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INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

En els pacients geriàtrics tendeixen a confluir diversos factors que dificulten la
identificació de la via d'administració idònia (venipuncions dificultoses,
intolerància oral, limitacions de l'esfuerzo terapèutic, agitació..) és per tant
indispensable la cerca de vies alternatives d'administració farmacològica i
d'alimentació/hidratació.

Identificar les avantatges i limitacions del teixit subcutàni per l'administració de
líquits i medicaments.
Conèixer les condicions que afavoreixen i/o relanteixen l'absorció dels principis
actius administrats per aquesta via.
Conèixer la tècnica de col·locació i llocs d'infusió de la via subcutània en funció
dels requeriments.

Fàrmac ideal, dilucions, localització d'administració.
Farmacocinètica / farmacodinàmica de la via subcutània.

Antibiòtics
Diürètics, electròlits
Analgèsics, corticoides i opiacis
IBP, vitamines, antiemètics
Hialuronidasa

Introducció: Necessitat de vies administració alternatives
Teixit subcutani: Generalitats, macro i microambient
Via subcutània:  material, tècnica i lloc de col·locació
Hidratació subcutània: solucions, ritme, localització, potenciadors de l'absorció.
Administració farmacològica:

Nutrició subcutània
Bombes elastomèriques, infusions ambulatories.
 

CONTINGUT



CERTIFICATS

COORDINACIÓ DE L'ACCIÓ FORMATIVA

Es certificarà l'assistència a l'acció
formativa sempre que es superi el
80% d'assistència.
 

Curs teòric / pràctic.  
A través del Campus virtual de l'Hospital General de Granollers (HGG) es pot
accedir a tota la documentació, avaluació i certificat d'assistència.

Eulàlia Guix. Tècnic de formació de ll'Hospital General de Granollers
Oscar Duems. Metge adjunt del Servei de geriatria i responsable del Programa
del mallat crònic de l'Hopsital General de Granollers
 

INSCRIPCIONS

MATRICULA: 30€
Cal tramitar la inscripció al curs seguint aquest enllaç:
http://www.fphag.cat/via_subcutania/
 
Persona de contacte: lguix@fhag.es

METODOLOGIA

Oscar Duems, metge adjunt del Servei de Geriatria i responsable del Programa
de Malalt Crònic de l'Hospital General de Granollers.
Sílvia de las Cuevas, infermera gestora de casos de Geriatria de l'Hospital
General de Granollers.

PROFESSORAT

LLOC
Hospital General de Granollers
Av, Francesc Ribas s/n
08406 Granollers
 


