Última modificació: 06-06-2017

370701 - CLÍNICA - Clínica Especialitzada
Unitat responsable:

370 - FOOT - Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Unitat que imparteix:

731 - OO - Departament d'Òptica i Optometria

Curs:

2017

Titulació:

MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ (Pla 2012). (Unitat docent
Obligatòria)

Crèdits ECTS:

9

Idiomes docència:

Català, Castellà, Anglès

Professorat
Responsable:

MIREIA PACHECO CUTILLAS

Altres:

Primer quadrimestre:
MIREIA PACHECO CUTILLAS
EULALIA SÁNCHEZ HERRERO
MARÍA DEL CARMEN SERÉS REVÉS
JOAN GISPETS PARCERISAS - MT11, MT12

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Transversals:
1. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més
o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit
de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.
Metodologies docents
TREBALL AUTÒNOM:
Es facilitaran als estudiants els recursos i l'orientació necessaris per aconseguir que assoleixin alguns continguts teòrics
bàsics per afrontar les activitats de pràctica clínica. Aquest aprenentatge serà guiat a través de la intranet de l'assignatura
i es fomentaran les tutories per a orientar i resoldre dubtes.
SEMINARI DE CASOS:
Es faran seminaris de casos reals, a través de la presentació dels quals, es fomentarà el debat i l'esperit crític dels
estudiants.
PRÀCTIQUES AMB CASOS REALS:
Es farà una sessió setmanal de pràctiques al Centre Universitari de la Visió on els estudiants, en grups de dos i
supervisats per un professor especialista en cada una de les àrees, atendran pacients reals.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
Millorar les capacitats professionals dels estudiants per a l'atenció visual en un entorn de concurrència de pacients.
CONEIXEMENTS:
Proves bàsiques i específiques i anàlisi dels resultats que han de conduir a una presa de decisions en
optometria clínica.
Identificació, gestió i solució dels principals problemes optomètrics.
Identificació i gestió dels motius de remissió a un altre professional de la salut visual.
HABILITATS:
Adquirir experiència en les tècniques d'entrevista clínica prèvia a l'examen optomètric de les poblacions
específiques de la Clínica Especialitzada.
Saber decidir quines són les proves necessàries en una revisió optomètrica de les poblacions específiques de la Clínica
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Especialitzada.
Conèixer i adquirir habilitat per a executar les proves adequades en les poblacions específiques ateses.
Saber determinar, explicar el diagnòstic optomètric, així com executar les opcions de tractament de les poblacions
específiques ateses.
Saber detectar, gestionar i elaborar un informe professional de remissió a un altre professional en les poblacions
específiques ateses.
Aplicar correctament les premisses ètiques vinculades a l'exercici de l'optometria en un entorn de concurrència real de
pacients.

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 216h

Hores grup gran:

0h

0.00%

Hores grup mitjà:

24h

11.11%

Hores grup petit:

48h

22.22%

Hores activitats dirigides:

0h

0.00%

Hores aprenentatge autònom:

144h
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Continguts

Baixa Visió i rehabilitació visual

Dedicació: 72h
Grup mitjà: 9h
Grup petit: 18h
Aprenentatge autònom: 45h

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
Introducció a la problemàtica de la baixa visió donant eines suficients per tractar i derivar casos a diferents
professional.
Estudi de l'atenció visual específica de deficiències visuals severes des del punt de vista optomètric,
oftalmològic i psicològic .
Introducció als procediments, tractament i adaptació d'ajudes especials en discapacitats visuals.
Introducció a la pràctica de tècniques de rehabilitació en baixa visió
Activitats vinculades:
ACTIVITAT 1: Seminaris de continguts pràctics amb presentació de casos clínics per part del professor.
ACTIVITAT 2: Sessions clíniques amb casos reals de pacients amb Baixa Visió. Pràctiques per a familiaritzar-se
amb el material i l'equipament de Baixa Visió.
EXERCICI OBLIGATORI 1: Examen escrit previ a l'atenció de pacients.
EXERCICI OBLIGATORI 4: Examen final sobre continguts de tota l?assignatura.

Gestió de complicacions en Contactologia

Dedicació: 36h
Grup mitjà: 5h
Grup petit: 8h
Aprenentatge autònom: 23h

Descripció:
Reconèixer totes les alteracions estructurals i funcionals que es produeixen al segment anterior de l'ull per a l'ús
de lents de contacte. El diagnòstic i la profilaxi es realitzen en tot procés de revisió ocular i visual d'usuaris de
lents de contacte, mitjançant estratègies clíniques planificades. S'estudiaran l'etiologia, els signes i símptomes, el
diagnòstic, el diagnòstic diferencial i la profilaxi en cada una de les alteracions oculars per lents RPG e hidrogel.
Activitats vinculades:
ACTIVITAT 1: Seminaris de casos clínics.
EXERCICI OBLIGATORI 3: Treball sobre un tema proposat de gestió de complicacions en LC mitjançant articles
científics.
EXERCICI OBLIGATORI 4: Examen final sobre continguts de tota l'assignatura.
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Visió Infantil

Dedicació: 89h 20m
Grup mitjà: 9h 40m
Grup petit: 34h 40m
Aprenentatge autònom: 45h

Descripció:
En aquest contingut es treballa l'atenció visual a preescolars i escolars mitjançant l'atenció clínica que es
complementa amb seminaris sobre el tractament refractiu i binocular d'aquesta població.
Activitats vinculades:
ACTIVITAT 1:Seminaris de continguts pràctics amb presentació de casos clínics per part del professor.
ACTIVITAT 2: Sessions clíniques amb casos reals de pacients pediàtrics
EXERCICI OBLIGATORI 2: Presentació i resolució de casos clínics en infants.
EXERCICI OBLIGATORI 4: Examen final sobre continguts de tota la assignatura

Sistema de qualificació
Es valorarà l'assistència als seminaris i a les sessions pràctiques. L'estudiant només podrà superar
l'assignatura si assisteix al 80% dels seminaris i al 90% de les pràctiques.
La qualificació sorgirà del promig dels diversos exercicis obligatoris amb el pes que detallem
seguidament:
SESSIONS CLÍNIQUES 30%
OBLIGATORI 1 10%
OBLIGATORI 2 10%
OBLIGATORI 3 10%
OBLIGATORI 4 40%
Normes de realització de les activitats
A nivell general, la normativa que s'aplicarà serà la de la normativa acadèmica de la UPC. Els aspectes particulars relatius
a formats i terminis d'entrega que no figurin en aquesta guia es faran públics a principi de curs mitjançant la intranet de
l'assignatura.
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