha un ampli arsenal terapèutic per al
tractament de la MPOC, el mal control de la patologia pot ser degut a una baixa adherència
al tractament, el que ve donat moltes vegades per un ús incorrecte dels dispositius de
inhalació. Així doncs, és molt important l'ús correcte dels dispositius inhalatoris per part dels
pacients, amb l'objectiu d'intentar disminuir l'avanç de la patologia i per evitar futures
aguditzacions, millorant així la qualitat de vida dels malalts amb MPOC.

Veure les xerrades organitzades per aquest dia
http://www.socapnet.org/detall_activitat.php?id=16748&e=041&t=S
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