
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1a Edició del premi “Seguretat en l’ús de 
medicaments” 
 
 
Concurs que pretén premiar les millors iniciatives 
en el camp de la prevenció d’errors de medicació. 

 

Termini de presentació:  

Abans del 21 d’octubre de 2012, a l’adreça de 
correu electrònic: errorsmedicacio@gencat.cat 

 

Resolució del premi:  

El Comitè Avaluador seleccionarà tres finalistes i 
mitjançant votacions es triarà el projecte 
guanyador. El resultat es farà públic en el decurs de 
la Jornada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Seu:  
 
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i Balears 
Major de Can Caralleu, 1-7 · 08017 Barcelona 
www.academia.cat 

 

 

Informació:  
 
Sra. M. Carmen Valverde. Secretaria tècnica 
L’Acadèmia. Departament d’Activitats i Congressos 
Major de Can Caralleu, 1-7 · 08017 Barcelona 
Tel. 932 030 716 · Fax 932 123 569 
mcarmenvalverde@academia.cat 
 
 
Acreditacions:  
 
Activitat reconeguda d’Interès Sanitari per l’Institut 
d’Estudis de la Salut, Generalitat de Catalunya. 
 
Activitat en procés d’acreditació pel Consell Català de 
Formació Continuada de les Professions Sanitàries. 
 
 
Inscripcions: 
 
Preu socis: 30 € / Preu no socis: 60 € 
 
Inscripció on-line mitjançant la pàgina web de la Societat 
Catalana de Farmàcia Clínica: 
http://www.scfarmclin.org/  o per transferència 
bancària al número de compte següent: 0081 0377 91 
0001227229, indicant el nom de la persona inscrita.  
 
Per a més informació: Sra. Lourdes Campañá. Tel.: . 932 
032 765 lourdescampanya@academia.cat 
 

 

 

 

 

 

 V JORNADA MONOGRÀFICA 

SEGURETAT DEL PACIENT I 

MEDICAMENTS 

 

   
   “10 ANYS IMPULSANT LA SEGURETAT 

EN L’ÚS DEL MEDICAMENT” 
 

Barcelona, 20 de novembre de 2012 

 

 

 



 

 

La cultura de la seguretat en la utilització dels 
medicaments ha experiment importants canvis en el 
decurs dels darrers anys. Durant els anys 80 països 
com Estats Units, Anglaterra i Austràlia, entre 
d’altres, van impulsar una important tasca de 
conscienciació sobre l’elevat nombre de pacients 
que patien diàriament algun tipus d’esdeveniment 
advers, molts dels quals estaven directament 
relacionats amb l’ús dels medicaments. 

Anys més tard, l’Estat espanyol va iniciar també 
diverses actuacions en el camp de la seguretat del 
pacient i dels medicaments. Concretament, a 
Catalunya es va impulsar l’actual Programa de 
prevenció d’errors de medicació amb l’objectiu 
principal d’incrementar la seguretat en la utilització 
de medicaments. 

És per això que enguany s’ha cregut oportú centrar 
aquesta Jornada en la celebració dels deu primers 
anys de Programa. Per fer-ho, d’una banda els seus 
impulsors compartiran els motius de la seva creació 
i les dificultats viscudes durant el procés, i de l’altra, 
l’evolució en aquest camp en els propers anys. 

Desitgem que la Jornada resulti de l’interès dels 
professionals sanitaris i que permeti un ric i 
interessant debat sobre el futur en la seguretat en 
l’ús del medicament. 

 
 

 
 
 
PROGRAMA 
 
9.30 Presentació de la Jornada 

 

 CARLES CONSTANTE  
 Director General de Regulació, Planificació i Recursos 
Sanitaris. Departament de Salut 
 

 JOAN ANTONI SCHOENENBERGER 
 President de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica 
 

 ALVAR NET 
 President de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut 
de Catalunya i Balears 
 

9.45 Conferència inaugural 
 

“Evolució de la cultura de la seguretat en 
aquests deu anys” 

 

JOSEP DAVINS  
Subdirector General de Serveis Sanitaris. Departament de 
Salut 

 
10.30  Cafè 
 
11.00 Taula rodona 1:  

“10 anys de Programa de Prevenció d’Errors 
de Medicació” 
 

MODERADORA: CARMEN LACASA 
Cap del Servei de Farmàcia de l’Hospital de Barcelona 

 

TOMÀS CASASÍN 
Cap del Servei de Farmàcia de l’Hospital de Viladecans 
 

MARIA JOSÉ GASPAR 
Cap del Servei de Planificació Farmacèutica. Subdirecció 
General de Farmàcia i Productes Sanitaris. Departament de 
Salut 
 

EDUARDO MARIÑO. 
Catedràtic de farmàcia galènica de la Facultat de Farmàcia de 
la UB 
 

EMILIA DE PUIG 
Cap del Servei de Farmàcia de l’Hospital Sta. Caterina de Salt 
 

PABLO CALZADA 
Laboratoris Aldo-Union 

 

 
 
 
12.30 Taula rodona 2:  

 

“Innovant en la seguretat en l’ús dels 
medicaments” 
 

Moderadora: MAITE ALAY 
Subdirecció General de Farmàcia i Productes Sanitaris. 
Departament de Salut  

 

Línies de futur en la prevenció d’errors de 
medicació  
NEUS RAMS 
Subdirectora General de Farmàcia i Productes Sanitaris. 
Departament de Salut 

 

La seguretat del pacient i la robotització  
dels serveis de farmàcia dels hospitals 
PILAR SALVADOR 
Cap del Servei de Farmàcia de l’Hospital de Reus 
 

Informació de medicaments al pacient 
durant l’ingrés hospitalari 
TERESA CAPELLÀ 
Infermera coordinadora del grup d’educació de medicaments 
al pacient de l’Hospital de Barcelona 

El paper del pacient expert 
ASSUMPCIÓ GONZÁLEZ MESTRE 
 Responsable del Pacient Expert®. Programa de prevenció i 
atenció a la cronicitat. Departament de Salut 

 

14.30 1ª Edició Premi “Seguretat en l’ús del 
medicament”  

          MARTA MASSANÉS 
 Coordinadora del Programa de prevenció d’errors de   
medicació de Catalunya 

 

       Cloenda de la Jornada 
NEUS RAMS 
Subdirectora General de Farmàcia i Productes Sanitaris. 
Departament de Salut 

 

14.30  Dinar de treball 
 
 
 


