
 
 
II CURS SOBRE TRACTAMENT ANTIBIOTIC DE LES INFECCIONS MES PREVALENTS A 
LA COMUNITAT 
 
 
ORGANITZA: Filial del Maresme de l´Acadèmia amb el suport del Consorci Sanitari del 
Maresme. 
 
DIRECTORS DEL CURS: Dr. Jordi Almirall, Dr. R. Boixeda, Dr. Ll. Campins i Dr. JA. Capdevila 
 
MODALITAT SEMIPRESENCIAL (9 hores presencials i 60 hores de treball a domicili) 
 
DATES PRESENCIALS: Dimarts 3 de Febrer (Bloc A) , dimarts 3 de Març (Bloc B i C) i dimarts 
14 d´abril (Bloc D i E). 
 
HORARI: De 16:00 a 19:00 hores. 
 
LLOC: Aula d´activitats de l´Hospital de Mataró 
 
PREU DE LA INSCRIPCIÓ: 100 euros no socis. Socis de la Filial del Maresme gratuït. 
 
 
OBJECTIU:  
 
- Actualitzar els conceptes bàsics, tant microbiològics com farmacodinàmics, que faciliten un   
  tractament òptim de les infeccions i un us racional dels antibiòtics. 
 
- Actualitzar coneixements sobre les principals classes d’antibiòtics, les seves indicacions,  
  posologia i toxicitats.. 
 
- Establir les millors estratègies de diagnòstic, tractament i quan derivar a l´hospital, de les  
  infeccions mes prevalents a la comunitat. 
 
* El curs va dirigit a metges d´Atenció Primària, metges d´urgències i metges 
residents. El número de places es limitat a 20. 
 
Mètode: 
Cinc blocs temàtics. Cada bloc consta de un treball a domicili (aproximadament 12 hores, 6 
hores per setmana) sobre guies de pràctica clínica, protocols i treballs de referència facilitats pel 
professorat. L’alumne després d’aquest treball haurà de ser capaç de contestar un qüestionari 
bàsic sobre el tema. Cada bloc tindrà una sessió presencial on es comentaran les respostes al 
qüestionari i s’aclariran aspectes bàsics del tema. Durant les dues setmanes de duració de cada 
bloc, l’alumne podrà interaccionar amb el professor via e-mail.  

 
Bloc  A: Principis generals del tractament de les Infeccions. Conceptes de farmacocinètica y 
farmacodinàmica. Principals  classes d’antibiòtics. (3 de Febrer de 2015). 
(Dr. LL. Campins i Dr. JA. Capdevila) 
 
Bloc B: Infeccions urinàries.. Infeccions en pacients inmunodeprimits no VIH+ 
(Dr. JA. Capdevila, Dr. A. Hernàndez) (3 febrer a 17 de febrer de 2015). 
 
Bloc C: Detecció  precoç del malalt sèptic greu . Infecció de pell i parts toves 
(Dr. JC Yèbenes i Dr. Victor Pérez) (18 de febrer a 3 de març de 2015). 
 
Bloc D: Infeccions respiratòries altes i baixes. Grip. Prevenció de les infeccions respiratòries. 
(Dr. J. Almirall i Dr. R. Boixeda) (4 de març a 18 de març de 2015). 
 
Bloc E.:  Infeccions ORL i exantemàtiques a la infància. 
(Dra. Maria Bartolomé i Dra. Lourdes  Garcia ) (18 de març a 18 d´abril de 2015) 



 
* Per assolir el certificat caldrà l’assistència a les 3 sessions presencials, contestar 
els qüestionaris de manera coherent i mostrar-se actiu i participatiu en les 
discussions. 

 
INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ ADDICIONAL: 
Sr. Josep Bellatriu 
Secretaria Filial Maresme de l’Acadèmia. De dilluns a dijous de 15:00 a 17:30 hores. 
Carretera de Cirera s/n. O8304 – Mataró 
Telèfon contacte: (93) 741 77 01 
E-mail: f_maresme@academia.cat 

 
Nota: Com que l’aforament es limitat, l’alumne per ser acceptat al curs haurà de explicar molt 
breument per escrit quines son les seves principals motivacions per fer el curs i el seu lloc de 
treball. En cas de sobrepassar l’oferta de places, els directors prioritzaran als alumnes mes 
motivats i que abans hagin fet la pre-inscripció. Data límit d’inscripció 26 de gener de 2015. 

 
 
 


