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1. JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest curs pretén ............... 

 

DIRIGIT A: 

Especificar col·lectius d’interès  

 

 

FARMACOTERÀPIA  

I PRÀCTICA INFERMERA  

(MÒDUL III - MALALT CRÒNIC) 
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1. JUSTIFICACIÓ 

L’ús segur i eficaç dels medicaments precisa un abordatge integral en la política sanitària . En el cas 

de l’atenció al pacient crònic pren especial rellevància, donat que es tracta d’un pacient 

pluripatològic i, en conseqüència, polimedicat. 

L´ús concomitant de diferents medicaments pot comportar una sèrie d’interaccions, reaccions 

adverses, efectes secundaris i errors en la seva administració. 

Hem de garantir una bona adherència al tractament, evitar reaccions adverses i interaccions que 

puguin donar lloc a descompensacions o hospitalitzacions evitables. 

Els professionals de la Infermeria han de conèixer quines són les estratègies en seguretat i realitzar 

revisions dels plans de medicació del pacient crònic. 

 

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 crònic. 
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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 crònic. 

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE  

Al finalitzar el curs l'estudiant serà capaç de: 

• Conèixer la resposta al tractament farmacològic del pacient crònic. 

• Conèixer el mecanisme de les reaccions adverses.  

• Conèixer els conceptes: conciliació, revisió, desprescripció (deprescribing) i adherència. 

 

4. CONTINGUTS DEL CURS 

UNITAT I | PACIENT CRÒNIC 

• Comorbilitat 

• Polimedicació 

• Revisió pla de medicació 

UNITAT II | SEGURETAT FARMACOLÒGICA 

• Indicacions 

• Contraindicacions 

• Efectes adversos 

• Interaccions 

UNITAT III | CASOS CLÍNICS 
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5. METODOLOGIA DOCENT 

En aquest curs es treballa amb una metodologia participativa que fomenta l’aprenentatge 

significatiu. Es realitza una exposcició teòrica complementada amb casos clínics. 

El treball a través de casos clínics permet vincular tots els coneixements teòrics bàsics de 

farmacologia i seguretat que ja té l’alumne, amb la complexitat de la realitat assistencial.  

 

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 

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  

 

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 

 


