
 

Un ambiciós programa de formació per als professionals de l’atenció primària 

 

El programa LA PRÀCTICA CLÍNICA DIÀRIA I L’ÚS 
RACIONAL DELS MEDICAMENTS arriba a la vuitena 

edició i supera els 20.000 participants  

Març 2014.- La pràctica clínica diària i l’ús racional dels medicaments és un Pla 
de formació continuada en l’ús racional dels medicaments, resultat de la col·laboració 
entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i la Societat Catalana de Medicina Familiar 
i Comunitària (CAMFiC), i que engega ja la seva 8ena edició.  

Fins ara  s’han organitzat 1.185 sessions del programa a diferents centres d’atenció 
primària (CAPs) de tot Catalunya, amb una assistència total de 20.978 professionals 
de la salut (12.483 metges, 6.645 infermers, 1.202 farmacèutics d’oficina i 648 d’altres 
professions sanitàries). Per aquest 2014, un cop complert el període de peticions, ja hi 

ha més de  200 sessions sol·licitades. 

El programa té com a objectiu la formació descentralitzada, sense cap cost per als 
alumnes, sobre actualització farmacoterapèutica, ús racional del medicament orientat a 
la cronicitat, seguretat en l’ús dels medicaments i actualitat terapèutica, i ofereix 
sessions conjuntes als professionals de la salut que intervenen en la prescripció, la 

dispensació i el consell de medicaments als ciutadans.  

En paraules de la presidenta de CAMFiC, la doctora Dolors Forés: "El Programa 
arriba ja a la vuitena edició perquè ha sabut centrar els seus continguts i 
metodologia per a fer-los útils als professionals d'atenció primària. D'aquesta 
manera, poden actualitzar coneixements de forma eficient i gratuïta, sobretot en 
les sessions de migdia on es troben metges de família, infermeria, farmacèutics 

comunitaris i altres professionals de la salut". 

A qui va adreçat?  

Als professionals sanitaris (metges, infermers, farmacòlegs i farmacèutics) d’atenció 
primària (AP) dels equips d’atenció primària (EAP) de tot el territori català i als 

farmacèutics de les oficines de farmàcia. 

Quins són els docents? 

Els docents són professionals de l’atenció primària, membres dels grups de treball de 
la CAMFiC, farmacòlegs, farmacèutics i/o altres professionals sanitaris experts en el 
tema de diferents àmbits laborals.  

 



 

Quins temes es tracten? 

En coherència amb els temes prioritzats pel CatSalut en matèria d'ús racional del 
medicament i les seves línies estratègiques , d’acord amb el Pla de salut 2011-2015, i 
tenint en compte els aspectes més sol·licitats en anteriors edicions del projecte, el 
programa inclou 27 temes, al voltant de tractaments, medicació en la cronicitat, 

seguretat, i actualitat terapèutiques:  

Actualització en el tractament 
• 1 Nous medicaments en el tractament de la  Diabetis Mellitus - 2h  
• 2 Tractament de la insuficiència cardíaca a l’AP – 2h 
• 3 Farmacoteràpia en pacients amb patologia cardíaca – 4h 
• 4 Tractament de l’asma - 2h Pendent 
• 5 Tractament de la Malaltia pulmonar obstructiva - 2h  
• 6 Abordatge de la depressió - 2 h 
• 7 Tractem bé el dolor? Aprenguem a fer-ho! – 4h 
• 8 Abordatge de la demència en AP – 2h  
• 9 Maneig avançat de l’osteoporosi en AP – 2h 
• 10 Càncer a l’AP: seguiment del tractament del pacient - 4h 
• 11 Atenció domiciliària al pacient crònic complex i en el final de la vida - 4h 
• 12 Urgències mèdiques: cardiològiques, pneumològiques i neurològiques – 4h  
• 13 Ús dels medicaments i atenció urgent als nens – 2h  
• 14 Update (actualització) d’ infeccioses - 4h 

• 15 Tractament de les lesions eritematoses i descamatives a l’AP – 4h  
• 16 Anticoagulació oral amb fàrmacs Anti-Vitk. Nous anticoagulants. – 2h 
• 17 Maneig de la hiperplàsia benigna de pròstata a l’AP – 2 h 
 
Ús racional del medicament orientat a la cronicitat 

• 18 Conciliació i revisió de la medicació crònica - 4h  
• 19 Ús racional del tractament farmacològic en pacients fràgils polimedicats – 2h  

• 20 Millora de l’adherència als tractaments - 2h  

Seguretat en l’ús dels medicaments  

• 21 Prevenció d’errors en el pacient crònic - 2h  
• 22 Abordatge de l’ús de medicaments en l’embaràs i la lactància – 2h 
• 23 Maneig clínic de les reaccions adverses a medicaments – 2 h  
• 24 Ús de fàrmacs en pacients amb insuficiència renal i/o hepàtica - 2h  
• 25 Interaccions dels fàrmacs de síntesi amb plantes medicinals – 2h 
 
Actualitat terapèutica 

• 26 Novetats terapèutiques : canvien la pràctica clínica? – 2h 
• 27 Infotoxicat ? Aprèn a gestionar la informació biom èdica – 2h  

Les sessions: quan, on i com ? 

Són sessions de 2 a 4 hores de durada i es fan en l’horari que millor s’adapti a l’EAP 
(de migdia, majoritàriament). Es realitzen als CAP dels territoris que disposin de l’espai 
i el material audiovisual necessari i estiguin ubicats en llocs estratègics que facilitin 

l’assistència als professionals sanitaris.  

Totes les sessions estan acreditades pel Consell Català de Formació Continuada de 
Professions Sanitàries. 
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La CAMFiC comunica als col·legis oficials de farmacèutics de les quatre províncies 
catalanes les sessions confirmades per convidar-hi els farmacèutics de les oficines de 
farmàcia. Es convida també i es potencia la participació en les sessions dels 
responsables de farmàcia de les entitats proveïdores de salut del CAP i als de la Regió 

Sanitària de Catsalut corresponent.   

Els assistents a les sessions reben el material docent de cada matèria i el certificat 
d’assistència acreditat.  

 

Més informació:  www.camfic.cat 

http://projectes.camfic.cat/CAMFiC/Projectes/Practica_Clinica/8LPC.aspx 

http://vimeo.com/88147170 

Premsa CAMFiC: 670 57 12 45 
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