Actualització en infeccions
d’orina en la dona a l’Atenció
Primària
Videoconferències en directe: 30 de maig i 6 de juny de 2018 de 14.00 a 15.15h
En diferit: disponible a la web fins el 15 de gener de 2019

Objectius
Objectiu general
Les infeccions d’orina representen un problema de salut prevalent en l’àmbit d’Atenció
Primària en tots els grups d’edat tant en homes com en dones.
Un diagnòstic clínic i diferencial correcte, un tractament òptim per a cada pacient així com una
prevenció adequada són objectius fonamentals per a assolir una curació clínica, evitar les
recidives i les complicacions, utilitzar de forma racional els antibiòtics i disminuir les
resistències bacterianes.
En els darrers anys a Catalunya s’ha objectivat una augment de les resistències als antibiòtics
habituals utilitzats en el tractament infeccions d’orina així com l’aparició de bactèries
resistents a betalactamasa (BLEE), un problema de salut rellevant i un factor de risc que
augmenta la mortalitat en alguns grups de risc.
Millorar la competència professional en l’àmbit de l’Atenció Primària i Sociosanitaria en
l’abordatge de les infeccions d’orina representa un objectiu fonamental per un millor control
de les infeccions d’orina a nivell comunitari.
Objectius específics
Capacitar als professionals dels equips d’Atenció Primària i l’àmbit sociosanitari de
coneixements actualitzats en el maneig de les infeccions d’orina (diagnòstic, tractament,
recomanacions d’exploracions complementàries, criteris de derivació a l’especialista d’urologia
i a urgències, estratègies de prevenció, situacions especials, etc) per a una millor resolució
clínica fent servir tractaments basats en la evidència científica que acompleixin criteris de
eficàcia, eficiència, seguretat i sostenibilitat sanitària.

Contingut i durada
1a Sessió: 30/05/ 2018
De 14.00 a 15.15h – Infeccions d’orina en la dona (I)
• Cistitis en la dona
• Infeccions d’orina recurrents/ recidivants en la dona
2a Sessió: 6/06/ 2018
De 14.00 a 15.15h - Infeccions d’orina en la dona (II)
• Tractament de la pielonefritis en dona
• Infeccions d’orina en situacions especials: embaràs, BLEE, portadors de catèter, etc
• Bacteriúria asimptomàtica
• Novetats farmacològiques per a les infeccions d’orina
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Després de la sessió hi haurà 15 min per a preguntes i respostes en directe.
Durada: 4 hores (contempla el visionat de les videoconferències, el temps d'estudi, la resolució
de dubtes i la realització de l’examen).

Metodologia

Es farà dues sessions teòrica-pràctica per videoconferència de 1 h de durada cadascuna, i
posteriors 15 min per preguntes i respostes en directe.
Per obtenir l’acreditació, cal fer la inscripció individual, i realitzar l’examen on line (5 preguntes
tipus test) i superar-lo

Equip Docent
Coordinadora: Dra. Carmen Ioana Jarca
Membre del Grup de treball GERMIAP de la CAMFiC

Dirigit a
Als professionals de la salut (metges, infermers, farmacòlegs i farmacèutics) d’atenció primària
i dels centres sociosanitaris, així com als farmacèutics de les oficines de farmàcia, de tot el
territori català.

Podeu consultar l’estat de l’acreditació a la web de la CAMFiC: www.camfic.cat
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