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1. JUSTIFICACIÓ 
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1. JUSTIFICACIÓ 

Aquest curs pretén donar eines als professionals de l’Infermeria per augmentar la seva capacitat per 

abordar l’ús eficaç en l’abordatge integral del pacient greu o crític, des del punt de vista 

farmacològic. A més a més, per assegurar l’eficàcia dels tractaments calen actualitzacions freqüents 

per afrontar les diferents patologies greus tant d’aparició sobtada com greu o progressiva. 

L’àmbit de l’assistència del pacient greu presenta un alt risc en l’ús farmacològic, i és evident que la 

infermeria té un paper actiu i clau en aquest aspecte. En aquest context, l’administració de fàrmacs 

és una activitat pròpia del professional de la Infermeria en què és fonamental reafirmar els seus 

coneixements i aptituds necessàries, així com saber avaluar els factors fisiològics, mecanismes 

d’acció, variables individuals, tipus de prescripció i vies d’administració, evidentment tenint present 

els aspectes legals que involucren una pràctica deficient en aquest entorn. 

La presa de decisions mitjançant pràctiques basades en l’evidència científica, en l’experiència clínica 

i la formació continuada disminuirà la variabilitat de la pràctica assistencial, la incertesa i els dubtes 

que comporta l’administració de fàrmacs en el context de pacient greu o crític. 

 

DIRIGIT A: 

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

l’administració segura i eficaç dels fàrmacs en l’àmbit del malalt amb patologia greu o crític, tant 

d’aparició sobtada com progressiva. 
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2. OBJECTIU GENERAL 

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

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

efectistes secundaris, assolibles o no, en context de pacient greu o crític. 

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE  

Al finalitzar el curs l'estudiant serà capaç de: 

• Saber els mecanismes i funcionaments bioquímics i terapèutics d’aquest tipus de 

fàrmacs. 

• Saber les possibilitats de vies d’administració d’aquests grups de fàrmacs.  

• Conèixer els fàrmacs per grups terapèutics.  

o Suport vital avançat 

o Síndrome coronari agut 

o Fàrmacs per intubació orotraqueal 

o Administració d’antídots 

o Seroteràpia 

• Conèixer aspectes legals respecte a l’administració de fàrmacs per infermeria en 

situacions clíniques específiques de risc vital per al pacient.  

 

 

4. CONTINGUTS DEL CURS 

UNITAT I | CONCEPTES FARMACOLÒGICS 

UNITAT II | FÀRMACS PER GRUPS TERAPÈUTICS 

• Síndrome coronari agut 

• Insuficiència respiratòria aguda 

• Fàrmacs en intubació orotraqueal 

• Protocol pacient inconscient d’origen desconegut  

• Seroteràpia i perfusions 
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• Alteracions sistema nerviós central 

UNITAT III | ASPECTES LEGALS ENVERS L’ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS EN PACIENT GREU O 

CRÍTIC 

 

UNITAT IV| TALLERS TEÒRICOPRÀCTICS 

• Taller teoricopràctic de vies d’administració de fàrmacs  

• Taller de casos clínics 

 

5. METODOLOGIA DOCENT 

El curs combinarà l’exposició teòrica i tallers teòrics, amb base presentacions de classe i la resolució 

col·lectiva de casos pràctics. 

L’anàlisi de casos extrets de la pràctica assistencial real permetrà l’assimilació de coneixements i 

conceptes de la globalitat del curs. 

Els tallers teoricopràctics es basaran en una síntesi breu de cada subtema, amb explicació de 

materials i procediments. 

La resolució final de casos amb absoluta interacció entre docent i alumnat, ha de servir per valorar 

l’assoliment dels objectius generals i específics del curs. 

 

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 

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. 

 

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. 
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8. DADES 

TOTAL HORES 8 hores (2 sessions de 4 hores) 

NÚM. PLACES 20 places 

MÉS INFORMACIÓ formaciocontinuada@euit.fdsll.cat 

 


