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01 OBJECTIU 
 

 

Identificar aquells aspectes determinants en la gestió d’un tractament 
d’ortoqueratologia abans, durant i després de l’adaptació de les lents.  

 

• Realitzar correctament la selecció del pacient d’ortoqueratologia, prestant 
especial atenció a aquells aspectes que poden contraindicar el tractament en 
un cas en concret. 

• Conèixer exactament aquells aspectes relacionats amb els possibles resultats 
no desitjats de l’ortoqueratologia per comunicar-los adequadament al pacient 
abans de l’inici de l’adaptació. 

• Relacionar detalls de la graduació del pacient i les seves dades 
queratomètriques amb el tipus/sistema de lents d’ortoqueratologia amb el 
que es treballa habitualment per realitzar un pronòstic estimat de cas. 

• Valorar correctament totes les dades d’un cas al llarg de l’adaptació per 
prendre les decisions oportunes en cada moment. 

• Aplicar tècniques clíniques per obtenir resultats valorables de les proves 
realitzades als pacients. 

• Conèixer les circumstàncies clíniques o personals del pacient que indiquen la 
interrupció temporal o definitiva de l’adaptació. 

 

02 METODOLOGIA 
 

 

Examen previ obligatori disponible a la plataforma a partir del 29/04/2022. 

- Data límit d’entrega 05/05/2022. 

*Aquest test es corregeix automàticament a la plataforma i no és vinculant per a 
la realització del curs. El seu objectiu és que l’alumnat prengui consciència dels 
seus coneixements necessaris per a l’execució de la formació. 

Sessions online  - Veure programa del curs 

- 1a sessió dissabte 7 de maig de 9:30 a 14:00 (4 hores de duració). 

- 2a sessió diumenge 8 de maig de 9:30 a 14:00 (4 hores de duració) 

- Vídeos disponibles en diferit fins 18/05/2022. 

 

Avaluació final i enquesta de satisfacció obligatòries disponible del 9 al 18 de maig. 

- Data límit d’entrega 18/05/2022. 
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03 PROGRAMA 
 

 

              

PROGRAMA 

Del 29 

d’abril al 6 

de maig 

PART PRÈVIA INTRODUCTIVA 

disponible a partir de 29/04/2022 
Duració 

Repàs conceptes de 

cursos anteriors i  examen 

previ  

 

Cal que l’alumne repassi els coneixements teòrics i 

pràctics necessaris per entendre el raonament utilitzat en 

els casos clinics I aprendre els conceptes més avançats 

en la gestió del tractament ortoqueratològic. 

Difusió de l'examen previ obligatori. 

Data límit per entregar l'examen previ: 6/5/2022 

E-mail de suport a la formació:  formacio@coooc.cat 

 

Treball 

autònom 

de l'alumne 

7 de maig 

  

  PROGRAMA SESSIONS EN DIRECTE  Duració 

  UNITAT I: Estudi de la idoneïtat del pacient d’ortoqueratologia 

 9:30 a 10:40     Cas 1 I Cas 2 I Cas 11 70’ 

  UNITAT II: Selecció del disseny de la lent d’orto-k: esfèric o tòric 

 10:40 a 11:05    Cas 3 23’ 

  UNITAT III: Valoració del fluorograma en orto-k 

 11:05 a 11:30    Cas 4 23’ 

 11:30 a 12:00    PAUSA PER CAFÈ 30’ 

  UNITAT IV: Valoració de dades topogràfiques pre i post orto-k 

 12:00 a 12:45    Cas 5 I Cas 6  46’ 

  UNITAT V: Gestió de les alteracions epitelials durant orto-k 

 12:45 a 14:00    Cas 7 I Cas 14 I Cas 16 70’ 

8 de maig 

  UNITAT VI: Valoració de la refracció després d’orto-k  

 9:30 a 10:40    Cas 8 I Cas 9 I Cas 21 70’ 

  UNITAT VII: Gestió de l’ús de les lents d’orto-k 

 10:40 a 11:25    Cas 10 I Cas 15  45’ 

 11:25 a 11:45    PAUSA PER CAFÈ 20’ 

 11:45 a 12:55    Cas 17 I Cas 19 I Cas 20 70’ 

  UNITAT VIII: Orto-k després de Lasik 

 12:55 a 13:20    Cas 12 23’ 

  UNITAT IX: Orto-k en nens per al control de miopia 

 13:20 a 13:40    Cas 13 20’ 

  UNITAT X: L’ortoqueratologia en opositors 

 13:40 a 14:00 Cas 18 20’ 

Del 9 al 18 

de maig 

AVALUACIÓ 

Avaluació de 

coneixements i 

enquesta de 

satisfacció 

  

Examen d’avaluació dels coneixements del curs obligatòria 

Enquesta de satisfacció del curs obligatòria 

Data límit: 18/05/2022 
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04 INSCRIPCIÓ 
 

 

Data límit: 26/04/2022 

Preu: Col·legiats al COOOC - 25 euros (bonificació del 50%) 

Òptics optometristes d’altres col·legis  -  50 euros  

Places disponibles: 30 

Cal formalitzar la inscripció a través de la web del COOOC, en l’apartat 

cursos dins de l’àrea de formació. El pagament s’efectuarà en línia a través 

de la plataforma web.  

 


