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INTRODUCCIÓ 

Les anàlisis d'orina són sense cap dubte, proves extraordinàriament útils per detectar 

alteracions en la funció renal o infeccions del tracte urinari. 

La presència de concentracions elevades de proteïna o albúmina en orina, de manera 

persistent, és un signe de lesió renal i constitueix, juntament amb l'estimació de la 

filtració glomerular (FG) la base del diagnòstic de la malaltia renal crònica (ERC). La 

seva presència identifica a un grup de pacients amb un risc superior de progressió de 

la malaltia renal i amb més morbiditat, principalment d'origen cardiovascular. 

La urolitiasi és un procés complex en el qual conflueixen nombrosos factors, i és el 

fenomen principal la sobresaturació/cristal·lització de certs soluts en l'orina, per la qual 

cosa és necessari detectar les alteracions urinàries i disminuir les recurrències 

mitjançant tractaments específics, modificació de l'alimentació i d'hàbits de vida. 

Les infeccions urinàries són un problema de salut de consulta freqüent en atenció 

primària i en les oficines de farmàcia. Es calcula que el 50-60% de les dones adultes 

tindrà almenys un episodi d'infecció urinària en la seva vida. 

Amb l'objectiu de mantenir i millorar la competència professional i adequar-se a les 

necessitats emergents del nostre sistema sanitari, amb aquest curs s’ofereix al 

farmacèutic la formació necessària per realitzar l’adequada atenció farmacèutica.  

 

OBJECTIU GENERAL 

Actualitzar i perfeccionar els coneixements necessaris per practicar l’atenció 

farmacèutica per a atendre problemes d’alteracions urinàries i per millorar  l'atenció  

compartida del pacient, de forma científica i eficaç. 

 

DIRECCIÓ 

Comissió de Formació Continuada del COFIB 
 

 

 



 

COORDINACIÓ 

Ana María García Raja. Servei d’Anàlisis Clíniques HUSE. 

Inmaculada Martín Navas. Servei d’Anàlisis Clíniques HUSE. 

Maria Antònia Febrer Bauzá. Coordinadora de la Comissió de Formació Continuada 
del COFIB. 

Francisca M. Santandreu Jaume. Coordinadora de Formació Continuada del COFIB. 

Maria  Lodeiro Villamayor. Centre d’Informació del Medicament. 

PROGRAMA 

DIMARTS, 9 DE MAIG DE 2017  

16.00 - 16.30 h. Preanalítica de les mostres d'orina. Primera orina del matí. Orina 

de 24 h. 

Maria Pastor. Farmacèutica. Especialista en Anàlisis Clíniques HUSE. 

16.30 - 17.00 h. Examen bàsic d'orina. Indicacions, interpretació de resultats. 

Interferències medicamentoses. 

David Ramos. Químic. Especialista en Anàlisis Clíniques HUSE. 

17.00 - 17.30 h. Funció renal. Estimació de filtració glomerular i detecció precoç 

de proteïnúria amb microalbúmina urinària. 

Cristina Gomez. Química. Especialista en Anàlisis Clíniques HUSE. 

17.30 - 18.00 h. Bioquímica de l’orina del pacient litiàsic. 

Ana García. Farmacèutica. Especialista en Anàlisis Clíniques HUSE. 

18.00 – 18.15 h. Descans  



 

 

18.15 - 18.45 h. Urocultiu i infecció urinària. 

Pau Fraile. Farmacèutic  resident en formació en Microbiologia HUSE. 

18.45 - 19.15 h. Actuació del farmacèutic comunitari en indicació/dispensació en 

infeccions urinàries. 

Clara Frau. Farmacèutica comunitària. Vicepresidenta de SEFAC. 

19.15 - 19.45 h. Indicacions de la fitoteràpia en la prevenció de la infecció 

urinària. 

Luis Ladaria. Metge resident en formació del Servei d'Urologia HUSE. 

19.45 – 20.15 h. Torn de preguntes i avaluació de l’activitat.  

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 

Àrea de Formació del COFIB. Tel.: 971 22 83 78. E-mail: formacio@cofib.es 

Col·legiats COFIB: 20 euros 

No col·legiats COFIB: 45 euros 

Inscripció gratuïta pels col·legiats de Menorca, Eivissa i Formentera que es desplacin a 

realitzar el curs a Mallorca. 

SEU 

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

Palma de Mallorca. 

HORES LECTIVES 

4 hores. 

ACREDITACIÓ 

Sol·licitada l’acreditació a la Comissió de Formació Continuada de la Conselleria de 

Salut i Consum del Govern de les Illes Balears. 
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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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