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Formació de formadors; patologia  

            digestiva funcional per al metge     
                                                    de família 

 
25 de febrer de 2020- 16:00-20:15h

                  Col·legi Oficial de Metges 

    Via d l'Imperi Romà,11-Tarragona 

Objectius 
 

Objectiu general  
 

- Millorar la competència professional del metge de família per realitzar un adequat 
abordatge assistencial del pacient amb patologia digestiva funcional 

- Es tracta d’una formació de formadors que pugui ser replicada posteriorment en  els 
equips d’atenció primària dels participants que s’hauran format en aquest curs. 

 
Objectius específics  
 

El participant, finalitzat el curs, serà capaç de: 
- Poder realitzar un adequat enfoc diagnòstic i terapèutic dels principals patologies 

digestives funcionals amb prevalença elevada a l’atenció primària 
- Conèixer adequadament els conceptes de dispèpsia funcional. Intestí irritable i 

restrenyiment funcional amb criteris diagnòstics concrets  
- Aprendre a realitzar un adequat diagnòstic diferencial dels trastorns funcionals 

digestius amb altres problemes i malalties 
- Saber realitzar un adequat enfoc terapèutic dels trastorns funcionals digestius tenint 

en compte el context assistencial de l’atenció primària.  
 

Contingut i durada 
 
1º Part .  Cronograma 
              Presentació del curs   
- Continguts i conceptes  
-  Estructura formativa  
- Com replicar el curs de formació de formadors. 
 
Mòdul 1:  
Dispèpsia funcional.  
• Concepte y context assistencial en AP 
• Criteris diagnòstics de ROMA IV  
• Diagnòstic diferencial en AP 
• Tractament i seguiment 
• Cas pràctic 
• Avaluació de coneixement 
 

16:00:17:20 h 

Descans  17:20-17:35h 



 

C/ Diputació 316, CP: 08009, Barcelona Tel: 93 301 17 77 Fax: 93 245 37 52 

www.camfic.cat 

2º Part    
Mòdul 2:  
Síndrome de Intestí Irritable (SII) 
• Concepte y context assistencial en AP 
• Criteris diagnòstics de ROMA IV  
• Subtipus de SII :  amb diarrea, amb restrenyiment, mixt e indeterminat  
• Diagnòstic diferencial en AP 
• Tractament  dels diferents tipus  i seguiment 
• Casos  pràctics 
• Avaluació de coneixement  
 Mòdul 3: 
Restrenyiment funcional  

 Concepte y context assistencial en AP 

 Criteris diagnòstics de ROMA IV  

 Diagnòstic diferencial en AP 

 Tractament i seguiment 

 Cas pràctic 

Avaluació de coneixement  

Metodologia avaluativa. Test compensió 
 

17:35:-20:15h 

Durada:  4 hores 

Metodologia 
 

- Presentació teoricopràctica dels diferents mòduls basats en patologia funcional 
digestiva. 

- Es presentaran casos pràctics freqüents en atenció primària i es discutirà la seva 
resolució en el grup de participants 

- Es facilitarà la interactivitat dels participants a llarg del curs amb la possibilitat de 
participar activament. 

- La presentació ( power point) disposarà de notes per facilitar la rèplica dels curs de 
formació de formadors a la formació posterior a cada centre.  

Equip Docent 
 

Coordinador/a:  Dr. Juan Manuel Mendive 
Membre del Grup de Malalties Digestives CAMFiC 
 

Dirigit a 
 Als metges i metgesses, infermers/res i altres professionals de la salut.  
 
 
                                                                                                                               Patrocina: 

 
                                                                                                                                          

 
 

 


