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Introducció

En aquesta assignatura, tractarem en profunditat tots els aspectes de la malal-

tia inflamatòria intestinal crònica idiopàtica (MII). La MII és, probablement, la

malaltia més rellevant en l’àmbit de la gastroenterologia per diferents motius:

afecta gent jove, és una malaltia crònica, requereix la utilització de nombro-

sos recursos sanitaris, té complicacions greus tant agudes com cròniques, pot

afectar altres òrgans i sistemes a més del digestiu, i impacta profundament en

la qualitat de vida dels que la pateixen. Per tant, està més que justificat dedi-

car-hi una assignatura completa dins d’aquest màster.

A més, en aquesta assignatura també inclourem la colitis microscòpica, que

alguns autors també l'engloben dins del concepte de la MII, malgrat que pre-

senta trets clarament diferenciats.

En concret, en aquesta assignatura treballarem els temes següents a partir de

materials elaborats per referents en aquest àmbit:

• Colitis ulcerosa.

• Malaltia de Crohn.

• Maneig de les complicacions locals i sistèmiques de la malaltia inflamatò-

ria intestinal.

• Maneig de situacions especials en la malaltia inflamatòria intestinal.

• Maneig a llarg termini i multidisciplinari de la malaltia inflamatòria in-

testinal.

• Colitis microscòpica.
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