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Aprofundint en medicina familiar i comunitària 

 
 

 

Alteracions de l’hemograma 
1. Anèmia de processos crònics  
2. Policitèmia 
3. Leucocitosi  
4. Neutropènia 
5. Síndrome limfoproliferativa  
6. Neutrofília 
7. Hiperesplenisme 
8. Eosinofília  
9. Plaquetopènia 
10. Trombocitosi  
11. Gammapatia monoclonal  
 

Salut mental 
1. Doctor, totes les proves em surten be, però jo em trobo molt malament.� 
2. Resolució de problemes 
3. Dr. tinc molta ràbia interior 
4. Doctor no puc dormir 
5. Depressió Mindfulness 
6. Prescripció social 
Gonàlgia 
1. Generalitats en l'abordatge d'un pacient amb gonàlgia 
2. Patologia traumàtica del genoll - 1. Fractures de genoll 
3. Patologia traumàtica del genoll - 2. Lesions de lligaments i meniscs 
4. Monoartritis de genoll - I. Condrocalcinosi 
5. Monoartritis de genoll -II. Artritis sèptica 
6. Monoartritis de genoll - III. Hiperuricèmia i gota 
7. Monoartritis de genoll com forma de debut d'una oligoartritis o poliartritis 
8. Reumatismes de parts toves i altra patologia periarticular del genoll 
9. La síndrome femoropatel·lar 
10. Patologia degenerativa del genoll 
11. Miscel·lània: síndrome de dolor regional complex (distròfia simpàtico-reflexa) i altres patologies menys freqüents que poden  
afectar el genoll 
Urgències oftalmològiques 

 
1.Síndrome d’ull vermell generalizat sense signes d’alarma 
2.Síndrome d’ull vermell sectorial sense signes d’alarma 
3.Síndrome d’ull vermell amb signes d’alarma 
4.Pèrdua de visió aguda i no dolorosa en la gent gran 
6.Pèrdua de visió crònica 
7.Traumatismes oculars 
8.Neurooftalmologia 
9.Annexos oculars 
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Metodologia 

El participant adquireix els coneixement a partir de la lectura de casos clínics. Aquests estan trets de la pròpia experiència de l’autor. 

A partir de la descripció del cas, que serveix per situar l’escenari, l’autor va desenvolupant el material mitjançant la fòrmula pregunta-
resposta o pregunta d’elecció múltiple amb una o diverses respostes. Posteriorment l’autor desenvolupa raonadament quina és la 
resposta o respostes a cada situació. 

D’aquesta manera es fomenta que el lector pugui participar d’una forma més activa que si la lectura del quadern fos purament 
narrativa. 

El cas incorpora les taules, figures, esquemes, algorismes que siguin pertinents. 

Al final dels casos clínics el lector troba els annexos que serveixen de suport i/o complement. Finalment, i per ajudar a fixar 
conceptes, es desenvolupen les Idees Clau en format breu. 

Els recursos complementaris que compta el participant són: 

Test autocorrectius. Estan al final de cada quadern. El participant pot escollir si els complimenta abans d’iniciar la lectura per tal de 
conèixer el seu estat de coneixements o bé un cop finalitzat el quadern per saber si ha assolit el nivell de coneixements esperat o be 
ha de repassar algun punt en concret. 

Correu electrònic. El participant rep per correu electrònic les novetats que es produeixin sobre el quadern.  

Durada 

Del 30 de juliol al 15 de desembre de 2020. 
 

Dirigit a 

Professionals de medicina d’Atenció Primària. 

 

Equip docent 

Lucio Pinto, Montserrat Soler, Sonia Piernas, Xavier Mas, Josep Maria Gomà, Carlota Albuin, Ramon Vilà, Benilde Fontoba, Marc 
Baget. 
 
 
 

                 


