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L’Asma Meeting Point (AMP) 2017
Com a preàmbul del Dia Mundial de l’Asma 2017 (2 de maig) l’anterior divendres 21
d’abril, un grup de 200 experts en asma es van donar cita a l’Hospital de Sant Pau. La
trobada Asma Meeting Point (AMP 2017) va néixer amb l’objectiu de debatre en
profunditat aspectes relacionats amb l’asma greu no controlada i en particular amb l’ús
dels nous fàrmacs biològics.
L’AMP 2017 va aglutinar als més reconeguts experts en la malaltia del nostre país,
provinents de diverses especialitats com pneumologia, al·lergologia, pediatria i medicina
familiar. Així mateix, es va aprofitar aquest fòrum excepcional per a presentar la nova
edició de la Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA4.2), un treball de referència
d’aquesta patologia consensuat entre 15 societats científiques espanyoles.
L'objectiu d'aquesta trobada era actualitzar i, sobretot, debatre els nous coneixements de
la malaltia asmàtica mitjançant ponents d'excel·lència, davant d'una audiència experta.
Com el seu nom indica (Asma Meeting Point - Lloc de trobada sobre asma) va voler
aglutinar en una reunió curta, intensa i de qualitat, als 200 experts espanyols en aquesta
malaltia, independentment de la seva especialitat professional. Una iniciativa que va
néixer amb la intenció de continuïtat, amb una cadència anual, alternant els respectius
centres de treball; els anys parells a l'Hospital La Paz de Madrid, i els senars a l’Hospital
de Sant Pau de Barcelona.
No es va tractar d'una reunió docent més, donat que l’audiència estava formada per
experts en asma i aprofitant aquesta circumstància, es va dissenyar una sessió especial
(asma candent), de debat estructurat, en què, al costat de reconeguts ponents, l'audiència
va tenir l'oportunitat d'opinar i votar sobre un tema en què l'evidència científica és limitada
(paper del mesurament del FeNO en el diagnòstic i control de l'asma); i tot això es va
recollir en un document que posteriorment es farà públic.
La trobada també va permetre als experts ésser copartíceps d'un grup de treball que
prendrà decisions que poden comportar conseqüències en les futures edicions de la Guía
Española para el Manejo del Asma (GEMA). I a més durant la reunió es van presentar, en
primícia, les novetats de la futura GEMA 4.2, al coincidir temporalment l'esdeveniment
amb el seu llançament.
La jornada va comptar també amb una selecció de temes curosament escollits, que van
incloure el més nou sobre conceptes i tractaments de l'asma greu no controlada (secció
asma greu), l'asma bàsica en general (secció asma clínica), i en particular, de l'asma
al·lèrgica per àcars (secció asma internacional) a càrrec del Dr. Moisès Calderón (Hospital
Royal Brompton, Londres).
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El dia 2 maig, coincidint amb l’efemèride de l’OMS del Dia Mundial de l’Asma, els
membres de la Unitat d’Asma i Al·lèrgia del Servei de Pneumologia van preparar també
tot un seguit d’activitats lúdiques i proves diagnòstiques, voluntàries i gratuïtes, al vestíbul
de l’Hospital. En paral·lel a les sales polivalents, va haver-hi un seguit de sessions
divulgatives al voltant d’aquesta malaltia.
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