
Sèniors, àrees d’interès de la farmàcia
El nou curs de formació 

per a que l’atenció a la gent gran 
sigui un valor per a la farmàcia

La formació 
que millora la salut

Iª Edició



El programa formatiu té l’objectiu 
d’conseguir una millor atenció 
dels sèniors mitjançant la formació 
global de la farmàcia

Cada mòdul està tutoritzat   
per especialistes en la temàtica   
i en la farmàcia comunitària

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

L’envelliment de la població és un dels 
reptes fonamentals en la nostra societat, 
específicament per als professionals 
sanitaris

• Potenciar el consell farmacèutic relacionat   
 amb la cura de les persones grans a través   
 de la indicació farmacèutica i les mesures   
 no farmacològiques

• Motivar la creació de la categoria sènior

• Fomentar la formació de tot l’equip de la farmàcia

• Promoure accions d’educació sanitària   
 des de la farmàcia

La farmàcia és un punt de referència i consell, 
indispensable i de gran valor, tant pels sèniors 
com pels seus cuidadors 

Programa modular amb contingut interactiu 
i pedagògicament tractat amb el segell de la 
UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

Formació de formadors

1.	Diapositives de recolzament per a que  
 el participant que hagi realitzat el mòdul pugui  
 formar a la resta de l’equip de la farmàcia

Formació a la població

2.	Diapositives per oferir educació sanitària  
 a la població mitjançant l’organització   
 de sessions de formació a la farmàcia

3.	Decàleg de consells

METODOLOGIA

80
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Esperança de vida 
a Espanya  

28 hores
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pel dia a dia
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pràctics



Equip docent multidisciplinar   
coordinat per les vocalies    
de Nutrició i Alimentació,    
Dermofarmàcia i Docència    
del COF de Barcelona

M1. Gestió i comunicació de la categoria

•  Concepte d’envelliment actiu: oportunitat  
 + diferenciació + especialització

•  Què és una categoria? Què aporta la gestió  
 de categories? Anàlisi de la nostra farmàcia

•  Públic objectiu

•  Creació de la categoria sènior

•  Gestió de l’equip

•  Comunicació

•  Accions

M4. Alimentació i nutrició 

•  Aspectes generals

•  Requeriments nutricionals

•  Dieta i hidratació

•  Dificultats en l’alimentació

•  Complementació i suplementació

•  Activitat física

•  Recomanacions en funció de la     
 capacitat del pacient sènior

M5. Ajudes tècniques

•  Foment de la vida autònoma

•  Ajudes tècniques generals

•  Ajudes tècniques bàsiques     
 per la vida diària

•  Ajudes tècniques instrumentals     
 per la vida diària

•  Ajudes tècniques pel temps lliure

M2. Cura de la pell

•  La pell del pacient sènior

•  La cura de la pell sana

•  Problemàtica de la pell i el seu tractament

•  Medicaments i pell

M3. Incontinència urinària

•  Aspectes clau: definició, epidemiologia,   
 afectació social, importància de la prevenció

•  Fisiologia, causes i tipus

•  Complicacions: infeccions urinàries i dermatitis  
 del bolquer

•  Intervenció des de la farmàcia

•  Tractament farmacològic: importància   
 de les interaccions

•  Protectors i absorbents

•  Consells i recomanacions

PROGRAMA

Nou concepte 
de formació  
per tot l’equip  
de la farmàcia

Podran inscriure’s:
• Titular: a tots els mòduls del curs

• Col·laboradors: un en cada un dels mòduls  
 (Un mateix col·laborador pot inscriure’s a més  
 d’un mòdul)



DATES

MATRíCULA 

DIRIGIT A

INSCRIPCIONS 

Iª edició. Del 2 de novembre de 2016 al 30 de juliol de 2017 (28 hores lectives)

•  Gestió i comunicació de la categoria: del 2 de novembre al 18 de desembre del 2016          
   (5 hores lectives)

•  Cura de la pell: del 10 de gener al 26 de febrer del 2017 (4 hores lectives)

•  Incontinència: del 7 de març al 9 d’abril del 2017 (3 hores lectives)

•  Alimentació i nutrició: del 19 d’abril al 18 de maig del 2017 (10 hores lectives)

•  Ajudes tècniques: del 27 de juny al 30 de juliol del 2017 (5 hores lectives)

Col·legiats dels COF: 185€  ·  (cost del curs sense patrocini: 315€)

La inscripció inclou la inscripció del titular i la d’un col·laborador a cada un dels mòduls del curs

A partir de l’1 de setembre de 2016 a www.agorasanitaria.com 

Places limitades a 1.000 farmàcies

La formació que millora la salut

Amb el patrocini de

Farmacèutics comunitaris, auxiliars i tècnics en farmàcia i parafarmàcia

La inscripció al curs la realitza la farmàcia      
Amb la inscripció, la farmàcia disposarà de 2 accessos:  
un pel titular i un per aquell col·laborador que el titular decideixi inscriure a cada un dels mòduls del 
curs


