
    
 

MALALTIES AUTOIMMUNES EN 
REUMATOLOGIA I DERMATOLOGIA 

 
OBJECTIUS 
Les malalties reumàtiques representen una càrrega econòmica enorme, tant en 
costos directes (tractament farmacològic, cura diària, hospitalitzacions, cirurgia 
de substitució articular) com indirectes (menor productivitat laboral, major 
absentisme, incapacitat per a complir les expectatives i requisits laborals 
desitjats, desocupació i discapacitat). Un tractament precoç òptim resulta clau 
per a reduir aquests costos físics i econòmics associats a les malalties 
reumàtiques. 
La psoriasi és una malaltia autoimmune i inflamatòria amb una gran 
repercussió, ja que altera considerablement la qualitat de vida dels pacients 
psoriàsics. Altres patologies, com el vitíleg i l’urticària són motiu de consulta 
freqüent a l’oficina de farmàcia. 
Amb l’aparició de les teràpies biològiques hem donat una passa important en el 
tractament d’aquestes malalties, cada vegada més prevalents. 
El farmacèutic, com a professional sanitari , ha de conèixer tant els tractaments 
habituals d’aquestes malalties, com les novetats farmacològiques que han 
aparegut darrerament, per a poder respondre les consultes que puguin rebre, a 
més de reconèixer els problemes de seguretat o falta d’eficàcia dels 
tractaments, per aconseguir els millors resultats de les teràpies. 
 
DIRECCIÓ 
Comissió de Formació Continuada 
 
COORDINACIÓ 
Maria José de Juan. Vocal d’Hospitals del COFIB 
Tomàs Muret. Vocal de Dermofarmàcia del COFIB 
Estila Artacho. Cap de Serveis Professionals del COFIB 
 
DATES I HORARIS 
12, 13, 26, 27 i 28 de gener. De 14 a 16 h. 
 
HORES LECTIVES 
10 hores 
 
QUOTA D’INSCRIPCIÓ 
Col·legiats al COFIB: 50 € 
No col·legiats: 80 € 
 
SEU 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. C/Volta de la Mercè, núm. 
4. Palma de Mallorca. 



PROGRAMA 
Dimarts, 12 de gener    
 

1. Principis bàsics en immunologia. 
2. Artritis reumatoide. 

Dr. Jordi Fiter. 
 
Dimecres, 13 de gener 
 

3. Espondilitis anquilosant. 
4. Artritis psoriàsica. Artritis idiopàtica juvenil. 

Dr. Jordi Fiter. 
 
Dimarts, 26 de gener       
 

5. Psoriasi. 
Descripció, etiopatogènia, manifestacions clíniques,   
diagnòstic diferencial, valoració de gravetat, tractament tòpic. 
2. Tractament sistèmic. Indicacions de tractament sistèmic: 
fototeràpia, sistèmics "convencionals", teràpia biològica. 

Dra. Rosa Taberner 
 
Dimecres, 27 de gener 
 

6. Urticària. 
Etiologia, manifestacions clíniques, diagnòstic diferencial, classificació, 
tractament. 

7. Vitíleg. Etiopatogènia, manifestacions clíniques, diagnòstic diferencial, 
tractament. 

Dra. Rosa Taberner 
 
Dijous, 28 de gener 
 

8. Teràpies biològiques en malalties reumàtiques i dermatològiques. 
Catalina Barceló 

9. Enquesta d’avaluació. 
10. Examen. 

 
PROFESSORAT 
Dr. Jordi Fiter. Servei de Reumatologia. Hospital Son Dureta.  
Dra. Rosa Taberner Ferrer. Servei de Dermatologia. Hospital Son Llàtzer.  
Catalina Barceló Campomar. Farmacèutica especialista en Farmàcia 
Hospitalària. Servei de Farmàcia. Hospital Son Dureta. 
 
 
Sol·licitada l’acreditació a la Comissió de Formació Continuada de la 
Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears. 

Amb la col·laboració de:        


