
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                  
 
 

 

 
CURSO DE MICROINMUNOTERAPIA 

 
 

PROGRAMA: 

 
Primera Jornada: “Introducción a la microinmunoterapia” 
Jueves, 2 de febrero de 2017 de 16.00h a 20.00h 
 

 Introducción. 

 Un enfoque clínico del sistema inmunitario (PNIE). 

 Los análisis biológicos: El perfil proteico, el tipaje linfocitario y las 
serologías. 

 Las 7 herramientas de la microinmunoterapia.  
 
Segunda Jornada: “Microinmunoterapia en la práctica cotidiana” 
Viernes, 3 de febrero de 2017 de 16.00h a 20.00h 

 

 La microinmunoterapia como apoyo (apoyo al sistema inmunitario e 
inflamación). 

 La microinmunoterapia en infecciones (HPV, herpes, virus varicela 
zoster, EBV,…). 

 La microinmunoterapia y el estrés (estrés, senescencia, época de 
exámenes). 

 La microinmunoterapia en oncología (tumores sólidos, linfoma, 
leucemia). 

 Contraindicaciones, efectos secundarios e interacciones. 

 Conclusiones. 

 Publicaciones. 

 Bibliografía. 
 
DIRECCIÓN:  
 
Comissió de Formació Continuada del COFIB.  
 
COORDINACIÓN:  
 
Sra. Maria Antònia Febrer. Coordinadora de la Comissió de Formació 

Continuada del COFIB. 
Dra. Francisca Mª Santandreu. Coordinadora de Formació del COFIB. 

  
 



HORAS LECTIVAS: 
 

8 horas  
 
SEDE:  

 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. C/ Volta de la Mercè, núm. 
4. Palma de Mallorca.  

PROFESORADO: 
 

Dra. Josepa Rigau i Mas. Licenciada en medicina y cirugía. Doctorada Cum 
laude. Especialista universitario y máster en medicina biológica y 
antienvejecimiento.  
 

DIRIGIDO A: 
 
Farmacéuticos y médicos. 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 
Área de Formación del COFIB. Tel.: 971 22 83 78. E-mail: formacio@cofib.es 
Colegiados COFIB: 30 €  
No colegiados COFIB: 60 € 
 
El coste de la matrícula será abonado por AEMI para sus asociados. 
Inscripción gratuita para los farmacéuticos colegiados de Menorca, Ibiza y 
Formentera que se desplacen a realizar el curso a Mallorca. 
 
  
CON LA COLABORACIÓN DE:     

Asociación Española de Micro-Inmunoterapia.  
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BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ FORMACIÓ CONTINUADA  
 

 

NOM DEL CURS:  

ASSISTENT: 
 

TITULACIÓ: 
 

LLOC DE TREBALL: 
 

ADREÇA, POBLACIÓ i CODI 
POSTAL: 

 

NIF: 
 

 

E-MAIL i TELÈFON: 

 

COL·LEGIAT QUE REALITZA 
EL PAGAMENT: 

 

 

Podeu trobar el butlletí d’inscripció a la pàgina www.cofib.es a l’àrea de formació 

COFIB, i una vegada complimentat el podeu enviar a formacio@cofib.es o al fax 

971228324. 

 

Abonament d’inscripcions dels NO COL·LEGIATS AL COFIB s’efectuarà al 

Col·legi mitjançant transferència bancària al número de compte: 2100-0390-24-

0200843318 de ”la Caixa”. 

Signatura 

 

 

el/la titular 

 

 

 

 
PROTECCIÓ DE DADES: D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, declaro quedar informat que les meves dades passen a formar part d'un fitxer del qual és titular el Col·legi Oficial de 
Farmacèutics de les Illes Balears, destinat a la gestió de les inscripcions d'activitats formatives. Així mateix declaro estar informat que puc 
exercitar els meus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit acompanyat de documentació acreditativa de la 
meva identitat dirigit al domicili del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, situat al carrer Volta de la Mercè, núm. 4, 07002, 
Palma de Mallorca (Illes Balears), o a l'adreça de correu electrònic cofib@cofib.es. 

http://www.cofib.es/
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