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Formació de formadors: 
Anticoagulants orals en fibril·lació  

auricular 
 

Objectius 
 

Objectiu general  
 

Impartir formació a altres professionals perquè puguin millorar la competència i assegurar una 
adequada atenció als pacients amb fibril·lació auricular i tractament antitrombòtic. 
 
Objectius específics  
 

El participant, finalitzat el curs, serà capaç de: 
 
 Avaluar el risc trombòtic i hemorràgic dels pacients amb fibril·lació auricular (FA) 
 Indicar el tractament antitrombòtic correcte en cada cas de FA 
 Manejar els anticoagulants orals en diferents situacions 

 
 

Contingut i durada 
 

Presentació de les noves pautes per a l'harmonització del tractament farmacològic de la fibril·lació  
auricular del Servei Català de la Salut: 

 FA i objectius generals del seu tractament 

 Tipus d’anticoagulants orals 

 Risc trombòtic i risc hemorràgic. Algorismes de tractament 

 Ús d’anticoagulació oral en situacions especials 

 Característiques i maneig pràctic dels anticoagulants orals 

 Maneig de les hemorràgies 

 Maneig perioperatori i periprocediment. NOVETATS! 

 Àrea econòmica 
 El que cal evitar 

 Informació per a pacients 

 

 
Durada: 2 hores 
 
 

Metodologia 
 

Sessió presencial teòrico-pràctica amb suport de material en PowerPoint. Orientada a resoldre les 
situacions més habituals del dia a dia de l’Atenció Primària pel que fa al maneig dels 
anticoagulants orals, tant els clàssics, com els nous. 
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Equip docent 
 

 
Coautors de les Pautes per a l’harmonització de l’ús d’anticoagulants orals per a la prevenció de 
l’ictus i l’embòlia sistèmica en pacients amb fibril·lació auricular del CatSalut (Departament de 
Salut): 
 

 Elisenda Sant Arderiu. Metge de Família. CAPSBE. Grup d’Anticoagulació Oral CAMFiC 

 Antònia Agustí. Farmacòloga. Hospital Vall Hebron 

 Jordi Altirriba Vives. Metge de Família. ICS. Grup d’Anticoagulació Oral CAMFiC 

 Rosa Morros. Farmacòloga. IDIAP Jordi Gol 
 
 

Dirigit a 
  
Als metges i metgesses, infermers/res i responsables de farmàcia, de l’àmbit de l’Atenció Primària 
i també als centres sociosanitaris de tot el territori català. Els discents d’aquesta sessió seran 
posteriorment docents de la sessió als seus respectius centres en els següents 6 mesos (a les quals 
també es convidarà els farmacèutics de les oficines de farmàcia). 
 
La CAMFiC facilitarà el material docent per realitzar la sessió. 

Places: 35 

 
 

Podeu consultar l’estat de l’acreditació a la web de la CAMFiC: www.camfic.cat 
 
 

Hi col·laboren 
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