
 

AULA PERMANENT D’ECOGRAFIA 
CLÍNICA 

ECO-APIB 

 

II CURS  AVANÇAT D’ECOGRAFIA UROLÒGICA 

ECO-APIB. Aula permanent d´ecografía clínica. Cs. Santa Ponça. 

30 novembre 2022 16 h a 20 h. 

OBJECTIUS GENERALS 

 Augmentar el coneixement i el maneig per part del Metge de Família de l'ecografia 
clínica dels ronyons, la bufeta, vesícules seminals, la pròstata i l'escrot  

 Millorar la capacitat diagnòstica, terapèutica i de seguiment del metge de família en 
l'àmbit de la patologia urològica: ronyons, bufeta, pròstata i escrot.  

 Facilitar la presa de decisions davant aquests problemes, preses segons informació, 
precisa, rellevant i transcendent obtinguda de manera immediata i reduint la 
incertesa.  

 Prioritzar les decisions clíniques segons la gravetat de les troballes ecogràfiques 
Incrementar la seguretat i la qualitat de l'atenció prestada pels Metges d'Atenció 
Primària.  

 Millorar la satisfacció dels usuaris i professionals, apropant la tecnologia i responent a 
les necessitats dels ciutadans. 

METODOLOGIA DOCENT:  

"Model de formació inversa" que prioritza la part pràctica amb models sans (per conèixer l'eco 
estructura normal).  

1- Formació teòrica a través de la plataforma Moodle  durant un mes. (formació en línia: 
40 h)  

2- Taller pràctic presencial, en grups reduïts de màxim 4 alumnes. Data: 30/11/2022 
Horari: de 16 a 20 h (4 h). Ubicació: Aula de l’Escola d'Ecografia. (Cs Santa Ponça. 
Calvià)  

3- Avaluació de coneixements a través de la plataforma Moodle.  
4- Rotació consultes externes al servei urologia. Hospital de Manacor (7 h.) Pendent de 

dates i horaris.  
5- Eco-coach: Ecografia tutelada als centres de salut amb pacients (4 h.)  

 
ESTRUCTURA I CONTINGUT 
Mòdul 1. Principis físics de l'ecografia.  

Mòdul 2. Anatomia ecogràfica normal del sistema urològic. 
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Tema 1. Ecoestructura ecogràfica normal dels ronyons i el sistema excretor  
Tema 2. Ecoestructura ecogràfica normal de la bufeta  
Tema 3. Ecoestructura ecogràfica normal de la pròstata  
Tema 4. Ecoestructura ecogràfica normal de l'escrot. 
 

Mòdul 3. Dolor lumbar i ecografia clínica. 

Mòdul 4. Hematúria i ecografia clínica.  

Mòdul 5. Simptomatologia del tracte urinari inferior i ecografia clínica. STUI.  

Mòdul 6. Testicles (escrot) i ecografia clínica. 

Mòdul 7. Els escenaris clínics de l'ecografia urològica a Medicina de Família. 

 
 


