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1. JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest curs pretén ............... 

 

DIRIGIT A: 

Especificar col·lectius d’interès  

 

 

 

FARMACOTERÀPIA I 
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1. JUSTIFICACIÓ 

La seguretat dels pacients és una estratègia prioritària en les polítiques de qualitat dels sistemes 

sanitaris fins al punt que organismes internacionals (UE, OMS, OCDE) en potencien la implementació 

en l’assistència sanitària. D’altra banda, estudis com Eneas, Apeas, Evadur o Earcas cada vegada els 

confereixen més importància.  

La seguretat dels pacients és una de les prioritats del Departament de Salut fins al punt d’establir 

l’any 2005 l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya. La seguretat del pacient es 

fonamenta en els principals principis ètics de “no maleficència”, que obliga a evitar qualsevol dany 

al pacient i a posar els mitjans necessaris perquè no apareguin, i el de “beneficència” que s’identifica 

amb l’obligació de fer el bé. El seu abordatge cal que sigui un procés estratègic dins de l’organització 

i un punt fort és la sensibilització i la formació del personal assistencial.  

Un dels àmbits de l’assistència que presenta un alt risc per al malalt i on la infermera hi té un paper 

actiu és la farmacoteràpia. L’administració de medicaments és una activitat en la qual el professional 

d’infermeria ha de reafirmar els seus coneixements i aptituds necessàries per aplicar un fàrmac al 

pacient. Així mateix, també ha de saber avaluar els factors fisiològics, els mecanismes d’acció i les 

variables individuals que afecten l’acció dels fàrmacs, els diversos tipus prescripcions i vies 

d’administració, així com els aspectes legals que involucren una pràctica deficient de d’administració 

de medicaments. 

En aquest curs, proposem treballar aspectes de la farmacoteràpia i la seguretat amb una 

metodologia activa que fomenti l’aprenentatge significatiu. A més a més, es vol que l’alumne pugui 

mobilitzar recursos propis per cobrir les necessitats formatives en el context laboral i facilitar així la 

documentació bàsica sobre seguretat en l’administració de medicaments, bibliografia bàsica de 

farmacologia i recursos institucionals per afavorir la consulta. 

 

DIRIGIT A: 

Professionals d’infermeria que vulguin aprofundir o adquirir coneixements pel que fa a 

l’administració segura dels fàrmacs des d’una mirada infermera. 
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2. OBJECTIU GENERAL 

Promoure el coneixement i la cultura de seguretat en la pràctica infermera respecte a la 

farmacoteràpia des d’una mirada infermera, centrada en el pacient i des de les situacions simulades 

extretes de la pràctica assistencial dels docents. 

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE  

Aprofundir en el coneixement de conceptes farmacològics, en l’ús i administració de fàrmacs, així 

com el funcionament dels mecanismes farmacològics, les seves accions terapèutiques, interaccions 

¡ efectes secundaris, en el context del pacient pluripatològic polimedicat. 

 

 

4. CONTINGUTS DEL CURS 

UNITAT I | CLASSE MAGISTRAL 

•  Seguretat en l’administració de fàrmacs  

•  Vigilància farmacològica 

•  Errades de medicació i notificació d’efectes adversos  

•  Programa de notificació 

UNITAT II | CLASSE MAGISTRAL 

•  Conceptes generals: formes farmacèutiques i administració de fàrmacs 

•  Farmacocinètica : absorció , distribució, metabolisme i eliminació  

•  Mecanismes d’acció i interacció dels fàrmacs 

UNITAT III | CLASSE MAGISTRAL/CASOS CLÍNICS 

•  Grups farmacològics: principals grups de fàrmacs en el pacient crònic , pluripatològic 

amb comorbiditat elevada, segons les malalties prevalents 

•  Malaltia pulmonar obstructiva crònica 

•  Diabetis mellitus 

•  Hipertensió arterial 
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•  Dislipèmia 

•  Insuficiència renal crònica 

•  Cardiopatia isquèmica  

•  Insuficiència cardíaca  

•  Síndrome confusional agut 

 

5. METODOLOGIA DOCENT 

El curs combinarà l’exposició teòrica i treball en grups de casos clínics. 

Per afavorir l’aprenentatge es farà discussió de casos clínics en grups més reduïts i resolució 

conjunta. 

Aquesta metodologia és atractiva per als alumnes i per als docents ja que permet interactuar i 

reflexionar d’una forma autocrítica sobre com es duu a terme la pràctica clínica i des d’aquest punt 

de partida tenir eines per millorar. 

 

6. AVALUACIÓ 

Es realitzarà una prova escrita tipus test al final del curs, per comprovar els coneixements adquirits.  

Per tal d'obtenir el certificat del curs és necessari haver assistit a un 100% de les sessions i haver 

superat la prova final tipus test. 
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7. PROFESSORAT I COORDINACIÓ 

PROFESSORAT 

Adelina García Matarín 

Doctora per la UB.  

Màster Oficial en Malalt Crític.  

Professora titular de l’EUIT.  

Col·laboradora Fundación por la Innovación, Docencia, Investigación y Seguridad del paciente 

(FIDISP). 

 

Lluis Castella Montforte 

Diplomat en Infermeria. Universitat de Barcelona. 

Màster en Emergències Extrahospitalàries .Fundació Universitària del Bages. UAB. 

Màster en Farmacoteràpia per Infermeria. U. València. 

Instructor Suport Vital Bàsic+DEA, Immediat i Avançat per CCR Consell Català de Ressusccitació. 

Àmplia Experiència en l’àmbit d’Urgències i actualment exercint en Emergències Extrahospitalàries. 

Col·laborador docent en Emergències i Tallers Practicum a l’EUIT amb àmplia experiència docent en 

diversos àmbits sanitaris i no sanitaris. 

 

Raquel Rivert Rufian 

Infermera d’Atenció Primària (CAP Anton Borja-Rubí). 

Diplomada de Postgrau en Salut Comunitària. 

Associada Clínica de la Facultat de Medicina de la UAB, com a professora en la docència de primer i 

segon grau. 

 

Susanna Rivert Rufian 

Infermera gestora de casos (CAP Anton Borja- Rubí del CST). 

Diplomada de Postgrau en Cures Intensives Hospital de Sant Pau (UAB).  

Diplomada de Postgrau en Salut Comunitària  
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COORDINACIÓ 

Anna Junqué Jiménez 

Diplomada universitària en Infermeria. Universitat de Vic. Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis 

d’infermeria. Universitat de Barcelona. Diploma de Postgrau en Cures Integrals a les Persones amb 

Malalties Renals. EUIT. Màster en Prevenció de Riscos Laborals (Ergonomia, Higiene Industrial i 

Seguretat ). 

Compagina la seva activitat assistencial com a infermera nefrològica del Consorci Sanitari de 

Terrassa amb la Societat Europea d’Infermeria Nefrològica EDTNA/ERCA com a única representant 

nacional, Brand Ambasssador.  

Participació en múltiples activitats científiques, conferenciant en múltiples congressos nacionals i 

internacionals, membre de comitès organitzadors en seminaris, jornades i congressos. 

Col·laboradora en comitès científics de congressos nacionals i internacionals, publicacions de 

diversos articles a revistes científiques. Membre del comitè experts/editorials a la revista de 

Enfermería Nefrológica. 

 

8. DADES 

TOTAL HORES 8 hores (2 sessions de 4 hores) 

NÚM. PLACES 20 places 

MÉS INFORMACIÓ formaciocontinuada@euit.fdsll.cat 

 


