MEMÒRIA DE SOL·LICITUD PER LA CREACIÓ DEL GRUP DE TREBALL ESPOcat
(Grup d’Espondiloartritis de la Societat Catalana de Reumatologia)

1.- Interès i objectius per la creació del Grup de Treball ESPOcat

INTERÈS: Les espondiloartritis (EsP) són un grup
heterogeni de malalties que tenen en comú característiques
clíniques diferenciades, signes radiogràfics, determinants
genètics i resposta a determinades teràpies. Inclou
l’espondilitis anquilosant, l’espondiloartritis axial no
radiogràfica, l’artritis reactiva i l’espondiloartritis
associada posriasi i a malaltia inflamatòria intestinal. La
seva prevalença es, com a mínim similar a l’artritis
reumatoide i provoca una important càrrega assistencial i
repercussió socio-laboral. És un grup de malalties força
desconegut, fet que provoca un temps de demora
diagnòstica molt llarg. Malgrat els avenços que s’han
produït en l’estudi de les EsP en els darrers anys hi ha
encara moltes preguntes sense una clara resposta. El Grup
ESPOcat preten ajudar a millorar els diversos aspectes
d’aquestes malalties.
OBJECTIUS: Potenciar el coneixement de les EsP
mitjançant una millor formació de tots els especialistes
implicats, un recolzament a la investigació clínica,
terapèutica, epidemiològica i bàsica i una adequada
informació a pacients i associacions de malats afectes
d’espondiloartritis.
2.- Activitats del Grup de Treball ESPOcat

Reunions periòdiques d’actualització i de presentació de
casos que puguin contribuir a millorar el coneixement de
les espondiloartritis i que fomentin idees per a la
realització de projectes d’investigació comuns.
Reunions específiques d’àrees d’interès: Imatge,
fisiopatologia, genètica, eines per a publicacions, etc.

Comunicació amb Grups de malalts a través de la Lliga
Catalana de Reumatologia.
3.- Membres, responsables i funcionament del Grup de Treball ESPOcat

COMPOSICIÓ DEL GRUP: Metges interessats en els
objectius del Grup i que vulguin col·laborar en el seu
desenvolupament. Per a la seva inclusió hauran de complir
els requeriments de la Societat Catalana de Reumatologia.
ORGANIGRAMA:
Coordinador: Dr Xavier Juanola
Secretària: Dra Delia Reina
Vocal 1: Reunions de formació (Reumatologia i altres
especialitats): Dra Mireia Moreno
Vocal 2: Projectes Científics: Dr Julio Ramírez
Vocal 3: Relació amb malalts: Dra Rosa Morlà
4.- Recursos i finançament del Grup de Treball ESPOcat

És voluntat del Grup de treball trobar finançament extern a
la SCR pel desenvolupament de les seves activitats.

