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Els medicaments i les persones

A partir d’una certa edat, és més freqüent l’ús de 
medicaments de manera continuada. Moltes malalties 
cròniques que afecten la gent gran obliguen aquesta a 
prendre un bon nombre de medicaments. Això fa que a 
vegades es puguin oblidar d’alguna dosi, s’equivoquin en 
l’hora d’administrar-los o es confonguin de medicament. 
Si aquests errors no es solucionen, poden fer que 
empitjori la malaltia o que no es produeixi la millora 
esperada. Cal ser molt acurats en el seguiment dels 
pacients més grans per a prevenir aquestes situacions. 
Què podem fer per ajudar que aquests problemes no 
sorgeixin? Alguns consells molt simples, descrits a sota, 
us seran molt útils.

Bons consells que cal tenir en compte 
 ÀEvitar tenir medicaments que ja no es prenen. 
Amb aquests medicaments en podem fer dues co-
ses: guardar-los en una capsa separada dels que es 
prenen o portar-los al punt de recollida de medi-
caments, que normalment és a la farmàcia; són uns 
contenidors anomenats SIGRE per a eliminar-los 
d’una manera correcta i respectuosa envers el medi 
ambient.
 ÀSeguir exclusivament el tractament indicat pel 
metge de capçalera. En cas de símptomes menors, 
(refredat, tos, nàusees...), demaneu consell a un 
professional sanitari abans de prendre medicaments 
com àcid acetilsalicílic (aspirina), paracetamol, xa-
rop de Primperan, etc. Si heu deixat de prendre un 

medicament o no l’heu pres correctament, com us 
havia indicat el metge, informeu-lo sense por i ex-
pliqueu-li el motiu. Aquesta informació no s’hauria 
d’amagar.
 ÀSi se segueix un tractament amb productes naturals 
(herbes, homeopatia, flors de Bach...), també seria 
convenient que el metge n’estigués informat.
 ÀCal disposar d’una llista senzilla i ordenada de tots 
els medicaments que s’estiguin prenent. Actual-
ment tenim el format de recepta electrònica, que 
reflecteix tot el tractament actualitzat i és molt útil. 
Heu de saber que qualsevol canvi en la medicació és 
una nova recepta que cal fer i, per tant, la que hi ha 
a casa s’ha de llençar perquè queda abolida.
 ÀSempre que s’inicia o es finalitza un tractament, 
cal estar especialment alerta a l’aparició de possibles 
efectes adversos o interaccions de medicaments. Si es 
presenta una situació adversa (nàusees, vòmits, som-
nolència, dificultat per a dormir, inestabilitat, caigu-
des, incontinència, restrenyiment, diarrea, erupcions 
cutànies...) que considereu que pot estar relacionada 
amb el tractament farmacològic, demaneu al metge si 
podeu suspendre el tractament de sobte, perquè hi ha 
molts tractaments que s’han d’anar deixant de mica 
en mica.

Com desar i eliminar els medicaments
És important escollir un lloc adequat per a desar els 

medicament i el material de primeres cures que podríem 
necessitar. A casa hauríem de tenir tots una farmaciola 
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en bones condicions. Ha de ser un espai especialment 
dissenyat per a aquesta funció; per exemple, un armariet, 
una capsa, un calaix que es pugui tancar, etc.

Cal situar la farmaciola en un lloc conegut per tots 
els qui visquin a la llar o la puguin necessitar en algun 
moment, protegida de la llum, la calor i la humitat. Si 
hi ha nens, busqueu un lloc on no puguin accedir (llocs 
elevats, tancats amb clau...). No es recomana tenir la 
farmaciola a la cuina o al bany.

La farmaciola domèstica
Per a tractar petits símptomes (febre, mal de cap...) o 

fer primeres cures (contusions, talls, petites ferides...), 
convé disposar d’un lloc a casa on tenir a mà els 
medicaments i el material sanitari adient per a fer front 
als possibles accidents domèstics. També podeu desar-hi 
la medicació personal.

En el contingut d’una farmaciola domèstica s’ha de 
preveure tot el que cal per a fer primeres cures i tractar 
símptomes lleus (febre, dolor, inflamació...).

La següent llista és una orientació del que hauria 
d’haver-hi:

 ÀAnalgèsics, antitèrmics i antiinflamatoris. Aquests, 
normalment, contenen paracetamol o ibuprofè.
 ÀUn producte per alleujar la coïssor de les picades 
d’insectes: hi ha molts productes en forma de gels, 
cremes o esprais que es poden trobar a la farmàcia.
 ÀMaterial de cura: Gases estèrils, millor en sobres 
individuals; cotó fluix, benes, esparadrap, preferi-

blement antial·lèrgic (de paper); tiretes, tisores de 
punta rodona, alcohol de 70%; povidona iodada (si 
no s’hi és al·lèrgic) o esprai de clorhexidina (Cris-
talmina) per a persones al·lèrgiques al iode; termò-
metre.

Un apunt: Quan hi hagi ferida, no hi  poseu mai cotó 
fluix directament: hi queda enganxat; val més aplicar-hi 
gases i, si sagna, fer-hi pressió.
Una farmaciola domèstica no s’ha de convertir en un 
magatzem de medicaments ni de productes sanitaris. 
Ha d’estar ben endreçada i organitzada. És recomanable 
revisar la farmaciola cada sis mesos per a vigilar la cadu-
citat dels medicaments i productes sanitaris.
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