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INTRODUCCIÓ 

El farmacèutic té un paper cada vegada més assistencial dins el sistema sanitari. Els 
farmacèutics comunitaris, en particular, tenen una tasca fonamental dins del pla 
individualitzat de cures essencials, donant resposta a les necessitats i demandes tant 
dels pacients dependents com dels seus cuidadors. El farmacèutic desenvolupa una 
important tasca en la formació al pacient i als cuidadors per aconseguir un ús 
responsable i correcte dels medicaments, la detecció de problemes relacionats amb 
els medicaments a través del seguiment de la farmacoteràpia del pacient, l'adherència 
als tractaments, la detecció de malalties ocultes, l'assessorament dermatològic i 
nutricional, entre d'altres. 

En aquest curs, volem profunditzar en una de les seccions de l’ortopèdia, les ajudes 
tècniques, que són elements pensats i dissenyats per a facilitar les activitats de la vida 
diària de les persones amb qualque grau de discapacitat. Per augmentar l’autonomia 
de les persones majors dependents, són indispensables, en ocasiones, algunes ajudes 
tècniques.  

OBJECTIU GENERAL 

L’objectiu d’aquest curs és proporcionar als farmacèutics estratègies per protocol·litzar 
i millorar l’atenció i assessorament del pacient geriàtric. Així com fomentar un adequat 
assessorament en les diferents ajudes tècniques, de manera que es pugui recomanar 
la més apropiada a cada pacient en funció de la seva necessitat. 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Proporcionar un protocol d’actuació i eines professionals validades per millorar 
l’atenció al pacient geriàtric 
 

 Conèixer com prevenir complicacions derivades de la medicació en el pacient 
geriàtric 
 

 Conèixer les principals patologies que es relacionen amb la dependència 
 

 Proporcionar els coneixements tècnics bàsics per poder donar resposta a les 
consultes més habituals, i la informació necessària de cada article dels 
diferents tipus d’ajudes tècniques. 

 



 

DIRECCIÓ 

Comissió de Formació Continuada del COFIB 
 
COORDINACIÓ 
Maria Antònia Febrer Bauzá. Coordinadora de la Comissió de Formació Continuada 
del COFIB. 
Concepció Artigues Gayà. Vocal d’Ortopèdia del COFIB. 
Dra. Francisca Mª Santandreu. Coordinadora de Formació del COFIB. 
 
PROGRAMA 

DIJOUS, 12 DE MARÇ DE 2015.  

ATENCIÓ FARMACÈUTICA AL PACIENT DEPENENT 

 

9.00 – 10.00 h. 

José Antonio De Antonio Veira. Metge especialista en Geriatria i especialista en 

Medicina Familiar i Comunitària 
 

  Concepte de dependència 
  Valoració Geriàtrica Integral (VGI): instrument per a l'abordatge integral del 

pacient geriàtric 

10.00 – 11.00 h. 

María José De Juan. Farmacèutica especialista en Farmàcia Hospitalària i 
especialista en Farmacoteràpia en la persona major per la Universitat de Navarra. 
 

 Medicaments i prevenció de caigudes en gent gran 
 Dependència funcional 

 

11.00 – 11.15 h.  

Coffee-break 



 

 

11.15 – 13.15 h. 

Rafel Prohens. Diplomat en Fisioteràpia. Osteòpata. Postgrau de fisioteràpia de 
l’esport. 

 Principals patologies relacionades amb l'aparell locomotor que comporten 
dependència  

 Casos clínics amb record anatòmic de la lesió 
 El cuidador no professional. La tasca de cuidar: higiene postural, mobilització i 

transferències. 

 

13.15 h -15.15 h. 

Guillem Nadal. Llicenciat en Farmàcia. Màster d'Ortopèdia per la Universitat de 
Barcelona 

 Definició i classificació d’ajudes tècniques  
 Ajudes tècniques a la mobilitat: per a la marxa (bastons, crosses, caminadors), 

cadires de rodes i accessoris  
 Ajudes tècniques per a la llar i per l'alimentació 
 Superfícies especials per al maneig de la pressió (matalassos, coixins 

antiescares, etc.) 

Centre d’Informació del Medicament del COFIB. Presentació del protocol/algoritme 
d’actuació per instaurar el servei a la farmàcia comunitària.  

 

 

 

 



 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 

Àrea de Formació del COFIB. Tel.: 971 22 83 32. E-mail: formacio@cofib.es 

Col·legiats COFIB: 30 €  

No col·legiats COFIB: 60 € 

Data límit d’inscripció: 5 de març de 2015 

Inscripció gratuïta pels col·legiats de Menorca, Eivissa i Formentera que es desplacin a 
realitzar el curs a Mallorca. 

SEU 

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

HORES LECTIVES 

6 hores 

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:  

Nº COL.LEGIAT i DNI:  
 

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 s’efectuarà al Col·legi, o bé 

mitjançant transferència bancària al número de compte: 2100-0390-24-0200843318 
de ”la Caixa”. 

Signatura 
 

 

el/la titular 
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