
Sessió formativa FEFAC-Hartmann sobre la gestió de la 
categoria de cura de ferides a l’oficina de farmàcia: 13 de juliol 

 

La gestió de la categoria de primers auxilis permet la millora de l’atenció farmacèutica 
en cura de ferides i constitueix un element diferenciador de l’oficina de farmàcia. 

FEFAC i Hartmann us conviden el pròxim dia 13 de juliol a una sessió, dirigida a 
associats de l’empresarial i al seu personal, que té com a objectiu formar-los sobre la 
cura de ferides i ajudar-los a potenciar aquesta categoria a la farmàcia. 

La formació tindrà lloc a les instal·lacions de Hartmann (C/ Carrasco i Formiguera, 48, 
Mataró (Googlemaps) de 14 hores a 15 hores. Tot seguit es convidarà els assistents a 
un aperitiu i es realitzarà una breu visita a la fàbrica, que finalitzarà a les 16:15 hores. 
 
Durant la xerrada, el farmacèutic adquirirà coneixements per a la millora de l’atenció 
farmacèutica en primers auxilis: ferides, classificació i fases, solucions a cada ferida. 
Així mateix, aprendrà a dispensar el millor producte en cada cas: neteja de la ferida, 
antisèpsia, cura i fixació. 

La sessió també tractarà sobre com gestionar la categoria de primers auxilis a la 
farmàcia i s’explicarà en què consisteix el Punto de Cura®. 
 
Aquesta activitat es realitza en el marc del conveni de col·laboració entre FEFAC i 
Hartmann, que té entre els seus objectius actualitzar els coneixements dels 
farmacèutics per a una millor atenció en primers auxilis. 
 
Els que estigueu interessats en assistir-hi, comuniqueu-ho, mitjançant el següent 
enllaç: http://bit.ly/28UaP3n. També ho podeu fer a través del telèfon 93 323 24 22 o 
via email: fefac@fefac.cat. És imprescindible la confirmació d’assistència. La data límit 
per fer-ho és el 8 de juliol. 
El nombre màxim d’assistents són 40. 
 

 
 
 

Formació sobre cura de ferides 

Dia:  13 de juliol de 2016 
Hora:  14 – 15h: Sessió formativa 
 15 – 16:15h: Aperitiu i visita a fàbrica 
Lloc:  Hartmann C/ Carrasco i Formiguera, 48, Mataró (Googlemaps) 
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