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Aquest document elaborat des de la direcció de programes del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) té el propòsit 
d’avançar-se als requeriments d’identificació dels estàndards de coneixement que exigeix el projecte de Decret pel qual es regulen les 
condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris 
d’ús humà per part de les infermeres i els infermers, elaborat des del Departament de Salut, per tal que la infermera o infermer que ho 
sol·liciti, li sigui reconeguda la competència d’indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica.

Amb la col·laboració de les facultats i escoles d’Infermeria catalanes, societats científiques i professionals infermers experts s’identifiquen 
aquells medicaments, subjectes o no a prescripció mèdica, que s’ha pogut constatar formen part de la pràctica infermera habitual i 
s’evidencia el curs, l’assignatura i la universitat on es proporciona la formació en el Grau d’Infermeria.

En aquest document, que es considera dinàmic i susceptible de ser modificat i ampliat, hi consten els fàrmacs pertanyents als àmbits de: 
cura de ferides, estomes, dolor i emergències, considerats entre els prioritaris objecte de regulació. 

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya acorda en sessió plenària del 19 de setembre de 2018, agrair al COIB la feina 
feta i adoptar el contingut del present document com a eina de treball a tot el territori de Catalunya. 
 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, 19 de setembre de 2018
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El document que us presentem a continuació, identifica els coneixements ja assolits en els estudis de grau d’infermeria respecte a la 
indicació i us de medicaments i productes sanitaris.  Aquests coneixements s’han classificat organitzats a partir del que la proposta de 
decret català anomena “àmbits d’interacció”. És a dir, aquells àmbits de la pràctica infermera on per diferents motius hi ha processos a 
través dels quals la professió mèdica i la professió infermera es coordinen de manera col·laborat iva seguint els principis del treball en 
equip i sempre en relació i en referència a les necessitats assistencials de les persones, famílies i comunitats.

En cada àmbit d’interacció, s’han classificat els problemes de salut o situacions de vida amb més prevalença, en els quals les infermeres 
intervenen en la seva pràctica diària. En cada un d’aquests problemes de salut o situacions de vida, en primer lloc, s’han identificat aquells 
fàrmacs, subjectes o no a prescripció mèdica, que s’indiquen habitualment. Una vegada establert el llistat de fàrmacs, s’han constatat el 
que el mateix text del projecte de decret anomena “estàndards de coneixement”,  és a dir, en quina assignatura i curs del grau d’infermeria, 
s’imparteixen aquests continguts en cada facultat o escola d’infermeria catalana.

Inicialment s’han elaborat els estàndards de coneixement que el propi projecte de decret estableix com a prioritaris, que són els següents: 
cura de ferides, estomes, dolor i emergències. Tres d’ells es varen considerar prioritaris al ser àmbits d’interacció que podem trobar en la 
pràctica diària de la infermera en gairebé en qualsevol camp d’actuació bé sigui en l’atenció primària, hospitalària o sociosanitària.
Fer esment que és un document viu, per tant, susceptible de ser modificat i ampliat i obert a noves propostes.

L’elaboració d’aquest document ha estat possible gràcies a la col·laboració de moltes persones. D’una banda les infermeres expertes que 
ens han ajudat en cada un dels àmbits d’interacció; les societats científiques, que ens han descrit aquells medicaments indicats en cada 
problema de salut o situació de vida; les escoles i facultats d’infermeria catalanes, que ens han facilitat els seus plans d’estudis i la seva 
ajuda en identificar els estàndards de coneixement que corresponen a cada problema de salut o situació de vida i l’ajuda inestimable de 
tot l’equip de la direcció de programes del Col·legi Oficial d’infermeres i Infermers de Barcelona. 
 
Rosa Bayot i Escardívol, adjunta a la direcció de programes del COIB
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Guia de lectura del document

Àmbit d’interacció:

Fàrmacs o productes: 

UNIVERSITAT ASSIGNATURA CURS  ESTÀNDARDS DE CONEIXEMENT

Fisiopatologia 1r curs
Unitat temàtica 3. El dolor
Tema 1. 	Concepte de dolor. Percepció del dolor i situacions que influ- eixen.
Tema 2. 	Valoració del dolor. Pla de cures.

Farmacologia clínica 2n curs
Tema 11. Tractament del dolor
– Analgèsics antiinflamatoris no esteroïdals (AINE)
– Analgèsics opiacis

Infermeria clínica I  2n curs

Unitat temàtica 1. El malalt/a quirúrgic
Tema 3. Post operatori
3.1. Post operatori immediat: Característiques de la sala de reanimació. Cures d’Infermeria
3.4. Cures d’Infermeria en el post operatori continuant: Valora- ció, objectius i atencions d’Infermeria durant aquest perí- ode.

Estades clíniques I  2n curs Aquesta assignatura es realitza mitjançant rotatoris clínics i principalment en unitats d’hospitalització de baixa complexitat.

Estades clíniques II 3r curs Aquesta assignatura es realitza mitjançant rotatoris clínics i principalment en unitats de hospitalització i cures especialitzades de mitja i alta com- 
plexitat.

Estades clíniques III 3r curs Aquesta assignatura es realitza mitjançant rotatoris clínics i principalment en unitats  de hospitalització i cures especialitzades de mitja i alta com- 
plexitat.

Infermeria de la infància i l’adolescència 4t curs
Unitat didàctica 3. El nen, nena i adolescent amb problemes de salut
5. El nen, nena i adolescent oncològic.
6. Cures d’infermeria al nen, nena i adolescent hospitalitzat.

Infermeria del adult I 2n curs
Bloc 8. Cures d’infermeria en pacients oncològics. El dolor
8.4. Valoració del dolor
8.4.1. Maneig, tractaments i consideracions d’infermeria en el dolor

Infermeria de l'Adult II 2n curs
Bloc 8. Cures d’infermeria en pacients oncològics. El dolor. 
8.4.1. Maneig, tractaments i consideracions d’infermeria en el dolor.
8.3. Administració de medicació amb dispositius de perfusió subcutània 

Farmacologia 2n curs

8. Neurofarmacologia                                                                                                                                                                                                                                                
Sistema nerviós autònom: Colinèrgics i anticolinèrgics. Adrenèrgics i antiadrenèrgics. Bloquejants neuromusculars. Sistema nerviós central: 
Neurotransmissió. Antidepressius i ansiolítics. Antipsicòtics Opioids i analgèsics Antiepil·lèptics i anticonvulsionants. Antimigranyosos. Tractament 
de malalties neurodegeneratives. Hipnòtics i sedants. Tractament de l’addició a drogues d’abús. Anestèsics generals i anestèsics locals

Infermeria Gerontològica 3r curs

20. Farmacologia i iatrogènia. Automedicació. Ús dels fàrmacs en la població anciana.  Interaccions reaccions adverses.  La gent gran població de 
risc a les RAM (reacció adversa als medicaments). Prevenció de les RAM: Principis generals per a la prescripció de fàrmacs en l'ancià.  Adherència 
terapèutica: factors condicionants en la gent gran.  Automedicació en l'ancià, factors afavoridors.  Informació i visió general del dolor. Tipus de dolor. 
Etiologia.

Infermeria en processos de mort i dol 3r curs

Unitat didàctica 5. El dolor 
5.1. Significat del dolor. Definició i tipus del dolor. Vivència del dolor. Avaluació del dolor.
5.2. Bases del tractament del dolor. Principis generals d'ús dels analgèsics. Prejudicis sobre l'ús de la morfina.
5.3. Tractament farmacològic. Escala analgèsica de la OMS. Vies d'administració de fàrmacs, vies alternatives a la oral. Efectes secundaris. Signes 
de toxicitat.

 DOLOR

Acetat de megestrol. Aciclovir. Alprazolam. Amitriptilina. Antagonista opioides: Metilnaltrexona. Antagonistas de la Serotonina. Antagonistes H2. Baclofèn. Benzodiazepinas. Bifosfonat: Zoledronato. Buprenorfina. 
Butilescopolamina. Carbamazepina. Citalopram. Clorpromazina. Clorur mòrfic. Coadjuvants: Corticoides, Gabapentina. Codeïna. Dexketoprofeno. Dextrometorfan. Diclofenat. Difenhidramina. Difenhidrinat. 

Domperidona. Ebastina. Escopolamina. Estronci-89. Fluconazol. Fluoxetina. Haloperidol. Hidroxizina. Ibuprofè en solució oral i comprimits 400- 600 mg. Ketamina. Ketorolaco. Laxants: Hidròxid de Magnesi, 
Senòsids, Lactitol, Lactulosa. Levomepromacina. Loperamida. Lorazepam. Metadona. Metamizol magnético 575 mg. Metilfenidat. Metoclopramida. Midazolam. Mirtazapina. Modafinil. Myolastan. Naloxona. 

Naproxeno. Nistatina. Octreòtide. Opioides (Tramadol, Morfina, Fentanil,  Metadona). Oxicodona. Paracetamol en solució oral  i en comprimit 500 mg-650 mg- 1gr. Paroxetina. Pregabalina. Risperidona. Samari-
153. Sertralina. Tapentadol. Venlaflaxina. Yurelax. Zolpidem

CDSJD

ESCST (UPF)

3 d'agost de 2018

Àmbit d’interacció, 
àmbits en els que 
les infermeres exer-
ceixen la seva pràc-
tica diària.

Universitats 
catalanes 
amb estudis 
d’infermeria.
Al costat s’indica 
assignatura i curs 
corresponent

Els estàndards de 
coneixement són 
els continguts de 
les assignatures

Fàrmacs, subjectes 
o no a prescripció 
mèdica, que estan 
indicats en aquests 
àmbit d’interacció.
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Índex de continguts
Ferides     Pàgina 8
Dolor     Pàgina 16
Estomes    Pàgina 28
Emergències   Pàgina 34
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