
 

                                     

 

 

 

 

CURS D’ORTOPÈDIA BÀSICA EN 

L’OFICINA DE FARMÀCIA 

Comissió de Formació Continuada 

Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears 

  



 

 
 
INTRODUCCIÓ: 
Totes les farmàcies poden dispensar, segons la normativa vigent, ortesis estàndards i ajudes 

tècniques. Alguns d’aquests productes són finançats amb càrrec al SNS.  

Els canvis recents que hi ha hagut en la normativa estatal i autonòmica fan precís que el 

farmacèutic actualitzi els seus coneixements en aquesta matèria.  

A més a més, la formació continuada del farmacèutic és imprescindible per poder dispensar 

correctament els productes ortopèdics prescrits, finançats o no amb càrrec al SNS, així com per 

poder oferir els consells adequats sobre el correcte ús del material ortoprotètic i les 

instruccions especifiques per al seu manteniment i conservació. 

 

OBJECTIU GENERAL: 
Actualitzar els coneixements dels farmacèutics comunitaris per poder realitzar una adequada 

dispensació dels productes ortoprotètics prescrits d’acord amb la normativa vigent.  

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
Aportar els coneixements bàsics per poder realitzar una adequada dispensació de les principals 

ortesis prescrites: 

- Per l’extremitat superior 

- Per l’extremitat inferior 

- Per la columna vertebral 

Aportar els coneixements necessaris per realitzar una adequada dispensació de les principals 

ajudes tècniques i donar resposta a les consultes més habituals que els pacients puguin 

plantejar. 

Actualitzar els coneixements d’acord amb els requisits establerts en la normativa vigent per a 

la dispensació dels articles ortoprotètics amb càrrec al SNS. 

 

DIRECCIÓ: 
Comissió de Formació Continuada del COFIB. 

 



 

 
 

COORDINACIÓ: 
Sra. Concepció Artigues. Vocal d’Ortopèdia 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, DATES I HORARIS 
 

Dimarts, 25 de febrer de 2020 de les 09:00 h-13:00 h i de 15:00 h-19:00 h. 

 

 Situació actual de l’ortopèdia i nova legislació. 

 Conceptes bàsics en ortopèdia i traumatologia. 

 

 Extremitat superior: 

o Tendinitis de l’espatlla 

o Epicondilitis 

o Capsulitis 

o Rizartrosi 

o Síndrome del túnel carpià 

 

 Extremitat inferior: 

o Artrosi de maluc 

o Artrosi de genoll 

o Lligaments creuats de genoll 

o Lligaments laterals de genoll 

o Osgood Schlatter 

o Condromalàcia rotuliana 

 

 Peu: 

o Esperó del calcani 

o Fascitis plantar transversa 

o Fascitis plantar longitudinal 

o Fascitis plantar d’inserció proximal 



 

 

o Hallux valgus 

o Metatarsàlgies 

o Talàlgia de Sever 

o Ampolles en els peus 

 

 Columna 

o Cervicàlgia 

o Lumbàlgia 

o Lesions costals 

 

 

Dimecres, 26 de febrer de 2020 de les 09:00h-13:00h i de 15:00h-19:00h. 

 

 Curs d’ajudes tècniques bàsiques: 

o Prevenció d’úlceres per pressió 

o Ajudes tècniques per al pacient enllitat 

o Ajudes tècniques per a la mobilitat 

o Ajudes tècniques per a la marxa 

o Ajudes tècniques per al bany 

o Ajudes tècniques per a la llar 

o Ajudes tècniques per a la vida diària i rehabilitació 

 

 

Dijous, 27 de febrer de 2020 de les 09:00 h-13:00 h i de 15:00 h-19:00 h. 

 

 Procediment de dispensació de les prescripcions del Servei de Salut 

o Catàleg ortoprotètic de l’Ib-Salut 

o Procediment de facturació a l’Ib-Salut 

o Codis d’ortesis de membre inferior 

o Codis d’ortesis de membre superior 

o Codis d’ortesis de la columna 

o Codis d’ajudes tècniques 

o Codis pressoteràpia 

 

 



 

 

PROFESSORAT: 

Manel Carabén. Tècnic ortopèdic i audioprotesista. 

Professional amb gran experiència docent, que ha impartit cursos de formació en ortopèdia en 

els diferents Col·legis de Farmacèutics de tota Espanya i professor de màster en ortopèdia. 

 

DIRIGIT A: 
Farmacèutics comunitaris. 

 

HORES LECTIVES: 
24 hores.  

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

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

Data límit d’inscripció: 15 de febrer de 2020. 

Les places són limitades.  

El pagament del curs es realitzarà de forma anticipada per poder garantir la reserva de plaça. 

La matrícula té un cost de 450 €, els farmacèutics col·legiats al COFIB podran gaudir d’una 
quota reduïda gràcies a la col·laboració d’EMO. 
Quota de matrícula dels col·legiats del COFIB: 150€. 
 
El nombre mínim d’alumnes perquè es realitzi el 
curs és de 20 assistents. 

 
AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 
 
ACREDITACIÓ: 
Sol·licitada l’acreditació a la Comissió de Formació 
Continuada de la Conselleria de Salut del Govern de 
les Illes Balears.  


