
 
 

ACTUALITZACIÓ EN ORTOPÈDIA:  
TALLER DE CASOS CLÍNICS 

 
 
INTRODUCCIÓ 
La formació continuada en el camp de l’ortopèdia permet dotar als professionals dels 
coneixements i les habilitats necessàries per dispensar els elements ortopèdics 
d’acord amb les necessitats individualitzades de cada pacient i oferir consells 
específics sobre ús, limitacions i beneficis. En més o menys mesura, les oficines de 
farmàcia treballen l’ortopèdia i el fet de treballar-la amb un nivell més alt de formació 
facilita la qualitat de l’actuació professional. 
En aquesta ocasió, el curs s’enfocarà mitjançant casos clínics. 
 
 
OBJECTIUS 
L’objectiu fonamental d’aquest curs és formar als farmacèutics perquè puguin donar 
resposta a les consultes més habituals, i així, puguin proporcionar al pacient una 
adequada dispensació de les principals ortesis d’extremitat superior, inferior i 
columna vertebral. 
 
 
DIRECCIÓ 
Comissió de Formació Continuada 
 
 
COORDINACIÓ 
Concepció Artigues. Vocal d’Ortopèdia del COFIB 
Dra. Francisca Maria Santandreu. Coordinadora de formació del COFIB 
 
 
DATA I HORARIS 
Dia 7 de febrer de 2013, de 9:30 a 13:30 h i de 15 a 19 hores. 
 
 
HORES LECTIVES 
8 hores. 
 
 
INSCRIPCIÓ 
Col·legiats  65€.  
No col·legiats  110€. 
Data límit d’inscripció: 4 de febrer de 2013 
 



 
SEU 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. C/Volta de la Mercè núm. 4, 
Palma. 
 
  
 
PROGRAMA 
 
Extremitat superior 
• Introducció a l’anatomia i biomecànica de l’extremitat superior 
• Patologies més freqüents de l’extremitat superior amb tractament ortèsic 
• Exemples casos clínics ortesis extremitat superior 

 
Extremitat inferior 
• Introducció a l’anatomia i biomecànica de l’extremitat inferior 
• Patologies més freqüents de l’extremitat inferior amb tractament ortèsic 
• Exemples casos clínics ortesis extremitat inferior 

 
Columna vertebral 
• Introducció a l’anatomia i biomecànica de la columna vertebral 
• Patologies més freqüents de la columna vertebral amb tractament ortèsic 
• Exemples casos clínics ortesis columna vertebral 
 
Taller pràctic d’adaptació d’ortesis  
 
 
PROFESSORAT 
Manel Carabén,  tècnic ortopeda i audioprotesista 
 
 
Sol·licitada l’acreditació a la Comissió de Formació Continuada de la Conselleria de 
Salut, Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears 

 

Amb la col·laboració de: 

 

 



                                                                                   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ FORMACIÓ CONTINUADA  

 

Setembre 2012 / Juny 2013 
 
 

NOM DEL CURS:  

ASSISTENT:  

TITULACIÓ:  

Nº COL·LEGIAT i DNI:  
 

LLOC DE TREBALL:  

ADREÇA, POBLACIÓ i CODI 
POSTAL 

 

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 s’efectuarà al Col·legi, o bé 

mitjançant transferència bancària al número de compte: 2100-0390-24-0200843318 
de ”la Caixa”. 

Signatura 

 

 

el/la titular 

http://www.cofib.es
mailto:formacio@cofib.es

