
 

 
 
Obertura de la segona edició del curs “Salut digestiva: 
prevenció i tractament des de la farmàcia comunitària” 

 
• La primera edició, organitzada per Aulamayo i patrocinada per 

Laboratorios Vilardell, ha superat els 2.400 inscrits 
 

• L’objectiu del curs és actualitzar els coneixements sobre l’abordatge de la 
salut digestiva des de la farmàcia 

 
 

20 de setembre de 2021.- Més de 2.400 professionals de diferents especialitats, 

principalment farmacèutics comunitaris, auxiliars i tècnics de farmàcia, s’han inscrit a la 

primera edició del curs “Salut digestiva: prevenció i tractament des de la farmàcia 

comunitària”. La gran acollida d’aquesta formació especialitzada posa de manifest el 

creixent interès dels professionals sanitaris sobre la implicació de la salut digestiva en 

la salut general i l’increment de les consultes sobre patologies digestives a la farmàcia. 

Amb aquest motiu, Aulamayo, amb el patrocini de Laboratorios Vilardell, obre la 

inscripció a la segona edició de la formació dirigida a aquells professionals que no es 

van inscriure en l'anterior edició i desitgin actualitzar-se en el camp de les patologies 

digestives o als quals es van inscriure i no hagin tingut temps de completar-ho. 

El temari està format per tres mòduls en els quals es presentaran les patologies més 

habituals de l'aparell digestiu, els seus símptomes i el seu abordatge des de l'oficina de 

farmàcia. També, s'actualitzaran els coneixements sobre la microbiota intestinal, els 

probiòtics i la seva relació amb la salut digestiva. 

El curs està dirigit per Juan del Arco Ortiz de Zárate, doctor en farmàcia i director tècnic 

del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia (COFBi), i compta amb la participació 

d'autors experts en les diferents matèries, com Francisco Guarner Aguilar, metge 

especialista en gastroenterologia a la unitat Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva a 

l'Hospital Universitari Vall d’Hebron; Elena Castiella Lecuona, farmacèutica comunitària 

i doctora en farmàcia, i Ave Mari Aburti Goiri i Mari Carmen Agirre Lekue, farmacèutiques 

comunitàries. 

Mòdul I: Introducció a la salut digestiva 

Introducció a l'anatomia i fisiologia de l'aparell digestiu per a comprendre el seu 

funcionament i implicació en les diferents patologies digestives. 

 

 



 
Mòdul II: Trastorns intestinals més freqüents 

Criteris diagnòstics, mesures higiènic-dietètiques, consells farmacèutics i tractament 

farmacològic d'alguns dels trastorns intestinals més freqüents, com el restrenyiment, la 

diarrea, la malaltia inflamatòria intestinal (MII) i el síndrome de l'intestí irritable (SII). 

Mòdul III: Microbiota intestinal i probiòtics 

Coneixements actualitzats sobre la microbiota intestinal i la seva possible implicació en 

les malalties cròniques; el paper dels probiòtics i recomanacions per a la selecció 

d'aquests. 

Laboratorios Vilardell 

Laboratorios Vilardell va ser fundada el 1934 pel Dr. Joan Vilardell Garriga a la rebotiga 

de la Farmàcia Vilardell, situada a Barcelona i, des de llavors, la companyia ha passat 

de generació en generació. És una companyia farmacèutica de caràcter familiar amb 85 

anys d'història que treballa per a millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones 

oferint solucions especialitzades per al benestar digestiu. 

Més informació: http://www.labvilardell.com 
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