CURS D’ACTUALITZACIÓ EN
ANTICOAGULACIÓ I
ANTIAGREGACIÓ
Comissió de Formació Continuada
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears

INTRODUCCIÓ:
Com s'indica en el RD legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, els farmacèutics, a l'oficina de farmàcia,
com a responsables de la dispensació de medicaments als ciutadans, vetllaran pel compliment
de les pautes establertes pel metge responsable del pacient en la prescripció i cooperaran amb
ell en el seguiment del tractament mitjançat els procediments d’atenció farmacèutica,
contribuint a garantir la seva eficàcia i seguretat. Així mateix, participaran en la realització del
conjunt d'activitats destinades a la utilització racional dels medicaments, en particular a través
de la dispensació informada al pacient.

OBJECTIU GENERAL:
L’objectiu general d’aquest curs és actualitzar els coneixements sobre els diferents grups de
medicaments anticoagulants i antiagregants comercialitzats, reaccions adverses, precaucions
d’ús, contraindicacions i criteris de prescripció en la pràctica clínica per tal de poder realitzar
una correcta dispensació.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:







Actualitzar els coneixements en anticoagulants orals (ACOD).
Definir la fisiologia de l’agregació plaquetària i els mecanismes d’acció dels
antiagregants.
Actualitzar els coneixements en l’ús dels fàrmacs antiagregants en Prevenció
Secundària Cardiovascular.
Actualitzar els coneixements en anticoagulació i antiagregació en Prevenció Primària.
Actualitzar els coneixements en l’ús dels fàrmacs anticoagulants en el pacient
oncològic.
Establir un protocol per a la correcta dispensació dels antiagregants i anticoagulants.

DIRECCIÓ:
Comissió de Formació Continuada del COFIB.

COORDINACIÓ:
-

Sra. Maria Antònia Febrer. Coordinadora de la Comissió de Formació Continuada del
COFIB.
Sr. Vicenç Terrades Gayà. Vocal d’oficina de farmàcia del COFIB.
Dra. Francisca Maria Santandreu. Directora del Centre d’Informació del Medicament
del COFIB i coordinadora de Formació del COFIB.
Sra. Rosa Maria García Ferrer. Farmacèutica del CIM del COFIB.
Sr. Bartolomé Oliver Oliver. Farmacèutic comunitari. SEFAC - IB
Sra. Ana Isabel Maroto Yagüe. Farmacèutica comunitària. SEFAC - IB

PROGRAMA, DATES I HORARIS:
Dimarts, 28 de gener de 2020 de les 14:00h - 15:00h.
 ÚLTIMES NOVETATS EN ACOs. INTRODUCCIÓ A L’AGREGACIÓ PLAQUETÀRIA.
o
o
o
o

Novetats en ACOD: Problema del tractament amb rivaroxaban en la síndrome
antifosfolípids.
ACOD en el tractament del pacient oncològic.
Mecanismes d’acció dels antiagregants.
Pacients anticoagulats i antiagregats. Seguiment.

Dimarts, 4 de febrer de 2020 de les 14:00h - 15:00h.
 PREVENCIÓ SECUNDÀRIA: MOLT ALT RISC CARDIOVASCULAR.
o
o
o
o
o

Aspirina en prevenció secundària.
Paper dels Inhibidors de la P2Y12
Doble antiagregació durant el primer any després d'un esdeveniment coronari.
Antiagregació en la cardiopatia isquèmica estable.
Paper actiu de la farmàcia comunitària en el bon ús de la medicació antiagregant.

Dimarts, 11 de febrer de 2020 de les 14:00h - 15:00h.
 ANTICOAGULACIÓ I ANTIAGREGACIÓ EN PREVENCIÓ PRIMÀRIA.
o
o

Anticoagulació oral en fibril·lació auricular no valvular.
Prevenció primària amb antiagregants.

Dimarts, 18 de febrer de 2020 de les 14:00h - 15:00h.
 ANTICOAGULACIÓ I CÀNCER.
o
o
o
o
o
o
o
o

Introducció.
Importància de la relació entre trombosi i càncer.
Factors de risc trombòtic en el pacient oncològic. Models predictius.
Tromboprofilaxi en el pacient oncològic. En quins casos?
Opcions del tractament del tromboembolisme venós.
Fases del tractament: Fase aguda i tractament a llarg termini (profilaxi
secundària).
Comparativa entre les distintes HBPM.
Paper dels nous anticoagulants directes.

Dilluns, 24 de febrer de 2020 de les 14:00h - 15:00h.
 ANTICOAGULACIÓ I ANTIAGREGACIÓ EN FARMÀCIA COMUNITÀRIA: CASOS PRÀCTICS.
o
o
o
o

Ús de recepta electrònica com estratègia per identificar possibles situacions de
risc, per medicaments i malalties, en pacients anticoagulats i antiagregats.
Estratègies per aplicar el PNT d’anticoagulació en la dispensació i en la consulta
d'indicació farmacèutica (ACOSRED).
Valorar els problemes o situacions que poden ser resolts amb el pacient o
cuidador.
Valorar quan i com intervenir per resoldre els problemes que el farmacèutic
identifica i que necessiten ser avaluats pel metge.

PROFESSORAT:
•
•
•
•
•

I Seminari. Elena González. Hematòloga Hospital Son Llàtzer.
II Seminari. Joan Torres. Cardiòleg Hospital Son Llàtzer.
III Seminari. Tomás Rodríguez. Metge de Família CS Son Ferriol.
IV Seminari. Jordi Ginés. Farmacèutic hospitalari. HUSE.
V seminari. Teresa Eyaralar. Farmacèutica Comunitària a Carbayín Alto (Astúries)

DIRIGIT A:
Farmacèutics i metges.

HORES LECTIVES:
5 hores.

SEU:
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. C/Volta de la Mercè núm. 4, Palma.
La formació es realitzarà també a través de l’aula virtual del COFIB en streaming en el
següent enllaç: http://www.rtvnotycias.es/cofib/0_index1.asp

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Àrea de Formació del COFIB. Tel. 971 22 83 78. E-mail: formacio@cofib.es
Data límit d’inscripció: 14 de gener de 2020.
Les places són limitades.
Matrícula gratuïta.

PATROCINAT PER:

ACREDITACIÓ:
Sol·licitada l’acreditació a la Comissió de Formació Continuada de la Conselleria de Salut del
Govern de les Illes Balears.

