O CHUVI LANZA UNHA APLICACIÓN MÓBIL PARA CONSULTAR FÁRMACOS DE
CARDIOLOXÍA
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Denominada “CARVIFARMA”, está dirixida a profesionais de
cardioloxía e outros especialistas
Presenta de forma resumida e práctica os aspectos máis relevantes
dos fármacos de uso frecuente por vía parenteral en patoloxía
cardiovascular aguda
Deseñada e desenvolta por cardiólogos, persoal de enfermaría e
farmacéuticas do CHUVI, está xa dispoñible para a súa descarga
gratuíta
Tamén incorpora información práctica de especial utilidade para o
persoal de enfermaría implicado na atención ao paciente con patoloxía
cardiovascular aguda

Vigo, 14 de outubro de 2019. Cardiólogos, persoal de enfermaría e farmacéuticas do
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) deseñaron e desenvolveron unha
aplicación para dispositivos móbiles (APP), denominada “CARVIFARMA”, na que se
poden consultar características dos fármacos que se utilizan máis frecuentemente en
casos de patoloxías cardiovasculares agudas.

Na elaboración da ferramenta participaron, como principais autores, 3 cardiólogos
(Lucía Rioboo, Belén Álvarez e Juan Ocampo), 1 farmacéutica (Alicia Martín), 3
enfermeiras (Seila Jorge, María Blanco, María Prado), 1 enxeñeiro (Daniel Rivera), un
supervisor de enfermaría (Enrique Iglesias), a xefa de servizo de Farmacia Hospitalaria
(Guadalupe Piñeiro) e o xefe do Servizo de Cardioloxía (Andrés Íñiguez).
Trátase dunha ferramenta de consulta e de axuda para os profesionais de cardioloxía,
centrada no manexo de fármacos de uso intravenoso frecuente na contorna
hospitalaria.

Na aplicación, que se pode descargar gratis das plataformas de Apple e Android,
preséntanse de forma resumida e práctica os aspectos máis relevantes dos fármacos
de uso frecuente por vía parenteral (xeralmente intravenosa) en cardioloxía:
presentación, indicacións, posoloxía, efectos adversos, contraindicacións e outros.
Ademais, incorpora información práctica de especial utilidade para o persoal de
enfermaría implicado na atención ao paciente con este tipo de patoloxías: forma de
conservación dos fármacos, o modo de preparar as dilucións así como detalles que son
de relevancia para a correcta administración.
“A nosa intención é mellorar o coñecemento e facilitar un manexo seguro e rápido dos
fármacos máis comúns de uso parenteral que se utilizan na especialidade con
información contrastada. A APP aporta un instrumento práctico e rápido para o manexo
dos devanditos fármacos, minimizando os posibles riscos”, explican os autores.

