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INTRODUCCIÓ 

El farmacèutic comunitari per coneixements, habilitats i l'entorn en què desenvolupa la 
seva activitat professional pot identificar aquelles situacions de falta d'adherència, i 
pels seus coneixements en la medicació, a més, pot detectar situacions que afecten 
els resultats del tractament, és a dir, problemes relacionats amb la medicació (PRM) 
i/o resultats negatius a la medicació (RNM), i realitzar intervencions que els millorin. 

S'han acumulat múltiples evidències que el foment de l’adherència terapèutica 
contribueix a una millora en la relació professional sanitari-pacient, al control de la 
malaltia (especialment davant la cronicitat), a una disminució de la morbimortalitat i a 
una reducció dels costos en salut. 

OBJECTIU GENERAL 

Facilitar als farmacèutics els coneixements bàsics i la forma pràctica de dissenyar, 
oferir i implementar l'oferta al pacient dels sistemes personalitzats de dosificació 
(SPD), atenent a un procediment normalitzat de treball (PNT), amb l'objectiu de 
contribuir a millorar l'adherència al tractament farmacològic. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Oferir una perspectiva dels serveis farmacèutics en l'actualitat desenvolupats a 
la farmàcia comunitària i els beneficis que poden reportar al pacient i al sistema 
de salut  

 Reconèixer les principals causes de la falta d’adherència farmacològica en els 
pacients 

 Conèixer les principals estratègies que el farmacèutic pot oferir al pacient per a 
millorar l’adherència farmacològica 

 Conèixer la importància de l’adequada comunicació amb el pacient per 
optimitzar i individualitzar la intervenció farmacèutica 

 Revisar els requeriments pel servei d’ SPD i la seva vinculació amb altres 
serveis d'Atenció Farmacèutica  

 Revisar amb l'alumne un model de PNT que permeti la implantació del servei 

 



 

 

 

DIRECCIÓ 
Comissió de Formació Continuada del COFIB 
 
COORDINACIÓ 
Vicenç Terrades Gayà. Vocal d’oficina de farmàcia del COFIB 
Ramon Colom Rubí. Tresorer del COFIB 
Maria Antònia Febrer. Coordinadora de la Comissió de Formació Continuada del 
COFIB. 
Dra. Francisca Maria Santandreu. Coordinadora Formació COFIB 

PROGRAMA 

Dimarts, 30 de setembre de 2014 

9.30 – 10.00 h. Presentació de la cartera de serveis a la farmàcia comunitària 

Antoni Real Ramis 

10.00-12.00 h. Adherència terapèutica i comunicació professional sanitari-
pacient 

Rosa Duro Robles 

- Definició d'adherència  
- Reflexions sobre la manca d'adherència  
- Factors que influeixen en l´incompliment 
- Tipus d'estratègies per millorar la manca d'adherència 
- Millorant la comunicació: entrevista centrada en el pacient  
- Com donar una bona informació 
-  Entrevista motivacional  

 

 

Pausa 



 

 

15.00– 19.00 h. Sistemes Personalitzats de Dosificació 

Montse Iracheta Todó  

- L’SPD com a eina per millorar l'adherència al tractament farmacològic  
- Aspectes legals de l'SPD: dels seus orígens fins al moment actual 
- El Sistema personalitzat de dosificació:  

- Definició  
- Criteris d'inclusió  
- Criteris d'exclusió  
- Consentiment informat  
- Fitxa recollida de dades del pacient  
- Fitxa medicació  
- Problemes relacionats amb la medicació (classificació PRM)  
- Procediment Normalitzat de Treball 

- El sistema personalitzat de dosificació en situacions especials. Implementació 
en un centre  residencial. 

- L’SPD com a eina per millorar la comunicació entre els diferents agents de la 
salut (Estudi MICOEDS)  

- Aspectes econòmics de l’SPD 
- Pràctica on-line de SPD (a càrrec de Moisés Villa. Apotecare. Ayudas 

Dinámicas). 
- Cas Clínic 

19.00 -19:30 h. Torn obert de preguntes 

 

PROFESSORAT 

Rosa Duro Robles. Metge de família i comunitària (MFiC). Centre de Salut Coll d'en 
Rabassa, Unitat Bàsica de Salut del Molinar. Tutora de residents MFiC, Unitat Docent 
Mallorca.  Vocal de docència de la Ibamfic (Societat Balear de Medicina Familiar i 
Comunitària). Responsable del Grup-Programa semFYC Comunicació i Salut a 
Balears. Docent en comunicació assistencial, i metodologia docent. 

 

 



 

PROFESSORAT 

Montse Iracheta Todó. Farmacèutica comunitària de Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelona). Vocal de la Societat Espanyola de Farmàcia Comunitària. Ha participat en 
el grup de treball per l’elaboració dels PNTs i guies sobre SPD editats pel Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

HORES LECTIVES 

7 hores 

SEU 

Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. C/Volta de la Mercè núm. 4, 
Palma 

INSCRIPCIÓ 

Col·legiats COFIB: 30 €  

No col·legiats COFIB: 45 € 

Data límit d’inscripció: 25 de setembre de 2014  

ACREDITACIÓ 

Sol·licitada l’acreditació a la Comissió de Formació Continuada de la Conselleria de 
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears  

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:  

 

 



                                                                                   

 

 

 
 
 

 

 

 

 
BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ FORMACIÓ CONTINUADA  

 

 
 

NOM DEL CURS:  

ASSISTENT: 
 

TITULACIÓ: 
 

LLOC DE TREBALL: 
 

ADREÇA, POBLACIÓ i CODI 
POSTAL 

 

E-MAIL i TELÈFON 
 

COL·LEGIAT QUE REALITZA 
EL PAGAMENT 

 

 

 

Podeu trobar el butlletí d’inscripció a la pàgina www.cofib.es a l’àrea de formació 

COFIB, i una vegada complimentat el podeu enviar a formacio@cofib.es o al fax 

971228324. 

 

Abonament d’inscripcions dels NO COL·LEGIATS AL COFIB s’efectuarà al 

Col·legi mitjançant transferència bancària al número de compte: 2100-0390-24-

0200843318 de ”la Caixa”. 

Signatura 

 

 

el/la titular 

http://www.cofib.es/
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