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JUSTIFICACIÓ 
El metge sol·licita multitud d’ exploracions analítiques per a confirmar, descartar o 
orientar la sospita diagnòstica després de la realització de la història clínica i/o examen 
físic. També per a la monitorització i prevenció de les malalties. 
El macro procés d’ atenció sanitària al pacient o a la població en general està 

subdividida en microprocessos d’abast més localitzat. Està clar que el Laboratori 

intervé en el 70% de les decisions clíniques. Però també que el farmacèutic és el 

professional sanitari que més intervé. El farmacèutic, dins del macro procés d’atenció 

al pacient, juga un paper fonamental, que va en augment, doncs en moltes ocasions 

és la figura sanitària en la qual confia dit pacient, i a la que consulta el seus problemes 

de salut, i encara més en aquesta època en la qual el metge sol disposar de poc 

temps. El farmacèutic, a més a més, és el professional sanitari que intervé al final del 

procés assistencial pel que, amb l’adequada formació, pot esmenar dubtes o errors a 

través de l’atenció farmacèutica. 

En conseqüència, en moltes ocasions, el pacient acudeix a la farmàcia per a 

aprovisionar-se del seu tractament i aprofita per sol·licitar la interpretació de l’informe 

de resultats de laboratori, no sols per la falta de temps del metge, sinó també per a la 

confiança que deposita en la figura del farmacèutic. 

El curs tractarà del temes, coneixement dels quals, és clau per a una correcta 

sol·licitud de les proves i interpretació dels seus resultats. No és possible una correcta 

interpretació d’ una prova que mai hauria d’haver-se sol·licitat o, al contrari, la 

interpretació d’un informe al qual li falta la sol·licitud de la prova clau pel diagnòstic. 

OBJECTIUS 
L’objectiu del curs és adquirir els coneixements bàsics necessaris per a la correcta 
interpretació de resultats i també per a l’adequada sol·licitud de les proves.  
 
Conèixer què és la variabilitat i el valor semiològic de les proves. Conèixer quins són 

els valors de referència de les proves més freqüentment sol·licitades com és 

l’hemograma, proves bioquímiques del diagnòstic d’anèmia, proves de coagulació, de 

funció renal, etc. I també de les proves relacionades amb les patologies cròniques més 

freqüents en atenció primària: diabetis, hipertensió i dislipèmies. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
DIRECCIÓ 
Comissió de Formació Continuada del COFIB 

 

COORDINACIÓ 
Dra. María Inmaculada Martín Navas. Vocal d’anàlisis clíniques del COFIB. 
Sra. Maria Antònia Febrer. Coordinadora de la Comissió de Formació Continuada del 
COFIB. 
Dra. Francisca Maria Santandreu. Coordinadora de Formació del COFIB. 

PROGRAMA 

o Organització d'un Laboratori Clínic. Etapes del procés del Laboratori. Implicació 
del farmacèutic amb el clínic, amb el professional del laboratori i amb el 
pacient.  

o Sol·licitud i interpretació de les proves del laboratori. Adequació a la sol·licitud 
de les proves. Teoria de la variabilitat preanalítica, analítica i biològica intra i 
interindividual. Teoria dels valors de referència poblacionals. Teoria del valor 
semiològic. Capacitat discriminant de les proves, sensibilitat i especificitat.  

o L’hemograma i les proves bioquímiques en el diagnòstic de les anèmies.  
o Proves de coagulació: Control d’anticoagulació oral.  
o Principals proves bioquímiques sol·licitades als pacients d'Atenció Primària i els 

seus valors d'alerta.  
o El laboratori en l’Atenció Primària: Diabetis, Dislipèmia, hipertensió.  
o Marcadors tumorals. nocions bàsiques. 
o Casos pràctics y resolució de problemes. 

 
PROFESSORAT 
María Salinas La Casta.  

Llicenciada i doctora en farmàcia. 

Vocal d’Anàlisis Clíniques del Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Alacant. 

Cap del Servei d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Universitario San Juan, d’Alacant. 

Professora associada Departament Bioquímica Clínica i Patologia Molecular de la 

Universitat Miguel Hernández de Elx. 

 

 

 



 

 

 

 

DIRIGIT A: 
Farmacèutics, metges i estudiants d’ ambdues carreres. 

 
HORES LECTIVES 
3 hores. 

DATA I HORARI: 
Dimecres, 7 de febrer de 2018. 12:00 a 15:00 h. 

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

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

Col·legiats COFIB i estudiants: 30 €  

No col·legiats COFIB: 50 € 

Data límit d’inscripció: 1 de febrer de 2018. 

 
Matrícula gratuïta pels farmacèutics col·legiats al COFIB que resideixen a Eivissa, 
Formentera i Menorca com a compensació de les despeses de desplaçament. 
 

ACREDITACIÓ 
Sol·licitada l’acreditació a la Comissió de Formació Continuada de la Conselleria de 
Salut del Govern de les Illes Balears. 
 


