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Pla formatiu pel model d’atenció en 
oftalmologia  

 
 

Curs en línia: 40 hores 
Inici: 2 de maig de 2019  

Finalització 30 de juny de 2019 
 

Objectiu 
Gestionar de manera correcta  la patologia oftalmològica procurant-nos ser més eficients amb 
les eines que disposa l’atenció primària. 

 

Contingut 
 

• Reconèixer la patologia més prevalent que afecta la superfície ocular a partir dels 
símptomes principals. 

 
• Identificar les patologies ocular a  partir dels símptomes i signes oculars més 

evidents a la consulta de atenció primària: ull vermell, pèrdua de visió, sensació de 
cos estrany, els traumatismes oculars i les  símptomes i signes neuroftalmològics, 
dels annexes oculars. 

 
• Demostrar l’exploració ocular  bàsica per l’atenció primària a traves dels vídeos 

explicatius  de: mesurar la PIO digital, eversió palpebral, extracció cos estrany, 
tinció de fluoresceïna, exploracions oculars com dels : parells cranials, reflexes, 
fons d’ull... 
 

• Maneig adequat del seguiment i la teràpia tòpica en la patologia de la superfície 
ocular. 

 
• Identificar  els signes i símptomes d’alarma per a una derivació més eficient. 

 
• Apropar i actualitzar la terminologia mèdica en oftalmologia a l’atenció primària, 

per una correcta interpretació dels informes. 
 

• Conèixer l’ús de les noves tècniques diagnòstiques i terapèutiques  en oftalmologia 
en la patologia més prevalent . 
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Els grans temes que abordarem són: 

Mòdul 0 - Exploració bàsica ocular a l'atenció primària  
Mòdul 1 - La síndrome de l’ull vermell  
Mòdul 2 - La pèrdua de visió en gent gran 
Mòdul 3 - La sensació ocular de cos estrany 
Mòdul 4 - Els traumatismes oculars 
Mòdul 5 - Neurooftalmologia 
Mòdul 6 - La patologia dels annexes oculars 

 
 

Metodologia 
 

 

La metodologia emprada és a través de l’ http://aulavirtual.camfic.cat/ incorporen casos clínics 
pràctics amb el suport iconogràfic de fotografies oculars,  l’ alumne  resoldrà les preguntes 
s’introdueix  la informació teòrica amb el suport de vídeos, taules, arbres de decisió per a cada 
resposta i així profunditzar amb el tema.  Al final de cada cas prototipus s’adjunten uns punts 
clau a recordar la informació principal i una activitat d’autoavalucació per a cada mòdul 

 
Coordinadors:  Dra. Benilde Fontoba Poveda i Dr. Mar Baget Bernàldiz   
Durada:  40 h  
Places:    200 
Dirigit a:  Metges d’Atenció Primària 

http://aulavirtual.camfic.cat/

