
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els medicaments constitueixen un dels recursos més emprats en l’atenció sanitària dels pacients ja que la 
majoria de les consultes mèdiques finalitzen amb la prescripció d’un medicament. La importància de 
conèixer i millorar l’ús de medicaments esdevé una de les prioritats de les entitats proveïdores de serveis 
sanitaris. 
 
Davant d’aquesta realitat, matisada pel fet que un dels problemes principals que caracteritza el consum de 
medicaments en el nostre país és la sobreutilització i la polimedicació, el Comitè Assistencial de Farmàcia 
Internivells de MútuaTerrassa i el Servei de Farmàcia del CST han desenvolupat aquesta primera jornada 
sobre la utilització dels medicaments en la continuïtat assistencial. Se celebrarà el proper divendres, 24 de 
novembre, a l’edifici docent de MútuaTerrassa. 
 
La jornada s’iniciarà a les 8.45h amb una benvinguda a càrrec del Dr. Jordi Nicolàs, cap del servei de 
Farmàcia de MútuaTerrassa i la Dra. Cristina Roure, cap del servei de Farmàcia del CST. Constarà de dues 
taules rodones: en la primera es presentaran experiències sobre desprescripció en entorns propers i la 
segona serà més pràctica a través de tres casos clínics sobre desprescripció en la qual els assistents 
podran participar en la resolució dels casos mitjançant un programa interactiu.  

Els objectius que persegueix són els següents: millorar la competència dels professionals en la 
desprescripció de medicaments en aquells pacients que ho requereixin, conèixer quins medicaments poden 
desprescriure segons el tipus de pacient i com es pot realitzar la desprescripció, saber detectar els pacients 
que poden beneficiar-se de la desprescripció de medicaments innecessaris i, en definitiva, aprendre 
habilitats per  aplicar la desprescripció en la pràctica clínica. 
 
Dirigida a personal mèdic, d’infermeria i de farmàcia tant de l’Àmbit d’Atenció Primària com d’Atenció 
Especialitzada, la jornada es clourà amb una conferència sobre com desprescriure “a contra corrent”. 

 
Per a més informació i gestió d’entrevistes: 
Comunicació Corporativa de MútuaTerrassa 
93 736 50 24 
comunicacio@mutuaterrassa.cat  
www.mutuaterrassa.cat 
 
 
Terrassa, 22 de novembre de 2017 
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