
 
 
Justificació  
 
La patologia oftalmològica és un capítol prevalent dins l’àmbit de l’atenció primària, el metge 
de família ha de prendre sovint decisions quant el diagnòstic, el tractament i el tipus de 
derivació de la patologia ocular.  

El que oferim amb aquest curs és un pla de formació per al metge de família amb les 
eines que disposa l’atenció primària perquè pugui assolir i gestionar de manera 
correcta les competències oftalmològiques i poder desenvolupar una assistència de 
qualitat, sent més eficients i procurant la satisfacció pels professionals i els pacients. 

Objectius 

Generals 

 Donar la formació pràctica i necessària perquè el metge de família pugui 
gestionar de manera correcta la patologia ocular més freqüent i  

 Poder augmentar la resolució del metge de família i racionalitzar les derivacions 
a oftalmologia. 

Específics 

 Assolir els aspectes pràctics bàsics d’exploració ocular 
 Coneixement i maneig dels tractaments aplicats en les malalties oculars més 

prevalents. 
 Identificar els signes i símptomes d’alarma per a una derivació més eficient. 
 Maneig del pacient post operat. 
 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 en oftalmologia. 
 Conèixer les noves teràpies aplicades en les malalties oculars més freqüents. 

Metodologia 

La metodologia emprada és a través de casos clínics pràctics amb suport iconogràfic: 
fotografies, vídeos, taules i arbres de decisió. Fent una petita esmena teòrica dels 
aspectes més rellevants i punts clau a recordar al final de cada cas. 

 
 

 



 
 
Temari  
 
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 - Neuroftalmologia 
Mòdul 6 - La patologia dels annexes oculars 

Autors / Tutors 

Benilde Fontoba Poveda : Metge de família 
Ramon Sagarra Alamo : Metge de família 
Marc Baget Bernàldiz : Oftalmòleg i metge de família 
Pere Romero Aroca: Oftalmòleg 

 

Dades generals: 

Durada del curs: 40 hores  
Data d’inici: 30.01.15  Data finalització: 31-03-15 
Inscripcions:  A través de la web de la CAMFiC o d’aquest enllaç:    Inscriu-te  
 

 

Inscripcions: 
Preu: 120 € 
Socis CAMFiC: 50 €  
Socis residents:  38 €  

 

Acreditat pel Consell Català de la Formació Mèdica Continuada de les Professions 
Sanitàries amb:   

 
                                   7.2 crèdits                                      

 

 

 
 
    Col·labora: 

http://camfic.formulari.cat/accesUsuaris.aspx?IdSv=1571&idTp=2
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