
 

Formació de Formadors: 
Conciliació i revisió de la medicació 

crònica. Adherència terapèutica 

 

Objectiu 
 
Objectiu general del curs 
 
Proporcionar als professionals sanitaris els coneixements necessaris per a assegurar una 
adequada atenció farmacoterapèutica als pacients crònics a fi i efecte d’incrementar 
l’efectivitat i seguretat del conjunt de medicació que se’ls hi prescriu. 
 

Contingut i durada 
  
Revisar els conceptes generals de conciliació, revisió i adherència de la medicació: 

- Conciliació de la medicació entre els diferents nivells assistencials. 
- Revisió de la medicació en Atenció Primària per a l’abordatge integral del pacient 

crònic. 
- Adherència terapèutica. Fer valdre el compliment terapèutic en els pacients crònics. 

 
Durada de la sessió: 2 hores 
 

Metodologia 
 
Utilitzant com a fil conductor de la sessió un cas clínic s’aniran abordant tots els conceptes 
claus relatius a la conciliació, revisió de la medicació i adherència terapèutica, per tal d’arribar 
a un possible plantejament de resolució del cas. 
 

Equip Docents  
  
Isabel Rosich Martí – Farmacèutica d’Atenció Primària a l’ICS. 
Gemma Rodríguez Palomar - Farmacèutica d’Atenció Primària a l’ICS. 
Mireia Massot Mesquida - Farmacèutica d’Atenció Primària a l’ICS. 
Noemí Villén Romero - Farmacèutica d’Atenció Primària a l’ICS. 
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Dates, Horaris i Seus  
 

Lleida Tarragona Catalunya Central Girona Barcelona 

CAP Rambla Ferran COMT CAP Sant Fruitós 
Bages 

Acadèmia Ciències 
Mediques CAMFiC CAMFiC 

Rambla de Ferran, 
44 

Via de l'Imperi 
Romà, 11 Bertrand i Serra, 8 C/ Campcardós, 37 Diputació 316 Diputació 316 

24/10/2017 26/06/2017 15/06/2017 25/05/2017 03/10/2017 03/10/2017 

13:30-15:30 13:30-15:30 13:30-15:30 13:30-15:30 13:30-15:30 17:00-19:00 
 

Dirigit 
  

Als metges i metgesses, infermers/res i responsables de farmàcia d’AP  de tot el territori 
català. Que desprès seran els formadors de les rèpliques del curs als territoris, d’una hora de 
durada. 

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 
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