Maneig de la incontinència urinària
a l’Atenció Primària

Videoconferència en directe: 27 de juny 2018 de 14h a 15.15h
En diferit :disponible a la web fins el 15 de gener del 2019

Objectius
Objectiu general
Millorar la competència professional per a assegurar una adequada atenció als pacients amb
incontinència urinària (IU), fent un ús adequat dels medicaments tenint en compte criteris
d’eficàcia, seguretat, eficiència i sostenibilitat de la prestació sanitària.
Objectius específics
El participant, finalitzat el curs, haurà d’haver obtingut les eines que li permetin abordar
aquesta patologia en els diferents aspectes:
-Prevenció en població de risc, detecció precoç, diagnòstic acurat i tractament
específic segons els tipus d’incontinència urinària.
-Fer un seguiment adequat d’aquests pacients

Contingut i durada
27 /06/2018 De 14h a 15h
1- Introducció : Casos Clínics
2- Epidemiologia de la Incontinència. Fisioopatologia. Diagnòstic diferencial Classificació
dels diferents tipus d'IU
3- Mètodes diagnòstics
4- Què es pot fer des de l'Atenció primària?
5- Abordatge terapèutic:
Prevenció, rehabilitació (quan, com i perquè) .
Mètodes i exercicis fàcilment realitzables des de l'AP
Tractament farmacològic: quan i en quin tipus
Últims estudis sobre eficàcia del tractament
Avantatges i inconvenients dels tractaments recentment comercialitzats
6- Impacte econòmic i afectació de la qualitat de vida
6- Resolució dels casos clínics
Després de la sessió hi haurà 15 min per preguntes i respostes en directe.
Durada: 2 hores ( contempla el visionat de la videoconferència , el temps d'estudi, la
resolució de dubtes i realització de l’examen ).
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Metodologia
Videoconferència de 1 h de durada. La sessió s’iniciarà amb casos clínics en homes i

dones, casos exemples d’atenció primària.

Per obtenir l’acreditació, cal fer la inscripció individual, i realitzar l’examen on line (5 preguntes
tipus test) i superar-lo.

Equip Docent
Coordinador/a: Dr./Dra. Maria Antònia Vila Coll
Membre del Grup d’ Incontinència urinària 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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