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 Oftalmologia per a l’Atenció Primària 
 
Objectiu 
 
Maneig eficient de la patologia oftalmològica més prevalent dins l’àmbit de la medicina 
primària.  
Objectius específics o d’aprenentatge del curs 
Reconèixer la patologia més prevalent que afecta la superfície ocular. 
Maneig adequat de la teràpia tòpica en la patologia de la superfície ocular. 
Assolir els aspectes pràctics bàsics: mesurar la PIO digital, eversió palpebral, extracció cos 
estrany. 
Identificar  els signes i símptomes d’alarma per a una derivació més eficient 
 

Contingut 
 
Reconèixer la patologia més prevalent que afecta la superfície ocular. 
Maneig adequat de la teràpia tòpica en la patologia de la superfície ocular. 
Assolir els aspectes pràctics bàsics: mesurar la PIO digital, eversió palpebral, extracció cos 
estrany. 
Identificar  els signes i símptomes d’alarma per a una derivació més eficient 
Contingut teòric i pràctic detallat 
Reconèixer la patologia més prevalent que afecta la superfície ocular. 
Conjuntivitis vírica versus bacteriana 
Queratitis del portador de lent de contacte (la més freqüent) 
Queratitis herpètica (simple i per zòster) 
Cos estrany ocular 
Blefaritis 
Síndrome d’ull sec 
Maneig adequat de la teràpia tòpica en la patologia de la superfície ocular: 
Prescriure correctament els diferents coliris antibiòtics, AINEs i corticoides 
Conèixer les indicacions de les diferents llàgrimes artificials 
Aconsellar una neteja palpebral adequada 
Assolir els aspectes pràctics bàsics:  
Mesurar la PIO digital 
Eversió palpebral 
Extracció cos estrany: subtarsal i cornial 
Oclusió ocular adequada  
 
Identificar  els signes i símptomes d’alarma per a una derivació més eficient. 
Miodesòpsies o “mosques volants” 
Escotoma 
Pèrdua sobtada de AV 
Dolor ocular 



 

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

www.camfic.cat 

 
 
 

  

 
 
Metodologia 
 
 

Casos clínics pràctics amb molt suport iconogràfic. Al final de cadascun d’ells, es farà un petita 
esmena teòrica dels aspectes més rellevants  
Per a establir una dinàmica canviant, s’abordaran els casos clínics pràctics: 
Per grups (de 5 persones aprox.) 
En comú, sent el professorat on anirà interrogant als participants 
Role playing tant dels professors com dels participants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadors:  Dra. Benilde Fontoba i Dr. Marc Barget   
Durada:  4 hores  
Places:     30 
Dirigit a:  Metges d’Atenció Primària 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Podeu consultar l’estat  de l’acreditació a la web de la CAMFiC: www.camfic.cat 


