
DECÀLEG DEL PACIENT POLIMEDICAT DECÀLEG DEL PACIENT POLIMEDICAT 

• Tendència a patir malalties cròniques

• Ús de medicaments per símptomes 

menors o p ropis de l’envelliment

• Tendència a l’automedicació

• Intervenció de múltiples metges

Si:

Té dubtes al pendre’s els medicaments,

O pren més de 5 medicaments.... 

Pregunti a l’infermera o farmacèutica 

del seu centre de salut

• La possibilitat de patir reaccions adverses 
és 2-3 vegades superior en gent gran 

que en l’adulta i poden ser causa 
d’ingressos hospitalaris.

•Quins medicaments he de prendre?

• Per a què els he de prendre?

• Quan els de prendre?

• Com els he de prendre?

• Durant quant de temps els de prendre?

• L’automedicació sense control mèdic 

o farmacèutic comporta una sèrie 

de riscos per a la salut

Per millorar el compliment:

Pot sol.licitar un calendari personalitzat 
de la medicació a la seva infermera.

Pot utilitzar sistemes que li ajudin a 
recordar de prendre els medicaments

(alarmes, deixar-los en llocs visibles, etc.).

No demaneu més medicaments que els 

estrictament necessaris per a la cura 

de la vostra salut.

Retireu les receptes de la farmàcia a 

mesura que les necessiteu.
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EFECTES INDESITJABLES ALS MEDICAMENTS

Pacient Pacient polimedicat polimedicat éés s 
aquell que consumeix 5 o aquell que consumeix 5 o 

mméés medicaments s medicaments 
simultsimult ààniamentniament

���� POLIMEDICACIÓ és la utilització de 

múltiples medicaments (prescrits o no) 
per un mateix pacient.

���� És important informar al metge de

tots els medicaments o remeis naturals
que es prenen o s’han pres

���� És important que es conegui bé la

malaltia i com funcionen els medicaments
que s’han de prendre

���� La polimedicació afavoreix 

l’INCOMPLIMENT TERAPÈUTIC

���� Serà d’ajut que el metge recepti el 

MÍNIM nombre de fàrmacs possible

���� És fonamental prioritzar QUALITAT 

i no quantitat.

���� Una farmaciola NO és un magatzem 

de medicaments

���� A MÉS medicaments, MÉS risc 

d’efectes adversos i interaccions

El metge revisarà periòdicament la 
medicació per prevenir, detectar o 

corregir problemes relacionats amb 
els medicaments.

El metge considerarà, si existeixen, 
alternatives no farmacològiques,

Reavaluarà l’eficàcia i problemes del 
tractament,

Abans d’introduir un fàrmac nou, valorarà si 
poden retirar-se’n d’altres,

Delimitarà les prescripcions per un temps 
definit,

				 A MÉS medicaments, 

MENYS probabilitats de prendre’ls bé





 El consum de molts medicaments, 

és una constant de les PERSONES 
GRANS.


