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Guia docent
370517 - FARMACO - Farmacologia Ocular

Última modificació: 07/12/2022
Unitat responsable: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Unitat que imparteix: 731 - OO - Departament d'Òptica i Optometria.

Titulació: GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2021 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: Clot Silla, Eduardo

Altres: Clot Silla, Eduardo

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Adquirir les habilitats en l'atenció al pacient
2. ANGLÈS TÈCNIC APLICAT A L'ÒPTICA I L'OPTOMETRIA
3. Aplicar dels protocols de salut pública en relació a la salut visual.
4. Aplicar una anamnesi específica per a extreure la informació rellevant
5. Capacitat per redactar i interpretar un informe
7. Detectar la necessitat de derivar el pacient amb l'informe corresponent als professionals adients i ser capaç de col·laborar-hi
mantenint el seguiment del pacient
8. Detectar les reaccions adverses produïdes per medicació tòpica i sistèmica.
9. Dissenyar protocols de prevenció de salut visual
10. Establir els protocols, analitzar els resultats i elaborar els informes corresponents
13. Saber establir una òptima relació terapèutica, saber comunicar-se amb el pacient
16. Ser capaç de dissenyar i crear l'entorn de treball òptim per a prevenir el desenvolupament de problemes visuals
17. Ser capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori"
18. Ser capaç de realitzar cerques bibliogràfiques.
19. Valorar la necessitat de realitzar proves complementàries. Realitzar i interpretar correctament els resultats d¿aquestes proves
(camp visual, topografies,...)

Genèriques:
20. Adequació de tots els àmbits de l'activitat professional envers aspectes compatibles amb el medi ambient (reciclatge, reutilització
dels materials,...)
21. Comunicar de forma coherent el coneixement bàsic d¿optometria adquirit. (Explicar oralment i per escrit els coneixements bàsics
adquirits)
22. Comunicar-se (Assessorar i orientar) de manera responsable i eficient amb el pacient i el seu entorn (amb l¿objectiu d¿assegurar
el compliment del tractament)
23. Ser capaç d'organitzar el treball d'un grup de persones per assolir un objectiu prèviament determinat dins dels terminis previstos
28. Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador
30. Ser capaç de col·laborar en iniciatives, tant d¿àmbit local com global, compromeses en la millora de la salut visual de la població
32. Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context.
33. Treballar amb constància, metodologia i rigor.

METODOLOGIES DOCENTS

Durant el curs 2021-2022 no es realitzarà docència, ni teòrica ni pràctica, d'aquesta assignatura.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura Farmacologia ocular, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Interpretar les dades farmacocinéticas, farmacodinámicas y toxicológicas dels fàrmacs utilizats en la prevenció i tractament de les
afeccions oculars, les proves diagnòstiques i els examens visuals.
- Reconèixer i caracteritzar les diferents formes farmacèutiques i les vies d'administració dels medicaments utilizats en la prevenció i
tractament de les afeccions oculars, les proves diagnòstiques i els examens visuals.
- Discriminar la via d'administració segons l'objectiu terapèutic
- Descriure, justificar i aplicar els criteris clínics que regeixen l'ús racional dels medicaments utilitzats en la prevenció i tractament de
les afeccions oculars, les proves diagnòstiques i els examens visuals
- Aplicar els procediments clínics necessaris per a detectar precoçment una reacció adversa ocular
- Establir unes línies d'actuació enfront d'una reacció adversa ocular.
- Descriure i aplicar les normes bàsiques de l'atenció al pacient.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 64,0 43.24

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.76

Dedicació total: 148 h

CONTINGUTS

1. BASES FARMACOLÒGIQUES

Descripció:
1.1. Introducció a la Farmacologia
1.2. Terminologia farmacològica bàsica
1.3 Aspectes legals relacionats amb l'ús del medicament
1.4. Principis generals de Farmacodinàmia
1.5. Principis generals de Farmacocinètica
1.6. Farmacocinètica ocular

En aquest contingut es treballa:
Els conceptes bàsics relacionats amb la farmacologia ocular.

Competències relacionades:
T4.1.3. Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador
T4.1.2. Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context.
T4.2.3. Treballar amb constància, metodologia i rigor.
0.8. Ser capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de
laboratori"
2.1.1. Saber establir una òptima relació terapèutica, saber comunicar-se amb el pacient

Dedicació: 30h
Aprenentatge autònom: 30h
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2. FÀRMACS DE DIAGNÒSTIC I EXPLORACIÓ

Descripció:
2.1. Anestèsics locals
2.2. Colorants per a diagnòstic
2.3. Miòtics, midriàtics i cicloplègics
2.4. Farmacologia del diagnòstic neuro-ocular

En aquest contingut es treballa:
Aspectes bàsics relacionats amb el mecanisme d'acció, la posologia, la via d'administració, les indicacions i les reaccions adverses
dels grups farmacològics que estan implicats en la detecció i diagnòstic de diferents alteracions oculars.

Dedicació: 6h
Aprenentatge autònom: 6h

3. FARMACOTERÀPIA OCULAR

Descripció:
3.1. Antiglaucoma
3.2. Antiinflamatoris
3.3. Antial·lèrgics
3.4. Antiinfecciosos
3.5. Viscoel·làstics
3.6. Antiangiogènics
3.7. Toxina botulínica

En aquest contingut es treballa:
Aspectes bàsics relacionats amb el mecanisme d'acció, la posologia, la via d'administració, les indicacions i les reaccions adverses
dels diferents grups farmacològics que estan indicats en el tractament de les patologies oculars més freqüents, procediments
clínics bàsics i avaluació de l'estat refractiu.

Competències relacionades:
T2.0.1. Comunicar de forma coherent el coneixement bàsic d¿optometria adquirit. (Explicar oralment i per escrit els coneixements
bàsics adquirits)
T3.0.2. Ser capaç d'organitzar el treball d'un grup de persones per assolir un objectiu prèviament determinat dins dels terminis
previstos
T4.1.3. Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador
T4.1.2. Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context.
T4.2.3. Treballar amb constància, metodologia i rigor.
0.9. Ser capaç de realitzar cerques bibliogràfiques.
2.1.1. Saber establir una òptima relació terapèutica, saber comunicar-se amb el pacient
2.2.5. Detectar les reaccions adverses produïdes per medicació tòpica i sistèmica.
1.3.2. Dissenyar protocols de prevenció de salut visual
1.2.2. Establir els protocols, analitzar els resultats i elaborar els informes corresponents

Dedicació: 44h
Aprenentatge autònom: 44h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Els alumnes que ho requereixin tenen dret a realitzar un examen teòric que computarà pel 100% de la nota de l'assignatura.
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

En cap cas es pot disposar de cap tipus de formulari o notes en els controls d'aprenentatge, proves o exàmens.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Rang, H. P. Farmacología. 8a. Barcelona: Elsevier, 2016. ISBN 9788490229583.
- Mauger Thomas F.; Craig, Elson L. Mosby's ocular drug handbook. St. Louis (Missouri) [etc.]: Mosby, 1996. ISBN 0815169108.
- Page, Clive P.; Curtis, Michael J. Farmacología integrada. Madrid [etc.]: Harcourt Brace, 1998. ISBN 8481743402.
- Diversos. AEMPS-CIMA Centro de información del medicamento [en línia]. España: Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios, [Consulta: 19/04/2022]. Disponible a: https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html.- Goodman, Louise
S.;Gilman, Alfred Goodman; Brunton, Laurence L.; Chabner, Bruce; Knollmann, Bjo¨rn C. Las bases farmacológicas de la terapéutica.
12a. México: McGraw-Hill, 2012. ISBN 9786071506412.
- Bartlett, Jimmy D., Jaanus, Siret D. Clinical ocular pharmacology [en línia]. 5th ed. St. Louis, Missouri: Butterworth-Heinemann,
2008 [Consulta: 20/01/2021]. Disponible a: https://www.sciencedirect.com/science/book/9780750675765. ISBN 9780750675765.
- Fraunfelder, F. T. Drug-induced ocular side effects. 5th ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 0750672749.
- Kanski, Jack J. Oftalmología clínica. 6a ed. Barcelona: Elsevier España, 2009. ISBN 9788480864411.
- Spalton, David J.;. Atlas de oftalmología clínica. 3a ed. Madrid: Elsevier, 2006. ISBN 8481748749.

Complementària:
-  European  Journal  of  Clinical  Pharmacology  [en  línia].  Springer  Link,  [Consulta:  19/04/2022].  Disponible  a:
https://link.springer.com/journal/228/volumes-and-issues.-  Pharmacy  World  and  Science  [en  línia].  Springer  Link,  [Consulta:
20/04/2022].  Disponible  a:  https://link.springer.com/journal/11096/volumes-and-issues.-  Journal  of  the  American  Medical
Association [en línia]. American Medical Association, [Consulta: 19/04/2022]. Disponible a: https://jamanetwork.com/journals/jama.-
Flórez, Jesús [et al.]. Farmacología humana. 3a ed. Barcelona: Masson, 1997. ISBN 8445806130.
-  New  England  Journal  of  Medicine  [en  línia].  Massachussetts  Medical  Society,  [Consulta:  19/04/2022].  Disponible  a:
https://www.proquest.com/publication/40644?accountid=15300.- The Lancet [en línia]. London: Lancet Ltd, [Consulta: 19/04/2022].
Disponible a: https://www.sciencedirect.com/journal/the-lancet.- Lüllmann, Heinz; Mohr, Klaus; Hein, Lutz. Farmacología: texto y
atlas. 6a. Médica-Panamericana, 2010. ISBN 9788498352177.
-  Raffa,  Robert  B.;  Beyzarov,  Elena;  Rawls,  Scott  M.  Netter:  farmacología  ilustrada.  Barcelona:  Elsevier-Masson,  2008.  ISBN
9788445819012.
-  Ophthalmology  [en  línia].  New  York,  NY:  Elsevier  Science  Pub.  Co.,  [Consulta:  20/01/2021].  Disponible  a:
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01616420.- Annals of Pharmacotherapy [en línia]. SAGE, [Consulta: 19/04/2022].
Disponible a: https://journals.sagepub.com/home/aop.- Baños i Díez, Josep Eladi [et al.]. Farmacología ocular [en línia]. 2a ed.
Barcelona: Ediciones UPC, 2002 [Consulta: 28/05/2020]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36690. ISBN 8483016478.
- Martindale: guía completa de consulta farmacoterapéutica. 2a. Barcelona: Pharma Editores, 2006. ISBN 8495993104.

RECURSOS

Altres recursos:
Baños, J.E et al. Farmacología ocular [en línia]. Ediciones UPC. Disponible en:
https://discovery.upc.edu/iii/encore/record/C__Rb1227510?lang=cat
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