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1. Estructura de la Unitat docent (UD) 
 
Ubicació física 
 
La Unitat docent de Farmàcia Hospitalària de l’Hospital Universitari Joan XXIII de 
Tarragona (HJ23) està formada per les diferents àrees d’activitat situades en el propi 
Servei de Farmàcia i per les unitats d’altres centres on el resident realitza 
determinades rotacions programades per completar la seva formació, com són la 
rotació de Monitorització farmacoterapèutica (Farmacocinética Clínica) i la rotació de 
Coordinació entre Atenció Primària i Atenció Especialitzada). 
 
Personal docent 
 
Les persones encarregades en l’actualitat de la formació dels residents de Farmàcia 
Hospitalària són:  

 Dra. Montse Canela  Subirada (cap de servei) 
 Dra. Laura Canadell Vilarrada (facultatiu especialista) 
 Dr. Jose María Crespo Bertomeu (facultatiu especialista) 
 Dra. Sònia Jornet Montaña (facultatiu especialista) 
 Dra. Lucía Sánchez Parada (facultatiu especialista) 
 Dra. María Vuelta Arce (facultatiu especialista i tutora de residents) 

 
 

2. Definició de l'especialitat i de la competència professional 
 
"La Farmàcia Hospitalària és una especialitat farmacèutica que dona servei a la 

població en les seves necessitats farmacèutiques, mitjançant la selecció, preparació, 

adquisició, control, dispensació, informació de medicaments i altres activitats 

orientades a aconsseguir una utilització racional, segura, cost-efectiva dels 

medicaments i productes sanitaris, en benefici dels pacients atesos a l’Hospital i la 

seva àrea d’influència.  

 

El programa té una durada de 4 anys i es realitzarà tant al  Servei de  Farmàcia de 

l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, com en serveis mèdics del mateix 

centre, així com en alguna unitat d’altres Serveis de Farmàcia  d’altres hospitals.  
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3. Objetius generals de la formació especialitzada 

 

L’ objetiu general del programa és que l’especialista en formació realitzi les activitats 

propies del farmacèutic en la proximitat del pacient i facilitar la seva integració amb la 

reste de l’iequip assistencial. L’especialista en formació ha de ser capaz de: 

- Aconsseguir que cada pacient rebi un tractament farmacológic adequat i eficaç. 

- Col·laborar activament amb altres professionals sanitaris implicats en l’atenció al 

pacient.  

- Tenir una actitut crítica i analítica  per detectar i resoldre amb éxit els problemes 

farmacoterapèutics que se plantejin. 

 

4. Metodologia docent 

 l programa de formació sanitària especialitzada es basa  en l’aprenentatge 
assistencial tutelat, de manera que el resident vagi adquirint de manera progressiva 
experiència en la presa de decisions, habilitats i actituds pr pies de la seva 
especialitat, delimitant uns nivells de responsabilitat per cada any de residència i 
també per a cada tècnica o àrea de coneixement.  
 

 Nivell de responsabilitat 
 n cada període de formació el farmacèutic resident realitzarà un mínim 
d’activitats que li permetin assumir amb eficàcia i seguretat els diferents 
apartats del procés clínic.  
 o obstant durant la formació el farmacèutic resident no pot ni deu assumir 
responsabilitats que estiguin per sobre de les seves capacitats, per aix  s’ha de 
considerar el nivell de responsabilitat.  

 Nivell de responsabilitat 1:  ctivitats realitzades directament pel 
resident sense necessitat de supervisió directa.  l resident fa i desprès 
informa.  

 Nivell de responsabilitat 2: Activitats realitzades directament pel 
resident sota supervisió directa del tutor o del facultatiu responsable.  

 Nivell de responsabilitat 3:  ctivitats realitzades pel personal sanitari 
del centre i observades i o assistides en la seva execució pel resident.  

 
  Nivells d’autonomia 

La capacitat per realitzar determinats activitats farmacèutiques te relació amb el 
nivell de coneixements i d’experiència.  er aix  s’han de considerar 3 nivells 
d’autonomia.  

 Nivell d’autonomia 1: Habilitats que els residents han de practicar 
durant la formació i en les que han d’assolir autonomia complerta per la 
seva realització.  

 Nivell d’autonomia 2: Habilitats que els residents han de practicar 
durant la formació encara que no arribi necessàriament a ser aut nom 
per la seva realització.  

 Nivell d’autonomia 3: Habilitats que requeriran un període de formació 
addicional un cop finalitzada la formació general.  
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Aquest programa formatiu es basa en el                                     
                                        . Inclou objectius assistencials, participació  
en activitats docents (sessions), assistència a seminaris i cursos, i compliment 
d’objectius investigadors (publicacions i comunicacions a congressos) així  com altres 
activitats.  
 



Itinerari Formatiu Especialitat  de Farmàcia Hospitalària                 -               Hospital Universitari Joan XXIII 
 

 

 

 7 

 

5. Competències transversals 
 
Activitats permanents.  

-  ocència. Activitat formatives.  
- Investigació.  

  tivitats  om lement ries.  
- Relacions institucionals i professionals.  
- Millora de la qualitat.  

 
Al llarg de tota la residència i durant les diferents  les rotacions es realitzaren les 
següents activitats: 
 
o Gestió del risc 
 

Objectiu 

 Sensibilitzar al resident sobre la complexitat del sistema sanitari com element 

clau en la gestió del risc.  

 Assumir la importància de la utilització segura dels medicaments per 

aconsseguir resultats adequats en la farmacotràpia dels pacients. 

 Coneixer la metodologia i les eines per a la gestió del risc sanitari, tant per a la 

seva prevenció como per al seu anàlisis. 

Competències de coneixements 
 Iniciatives a nivell mundial, nacional i autonòmic sobre la gestió dels riscos 

sanitaris així com les estructures que les desenvolupen. 
 Conèixer la missió, funcions, composició i procediments, així com les funcions 

del Servei de Farmàcia respecte a la farmacovigilància i gestió dels riscos 
relacionats amb medicaments i productes sanitaris. 

  ines per a la gestió d’incidents relacionats amb la seguretat clínica i les 
escales de valoració de risc. 

 Sistemes de detecció i notificació de reaccions adverses a medicaments, 
incidents i errors de medicació i productes sanitaris 

Com etèn ies d’habilitats: 

 Realitzar activitats per promoure la cultura de seguretat al centre. 

 Participar activament en programes específics per avaluar i millorar la seguretat 
del procés d’utilització dels medicaments. 

 Detectar, comunicar i/o analitzar incidents aplicant metodologia específica per 
proposar accions de millora. 

 Detectar, notificar i promoure la notificació de professionals mitjançant el 
programa de farmacovigilància (targeta groga) 

 Participar en el programa de farmacovigilància activa. 
 

 
o Gestió de la qualitat 
 
Objectiu:  

  l farmacèutic resident ha de ser conscient de la importància d’implantar un 
Sistema de gestió de la qualitat en el servei de Farmàcia i de la necessitat de 
desenvolupar una actitud de lideratge per a la consecució de la qualitat total. 

 

 Ha de valorar la importància que té la revisió dels processos portats a terme  en 
el servei per a detectar oportunitats de millora i garantitzar una major eficàcia 
interna. 
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Competències de coneixements 

 Esl models de sistemes de gestió de la qualitat 

 La metodologia de gestió basada en processos, identificació dels mateixos i les 
seves interaccions. 

 La sistemàtica d’implantació de programes de millora continua de la qualitat 

  efinició, registre i avaluació d’indicadors. 
 
Com etèn ies d’habilitats 

 Realització i/o revisió de procediments normalitzats de treball. 

 Detecció de plans de correcció i valoració dels resultats 

 Definició, selecció i mesura dels indicadors adequats per a cada tipus de procés. 

  isseny d’un quadre de comandaments i el seu seguiment 
 
o Sistemes d’informa ió i logísti a 
 
Objectiu: 
El farmacèutic resident ha de comprendre com les noves tecnologies de la informació i 
la comunicació es poden aplicar a les activitats quotidiones del Servei de Farmàcia. 
 
Competències de coneixements 

 Sistemes d’informació de l’hospital. 

 Sistemes d’informació del Servei de Farmàcia. 

 La interrelació entre els sistemes d’informació del servie de farmàcia i de 
l’hospital, així com la seva integració en sistemes globals a nivell auton mic o 
nacional. 

 Els sistemes automatitzats que poden implementar-se en les diferents fases del 
sistema d’utilització de medicaments. 

 Bases de dades que soporten la gestió del coneixement en els sistemes 
informàtics. 

 Els sistemes de gestió de la prestació farmacèutica.  
 
Com etèn ies d’habilitats: 

 Integració i utilització de la informació generada en la seva activitat per a obtenir 
coneixement sobre la utilització dels medicaments per tal de millorar els 
resultats en salut.  

 Selecció, adquisició, implemnetacio i avaluació de noves tecnologies 

 Identificació de punts crítics i establiment de programes de seguiment de les 
noves tecnologies implantades a l’hospital.  

 Explotació i utilització de les dades per a la pressa de decisions. 

 Elaboració de plans de contingència per a possobles fallides dels sistemes.  
 
o Formació teòrica transversal 
 
Objectiu:  
Adquirir coneixements específics del servei sobre: 

 Etiopatologia i fisiologia de las principals patologies. 

 Tractament farmacol gic d’aquests patologies. 

 Proves específiques utilitzades en el diagnòstic i avaluació  de la patologia i la 
resposta al  tractament farmacològic. 

Competències de coneixements:  

 Realitzar el programa de “Desarrollo Profesional Continuo” organitzat per la 

SEFH. 
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6. Competèncias específiques 

Les  rees de  onei ement definides en el  rograma Oficial de l’ specialitat són:  

 
Àrees de formació 
Àrea 1: Informació de medicaments: informació i selecció 
Àrea 2: Adquisició: Adquisició, enmagatzetmtge, i conservación de medicaments 
Àrea 3: Farmacotecnia 
Àrea 4: Dispensación individualitzada de medicaments (pacients ingressats). 
Àrea 5: Farmàcia oncològica assistencial 
Àrea 6: Terapia IV i Nutrició artificial 
Ârea 7: Farmacocinética clínica i monitorització farmacoterapèutica 
Àrea 8: Atenció a pacients externs:  

o Dispensació i educació a pacients externs  
o Coordinació entre atenció primària i especialitzada 

Àrea 9: Productes sanitaris 
Àrea 10: Radiofàrmacia (opcional) 
Àrea 11: Substàncies, medicaments i productes sanitaris en investigació clínica 
(assaigs clínics) 
Àrea 12: Direcció i gestió 
Àrea 13:  tenció farmacèutica a pacients ien unitats d’hospitalització:   

o Activitats clíniques 
o Relació farmacèutic-pacient 
o Farmacovigilància 
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7. Pla de rotacions 

 
 

Any Rotació Duraci
ó 

Dispositiu on es 
realitza  

Guàrdies 

R1 Rotació inicial    

R1 Rotació àrees bàsiques 
 

Mesos  
1-4 

Servei Farmàcia (HJ23) No 

R1/R2  rimera rotació per àrees d’especialització   

R1/R2 
R1/R2 
R1/R2 

Adquisició i gestió.  
Pacients externs.  
Assaigs clínics.  

Mesos  
5-16 

Servei Farmàcia (HJ23) 
Servei Farmàcia (HJ23) 
Servei Farmàcia (HJ23) 

SF(HJ23) 

R2/R3 Segona rotació per àrees d’especialització    

R2/R3 
R2/R3 
R2 

Selecció de medicaments 
Dispensació a pacients ingressats 
Coordinació entre primària i 
especialitzada 

Mesos  
17-28 

Servei Farmàcia (HJ23) 
Servei Farmàcia (HJ23) 
Atenció Primària (Santa 
Tecla) 

SF(HJ23) 

R3/R4 Tercera rotació per àrees d’especialització  

R3/R4 
R3/R4 
R3/R4 
R3/R4 
R4 
 

Farmacotècnia. 
Informació i selecció de  medicamentos.  
Terapia IV  y Nutrición Artificial.  
Farmacia oncológica asistencial. 
Farmacocinètica clínica 
 

Mesos  
29-42 

Servei Farmàcia (HJ23) 
Servei Farmàcia (HJ23) 
Servei Farmàcia (HJ23) 
Servei Farmàcia (HJ23) 
Externa 

SF(HJ23) 

R4 Atenció farmacéutica en unitats clíniques   

R4 
R4 
R4 

Pediatria 
Medicina Interna 
Medicina Intensiva 

Mesos 
43-48 

Servei Pediatria  (HJ23) 
Servei MI (HJ23) 
Servei UCI (HJ23) 

SF(HJ23) 

 
 



Itinerari Formatiu Especialitat  de Farmàcia Hospitalària                 -               Hospital Universitari Joan XXIII 
 

 

 

 11 

 

8. Objetius d’a renenetatge  er any de residèn ia i  er rota ió 

 
 

Rotació inicial: rotació de curta durada per les àrees bàsiques 
 

 
Objectiu:  
 

 Adquirir el coneixement bàsic del treball i els procediments normalitzats de treball 
en les àrees bàsiques del servei: farmacotècnia, dispensació de medicaments a 
pacients ingressats, informació de medicaments, farmàcia oncològica assistencial i 
nutrició parenteral.  

 Coneixer els sistemes informàtics del Servei de Farmàcia i de l’HJ23 (relacionats 
amb el Servei de Farmàcia).  

 Fer possible la validació del seu aprenentatge (adquisició progressiva de 
responsabilitats)  

 
Periode: Mesos 1-4 
 

Responsable 
rotació 

Àrees de formació Nivell responsabilitat 
(NR)/ 

Nivell autonòmia (NA) 

Sònia Jornet Dispensació de medicaments per estocs, 
comandes. 

NR: 2 
NA: 2 

Montse Canela 
 

Adquisició de medicaments.  NR: 2 
NA: 3 

María Vuelta 
 

Farmacotecnia 
Informació de medicaments 
Farmàcia oncològica assistencial  
Nutrició parenteral 
 

NR: 2; NA: 2 
NR: 2 NA: 3 
NR: 3 NA: 3 
NR: 3 NA: 3 

 

Laura Canadell Dispensació a pacients ingressats. 
Reenvasat. 

NR: 2 NA: 2 
NR: 1 NA: 1 

 
Sònia Jornet 
 
Montse Canela 
María Vuelta 
Laura Canadell 
 
Laura Canadell 
María Vuelta 
María Vuelta 

Sistemes d’informació de medicaments 

 Dispensació de medicaments per 
estoc comandes. 

 Adquisició de medicaments 

 Farmacotecnia 

 Prescripció i dispensació a pacients 
ingressats 

 Reenvasat 

 Farmàcia oncològica assistencial. 

 Nutrició parenteral 
 

 
 
 
 
 
NR: 2; NA: 2 
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Primera rotació per àrees assistencials del Servei de Farmàcia 

 
Periode: Mesos 5-16 
 

ADQUISICIÓ, EMMAGATZEMATGE I CONSERVACIÓ DE MEDICAMENTS. 
DIRECCIÓ I GESTIÓ. 

 
Objectiu:  
Conèixer els sistemes d’adquisició i recepció de medicaments,  els mètodes de 
selecció de proveedors de medicaments.  rocediments per establir els estocs i l’index 
de rotació més adequats.  
 rocediments d’emmagatzematge i correcta conservació dels medicaments en funció 
de les pròpies característiques del fàrmac 
 
Facultatiu responsable: Dra. Montse Canela 
pròpies característiques del fàrmac. 
Com etèn ies d’a titud: 
 l farmacèutic resident ha de conèixer les implicacions legals del procés d’adquisició i 
recepció de medicaments, així com de la importància del correcte emmagatzematge i 
conservació dels medicaments. 
Competències de coneixements  
▪ Coneixement dels diferents tipus d’adquisició: directa o per concurs. 
▪ Coneixement dels factors que poden decidir la selecció d’un determinat proveïdor. 

▪ Coneixement de com establir estocs mínims i els índexs de rotació més correctes. 

▪ Coneixement del procediment de recepció de fàrmacs. Tipus d’incidències que hi 
poden haver: sistema de registre i mesures a adoptar. 

▪ Coneixement del procediment d’emmagatzematge: normes de correcta 
conservació dels fàrmacs. Tipus d’incidències que hi poden haver: sistema de 
registre i mesures a adoptar 

▪ Control de caducitats: anàlisi de la medicació caducada. Procediment de 
destrucció o de devolució de fàrmacs al laboratori.  

▪  structura i organització d’un Servei de Farmàcia.  
▪ Legislació aplicable al Servei de Farmàcia. 
▪ Tècniques bàsiques d’organització i gestió. 

 
Com etèn ies d’habilitats  

  l procés d’adquisició de medicaments. 

 El control de la recepció de medicaments. 

 L’establiment de les existències i els índex de rotació. 

 La supervisió i realització d’informes en relació amb les condicions de 
conservació, adreçades al personal implicat.   

 El control de la correcte facturació. 

 Actualització i  aplicació de procediments normalitzats de treball per a 
l’adquisició, recepció, conservació dels medicaments segons un sistema de 
gestió de qualitat per processos. 
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Nivell res onsabilitat/Nivell d’autonomia 
 ADQUISICIÓ, EMMAGATZEMATGE I CONSERVACIÓ  
  Nivell de responsabilitat: 2 

 ivell d’autonomia: 2 
 

DIRECCIÓ I GESTIÓ 
  Nivell de responsabilitat: 3 

 ivell d’autonomia: 3 

 

 DQUISICIÓ I CONTROL DE MEDIC MENTS D’ESPECI L CONTROL. 
DISPENSACIÓ I DISTRIBUCIÓ GENERAL DE MEDICAMENTS. 

 
Objectiu:  
  
Conèixer la legislació vigent, els procediments d’adquisició, recepció i dispensació de 
medicaments d’especial control (medicaments en situacions especials, 
estupefaents...), així com els sistemes de distribució general de medicaments.  
 
Facultatiu responsable: Dra. Sònia Jornet. 
 
Competències de coneixements  
▪ La normativa vigent, tant estatal com auton mica, que regula la gestió i o l’accés a 

medicaments d’especial control: estupefaents, ús hospitalari, medicació 
estrangera, ús compassiu... 

▪ Adquisició de fàrmacs en situacions especials: Ús Compassiu, Medicació 
Estrangera, Estupefaents i Psicòtrops. 

▪ Declaració semestral de les substàncies estupefaents i declaració mensual dels 
fàrmacs d’especial control mèdic. 

▪ Les normes per al control de les estocs dels medicaments en els diferents serveis.  

Com etèn ies d’habilitats  
▪ Els sistemes de distribució per estocs en planta. 
▪  issenyar i o supervisar els estocs per a les unitats d’infermeria. 
▪ La dispensació, distribució i el control dels medicaments que presentin unes 

exigències especials, segons la legislació vigent i les normes internes de l’hospital.  
▪ La supervisió i realització d’informes en relació amb les condicions de conservació 

adreçats a les unitats  d’infermeria 
 
Nivell res onsabilitat/Nivell d’autonomia 

▪ Nivell de responsabilitat: 2 

▪  ivell d’autonomia: 1 
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SUBSTÀNCIES I MEDICAMENTS EN INVESTIGACIÓ CLÍNICA: ASSAIGS CLÍNICS 

 
Objectiu:  
 
Coneixer la metodología en investigació clínica i procesos administratius en relació a 
assaigs clínics (tramitació, autorització d’assaigs clínics, adquisició de mostres 
d’investigació clínica). 
Coneixer la legislació vigent. 
 
Facultatiu responsable: Dra. Sònia Jornet/Dr. Crespo 
 
Com etèn eis d’a tituds: 
Ser conscient de la rellevància de la investigació clínica en el desenvolupament de 
nous fàrmacs, així com el paper del farmacèutic hospitalari per garantir la qualitat, la 
seguretat i l’ètica de la utilització dels productes en assaig clínic.  
Competències de coneixements: 
 La normativa vigent (estatl i autonòmica) que regula els assaigs clínics. 

  l disseny i avaluació de diferents protocols d’investigació clínica. 

  ls diferents tipus d’assaigs clínics actius de l’Hospital. 

  ls processos d’adquisició, gestió i distribució de mostres en investigació clínica. 

 Els requisits necessaris per portar a terme un assaig clínic així com les 
autoritzacions necessàries prèvies a l’obertura d’un centre. 

 Les funcions, composició i paper del Comitè Ètic d’Investigació Clínica. 

 Conèixer les funcions dels monitors d’assaigs clínics. 
 
Com etèn ies d’habilitats   
 Elaboració de protocols interns del Servei de Farmàcia per a la recepció i 

dispensació de mostres de cada assaig clínic actiu de l’Hospital. 
 Realització d’una correcta recepció de les mostres d’assaig clínic, així com de la 

seva correcta conservació (anàlisi del control de Tª i de les caducitats).  
 Control i randomització de mostres quan sigui necessari. 
 
Nivell res onsabilitat/Nivell d’autonomia 

Nivell de responsabilitat: 2 

 ivell d’autonomia: 2 
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NUTRICIÓ ARTIFICIAL: NUTRICIÓ ENTERAL A PACIENTS EXTERNS. 
 

 
Objectiu:  
 
▪ Coneixer la normativa vigent i els tràmits necessaris per a la dispensació de 

productes enterals a pacients domiciliaris, així com els mètodes de valoració de 
l’estat nutricional, indicacions de nutrició enteral i el càlcul dels requeriments de 
nutrients d’aquets pacients. 

 
Facultatiu responsable: Dra. Sònia Jornet 
 
Com etèn ies d’a tituds: 
Ser conscient de la seva responsabilitat el camp de la nutrició artificial, proporcionant 
el suport nutricional als pacients domiciliaris que ho requereixen i informació adequada 
als membres de l’equip assistencial. 
Competències de coneixements 
▪ La normativa vigent que regula l’accés a la nutrició enteral domiciliària. 
▪ Els processos bioquímics implicats en la nutrició enteral. 
▪ Mètodes de valoració de l’estat nutricional. 
▪ Indicacions de nutrició enteral 
▪ Càlcul dels requeriments de nutrients.  
▪ Les normes i els tràmits necessaris per a la dispensació de productes enterals a 

pacients domiciliaris. 
Com tèn ies d’habilitats 
▪ L’aplicació dels criteris per establir les indicacions de nutrició enteral en pacients 

concrets. 
▪ Disseny de dietes enterals ajustades al requeriments dels pacients. 
▪  stablir condicions d’inici i retirada de la nutrició enteral. 
▪ Instruir al personal i o pacients sobre les tècniques d’administració de la nutrició 

enteral.  
▪ Realitzar de manera conjunta amb el metge el seguiment clínic dels pacients. 
▪ Mesures habituals en cas d’aplicacions.  

▪ Col·laboració en la tramitació de productes enterals domiciliaris. 

▪ Actualització i  aplicació de procediments normalitzats de treball per a la 
dispensació de productes de nutrició enteral domiciliària segons un sistema de 
gestió de qualitat per processos. 

 
Nivell res onsabilitat/Nivell d’autonomia 

Nivell de responsabilitat: 2 

 ivell d’autonomia: 1 
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ATENCIÓ A PACIENTS EXTERNS: DISPENSACIÓ I EDUCACIÓ A PACIENTS 
EXTERNS.  
 
ATENCIÓ FARMACÈUTICA A PACIENTS AMB HEPATOPATIA CRÒNICA 

 
Objectiu:  
 Coneixement i desenvolupament de tècniques d’informació i educació al pacient 
extern per tal de promocionar l’ús correcte i racional dels medicaments. Coneixer i 
participar en el programa d’atenció farmacèutica al pacient  amb hepatopatia crònica.  
 

Per aprofundir en aquets coneixements, durant 6 setmanes es farà una rotació en 
Consulta  xterna d’hepatopatia  ( ra. Montoliu, Sevei de  igestiu) per tal de reforçar 
conceptes clínics en aquet grup de pacients.  

 
Facultatiu responsable: Dra. Sònia Jornet/Dra. Sánchez Parada 
 
Com etèn ies d’a tituds  
Ser conscient de la importància de l’atenció farmacèutica als pacients externs, en les 
seves dues vessants: informació i educació.  
Competències de coneixements  
 Les normes a seguir en la dispensació de medicaments d’ús hospitalari a pacients 

amb malalties cr niques (SI  , IR, VHC, VHB,...), medicaments estrangers, d’ús 
compassiu i estupefaents. 

 L’anàlisi de la prescripció i dispensació dels medicaments d’ús compassiu. 
 Coneixement dels diferents programes d’atenció farmacèutica existents en 

determinades situacions clíniques. 
 
Com etèn ies d’a tivitats: 
▪ Identificar possibles problemes relacionats amb la medicació i conèixer les 

mesures a adoptar.  
▪ Col·laborar en el seguiment farmacoterapèutic del pacient. 

▪  laboració de fulls d’informació de fàrmacs per als pacients domiciliaris. 

▪  plicar i conèixer mètodes per millorar l’adherència dels pacients als seus 
tractaments. 

▪ Actualització i  aplicació de procediments normalitzats de treball per a la gestió i 
dispensació de medicaments d’especial control segons un sistema de gestió de 
qualitat per processos 

▪ Registre d’intervencions farmacèutiques 

 
Nivell res onsabilitat/Nivell d’autonomia 

Nivell de responsabilitat: 2 

 ivell d’autonomia: 2 
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PRODUCTES SANITARIS: GESTIÓ, DISPENSACIÓ I UTILITZACIÓ 

 
Objectiu:  
 
Conèixer la importància dels productes sanitaris per a la resolució dels problemes 
terapèutics i diagn stics dels pacients i promoure l’ús racional dels recursos. 
 
Facultatiu responsable: Dra. Laura Canadell, Dra. Montse Canela, Dra. Sònia Jornet, 
Dra. María Vuelta 
 
Com etèn eis d’a tituds  
Conèixer la importància dels productes sanitaris per a la resolució dels problemes 
terapèutics i diagn stics dels pacients i promoure l’ús racional dels recursos. 
Coneixements a adquirir: 

 Les fonts d’adquisició i selecció de proveïdors. 

 Els mètodes de negociació i financiació dels productes. 

  ls procediments d’adquisició. 

 Els sistemes de control en la seva recepció i les normes de correcte 
emmagatzematge. 

 Les normes pera la utilització segura i eficaç. 

 La legislació vigent sobre productes sanitaris. 
 
Com etèn ies d’habilitats  

 Seguiment de les activitats realitzades pel grup GPS de la SEFH (supervisió a 
traves del curs virtual del nostre Servei). 

 
Nivell res onsabilitat/Nivell d’autonomia 

Nivell de responsabilitat: 1 

 ivell d’autonomia: 1 
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Segona rotació per àrees assistencials del Servei de Farmàcia 

 
Periode: Mesos 17-28 
 
 

AVALUACIÓ I SELECCIÓ DE MEDICAMENTS 

 
Objectiu:  
 

Conèixer el procés de avaluació i selecció de medicaments a l’hospital, el qual es 
basa en l’anàlisi dels beneficis clínics que un medicament concret aporta a la 
terapèutica d’una malaltia, valorant a que cost es proporciona aquest benefici.  

 
Facultatiu responsable: Dra. Montse Canela 
 
Competències de coneixements: 

 Concepte de selecció de medicaments com a un procés multidisciplinari i 
participatiu.  

 Legislació, paper i funcions de la Comissió de Farmacoterapèutica. 

 Metodologia de la selecció, avaluació i seguiment dels medicaments basada en 
criteris d’eficàcia, seguretat, qualitat i cost.  

 Recomanacions autonòmiques i/o estatals en matèria de selecció i avaluació de 
medicaments. 

  olítica de formulari del nostre centre i els procediments per a l’elaboració i 
actualització de la Guia Farmacoterapèutica, Equivalents Terapèutics i protocols 
d’utilització de medicaments.  

Com etèn ies d’habilitats 

  stabliment i seguiment dels criteris d’utilització de fàrmacs a l’hospital. 

 Aplicació de mètodes, basats en criteris objectius, per a la selecció dels 
medicaments.  

  laboració d’informes tècnics i econ mics sobre selecció de medicaments segons 
models validats. 

 Maneig d’eines i calculadores per a la realització de comparacions indirectes de 
medicaments. 

 Actualització de la Guia Farmacoterapèutica del Centre.  

 Realització de lectura crítica de la literatura científica seleccionada per a la 
realització dels informes d’avaluació de medicaments. 

 Difusió de la informació farmacoterapèutica (guia farmacoterapèutica, butlletins, 
notes informatives, noves tecnologies ...). 

 

Nivell res onsabilitat/Nivell d’autonomia 
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Nivell de responsabilitat: 2 

 ivell d’autonomia: 2 

 

VALIDACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ I DISPENSACIÓ A PACIENTS INGRESSATS 

 
Objectiu:  
Assumir la validació de la prescripció i la dispensació de medicaments a pacients 
ingressats com una responsabilitat bàsica de la nostre labor assistencial, garantint que 
el pacient rep el medicament, forma farmacèutica, dosi i via d’administració adequats. 
Tanmateix, s’ha d’assumir la importància d’un sistema de dispensació individualitzada 
de medicaments com base per a la realització de las activitats clíniques que hem de 
desenvolupar. 
 
Facultatiu responsable: Dra. Laura Canadell/Dra. Sanchez Parada 
 
Com etèn ies d’a tituds 
 Assumir la validació de la prescripció i la dispensació de medicaments com una 

responsabilitat bàsica de la nostre labor assistencial, garantint que el pacient rep el 
medicament, forma farmacèutica, dosi i via d’administració adequats.  

  ssumir la importància d’un sistema de dispensació individualitzada de 
medicaments com base per a la realització de las activitats clíniques que hem de 
desenvolupar. 

 Assumir la resolució de consultes i problemes que sorgeixin durant el procés 
d’utilització de medicaments. 

  s comprometre amb la política d’utilització de medicaments de l’hospital 
 
Competències de coneixements 
▪ Tractament farmacol gic de les principals patologies tractades en l’àrea 

d’hospitalització de l’hospital. 
▪ Conèixer la guia farmacoterapèutica i el programa d’equivalents terapèutics 
▪ Avantatges i inconvenients del sistema de dispensació individualitzada de 

medicaments. 
▪ Sistemes informatitzats aplicats a la prescripció i la dispensació de l’hospital. 
▪  ls criteris de validació farmacèutica i els sistemes d’estratificació de pacients per 

risc per seleccionar objectius d’intervencions farmacèutiques. 
▪  ls procediments de l’àrea i la legislació vigent referent a la prescripció i 

dispensació de medicaments i productes sanitaris. 
 
Com etèn ies d’habilitats 
▪ Sistemes de dispensació de medicaments individualitzada per pacient, manual i 

automatitzada vinculats a l’adquisició de habilitats per a 
▪ Interpretar y validar les prescripcions mèdiques de cada pacient. 
▪  nalitzar, al ingrés, durant l’estada i a l’alta, l’historia farmacoterapèutica del 

pacient per a detectar y resoldre possibles problemes de tractament i documentar 
les intervencions realitzades. 

▪ Col·laborar amb la resta de professionals en l’aplicació dels criteris del centre 
sanitari respecte a la utilització de medicaments 

▪ Utilitzar criteris de seguretat i efectivitat utilitats en el disseny dels sistemes de 
prescripció electrònica.  

▪ Utilitzar els sistemes d’informació clínica, fonts d’informació i bases de dades 
biomèdiques. 

▪ Comunicar-se amb la resta dels professionals del servei i de l’equip d’assistència 
 
Nivell res onsabilitat/Nivell d’autonomia 
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Nivell de responsabilitat: 2 

 ivell d’autonomia: 1 

 

REENVASAT DE MEDICAMENTS  

 
Objectiu:  
Ser conscient de la necessitat de adequar algunes especialitats farmacèutiques per 
poder dispensar la dosi prescrita correctament identificada.  
 
 
Facultatiu responsable: Dra. Laura Canadell 
Nivell res onsabilitat/Nivell d’autonomia 

Nivell de responsabilitat: 1 

 ivell d’autonomia: 1 

 

COORDINACIÓ ENTRE ATENCIÓ PRIMÀRIA I ESPECIALITZADA 

 
Objectiu:  
Coneixer i assumir la importànica de la continuitat assistencial i la relació entre 
 tenció  rimària i  tenció  specialitzada per tal d’establir programes conjuntes 
d’atenció farmacèutica que millorin els resultats dels tractaments farmacol gics en 
cada pacient.  
 
Facultatiu responsable: Rotació externa. Tutora de la rotació: Nuria Gotanegre. Atenció 
Primària de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla (Tarragona). 
Període: 1 mes (a realitzar durant aquest any) 
 
Com etèn ies d’a tituds 
Col·laborar amb els professionals que treballen en Atenció Primària i Atenció 
 specialitzada per tal d’establir programes conjuntes d’atenció farmacèutica que 
millorin els resultats dels tractaments farmacològics en cada pacient.  
 
Competències de coneixements 
▪ Conèixer la metodologia adequada a la realització de programes per a la pràctica 

d’atenció farmacèutica a poblacions adscrites als Centres de Salut.  
▪ Conèixer la metodologia per a realitzar estudis d’utilització de medicaments, 

elaboració de protocols i d’informació farmacoterapèutica a aquests pacients.  
▪ Conèixer les bases de dades utilitzades per a la gestió de la utilització de 

medicaments a la regió sanitària. 
 
Com etèn ies d’habilitats 
▪ Realitzar anàlisis qualitatius i quantitatius de la prescripció en l’Àrea de Salut. 
▪ Participar en la selecció de medicaments i elaboració de protocols i normes 

d’utilització de medicaments. 
▪  articipar en activitats de seguiment i control dels programes d’utilització de 

medicaments establerts. 
 
 

Nivell res onsabilitat/Nivell d’autonomia 

Nivell de responsabilitat: 2 

 ivell d’autonomia: 2 
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Tercera rotació per àrees assistencials del Servei de Farmàcia 

 
Periode: Mesos 29-42 
 
 

FARMACOTECNIA: ELABORACIÓ I CONTROL DE FORMES FARMACÈUTIQUES 

 
Objectiu:  
Coneixer les tècniques d’elaboració i control de les diverses formes farmacèutique a 
nivell hospitalari segons les normes de correcte fabricació i la legislació vigent.  
 
Facultatiu responsable: Dra. María Vuelta 
 
Competències de coneixements 
▪ Normativa legal de aplicació vigent (estatal i autonòmica). 
▪ Estructura i equipament necessaris per a l’elaboració de les diferents formes 

farmacèutiques 
▪ Bases galèniques i tecnol giques d’elaboració de formes farmacèutiques a nivell 

hospitalari. 
▪  ormes de correcta fabricació i els procediments d’avaluació i control de les formes 

farmacèutiques. 
▪  rincipals fonts bibliogràfiques en relació a l’elaboració i control d formes 

farmacèutiques 
 
Com etèn ies d’habilitats 
 
▪ Selecció i control de matèries primeres i material de condicionament. 
▪ Redacció de protocols normalitzats de treball. 
▪ Elaboració, manipulació i condicionament de formes farmacèutiques estèrils y no 

estèrils segons normes de correcte fabricació i d’acord als   T establerts . 
▪ Control analític i galènic de les formes farmacèutiques elaborades. 
▪ Disseny de la informació al pacient sobre el medicament elaborat. 
▪ Maneig de les noves tecnologies aplicades a la elaboració, aparells i instrumental, 

així com els programes informàtics d’elaboració de formules magistrals. 
 
Com etèn ies d’a titud 
 
▪ Assumir la responsabilitat professional en l’elaboració, manipulació, 

condicionament, i control de FF. 
▪ Ser conscient de la importància de treballar de manera ordenada, complint les 

normes d’higiene, i vestimenta establertes per tal de garantir la seguretat del 
manipulador i de les FF. 

▪ Ser conscient de la importància de supervisar les tasques delegades al personal 
adscrit a l’àrea. 

 
Nivell res onsabilitat/Nivell d’autonomia 

Nivell de responsabilitat: 1 

 ivell d’autonomia: 1 
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INFORMACIÓ DE MEDICAMENTS 

 

Objectiu 

Coneixement i desenvolupament de sistemes eficients de comunicació d’informació 
objectiva sobre medicaments per millorar l’atenció al pacient. 

 

Facultatiu responsable: Dra. María Vuelta 
 

Competències de coneixements 

 Fonts d’informació disponibles I el seu maneig. 

 Tècniques de recerca de informació  

 Criteris d’avaluació I revisió crítica de la literatura científica. 

 Tècniques d’elaboració I difusió d’informació a professionals sanitaris I pacients.  

Com etèn ies d’habilitats: 

 Selecció i utilització de fonts bibliogràfiques del centre d’informació de 
medicaments.  

 Realització de recerques bibliogràfiques  
  valuació de la literatura científica que es rep en el centre d’informació.  
 Resolució i registre de consultes relacionades amb l’ús dels medicaments en els 

pacients, proporcionant una informació objectiva, avaluada i en un termini de temps 
adequat.  

  isseny d’algoritmes d’actuació davant diferents tipus de consulta (estabilitat, 
interaccions...)  

 Gestió d’alertes de seguretat i qualitat emeses per l’  M S. 
 Foment de la notificació de reaccions adverses. 
 
Nivell res onsabilitat/Nivell d’autonomia 

Nivell de responsabilitat: 2 

 ivell d’autonomia: 1 

 

NUTRICIÓ PARENTERAL 

 

Objectiu 

Adquisició dels coneixements necessaris per proporcionar un adequat suport 
nutricional per via parenteral als pacients, així com dels requeriments tècnics per a 
l’elaboració de barreges nutrients.  

Per aprofundir en aquets coneixements, durant 6 setmanes es farà una rotació en la 
Unitat de Nutrició Clínica (Dra. Solano) per tal de reforçar conceptes tals com:  

o Criteris i indicacions de la nutrició artificial.  

o Disseny de dietes parenterals i enteral segons els requeriments 
nutricionals i la situació clínica de cada pacient.  

 

Facultatiu responsable: Dra. María Vuelta 
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Competències de coneixements: 

 Utilització de la càmera de flux laminar per preparacions estèrils 

 Preparació de nutricions parenterals (NPT) 

 Tipus de macronutrients i micronutrients comercialitzats. 

 Valoració del estat nutricional 

 Càlcul de requeriments nutricionals 

 Indicacions de la nutrició artificial 

 Tipus i vies d’administració de la   T 

 Seguiment clínic del malalt amb nutrició artificial 

Com etèn ies d’habilitats: 

  laboració i  aplicació de procediments normalitzats de treball per a l’elaboració de 
preparats estèrils, basats en les normes de bona fabricació, segons un sistema de 
gestió de qualitat per processos. 

  prenentatge i pràctica de les tècniques d’elaboració de nutricions parenterals. 

 Control de l’elaboració de barreges nutrients i altres preparats estèrils.  

 Criteris i indicacions de la nutrició artificial.  

 Disseny de dietes parenterals i enteral segons als requeriments nutricionals i la 
situació clínica de cada pacient.  

  stabliment de les condicions d’inici i retirada de la nutrició artificial.  

 Instrucció al personal d’infermeria sobre las tècniques d’administració de la nutrició 
artificial y la cura que sobre ella requereix  el pacient.  

 Seguiment clínic (en col·laboració amb el metge responsable) dels pacients 
sotmesos a nutrició artificial i modificació de la composició de la dieta en cas 
necessari.  

 Seguiment i estudi en profunditat d’alguns dels casos nutricionals oberts segons 
patologia i/o interès clínic. 

 Aplicació de  les mesures adients en cas de complicacions  de la nutrició artificial.  

 
Nivell res onsabilitat/Nivell d’autonomia 

Nivell de responsabilitat: 2 

 ivell d’autonomia: 2 
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FARMACIA ONCOHEMATOLÒGICA. ATENCIÓ FARMACÈUICA A PACIENTS 
ONCOHEMATOLÒGICS 

 

Objectiu 

Adquisició dels coneixements necessaris per proporcionar una atenció farmacèutica al 
pacient onco-hematològic, així com dels requeriments tècnics i legals per a l’elaboració 
de fàrmacs perillosos per tal de garantir la seguretat del pacient, del manipulador i de 
l’ambient. 

 
 
Facultatiu responsable: Dra. María Vuelta 
 
Competències de coneixements: 
 

 Les modalitats terapèutiques en el tractament del càncer 

 Els procediments de treball per a la manipulació de citostàtics 

 Les tècniques de reconstitució, dosificació i control de citostàtics 

 Les tècniques bàsiques d’administració de citostàtics 

 El monitoratge dels efectes adversos de la quimioteràpia 

 Les complicacions de la teràpia antineoplàstica i el seu tractament de suport 

 El tractament dels principals símptomes associats al pacient oncològic 

Com etèn ies d’habilitats: 

 Interpretació i avaluació dels protocols terapèutics utilitzats, així com de les 
alternatives terapèutiques (en coordinació amb l’hemat leg).  

 Actualització i aplicació de procediments normalitzats de treball per a la 
mreconstitució dels fàrmacs perillosos basats en les normes de bona fabricació i 
prevenció de riscos laborals, segons un sistema de gestió de qualitat per 
processos.  

  prenentatge i pràctica de les tècniques d’elaboració de fàrmacs perillosos. 

 Control de qualitat del procés d’elaboració de fàrmacs perillosos 
  articipació i registre del programa d’intervencions farmacèutiques. 
 Control de l’elaboració de fàrmacs perillosos per a la seva aplicació al pacient. 
  rogramació i dispensació d’aquests fàrmacs en funció dels protocols establerts.  
 Instrucció al personal d’infermeria sobre les tècniques de manipulació de fàrmacs 

perillosos.  
 Informació al personal sanitari sobre els riscs i actuacions en cas d’extravasacions, 

vessaments i residus de fàrmacs perillosos.  
 Establiment de programes de formació i actuació sobre la teràpia de suport del 

pacient onco-hematològic. 

 Control de l’adquisició dels fàrmacs de major impacte econ mic. 

 Coneixement de l’aplicatiu informàtic . 
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Nivell res onsabilitat/Nivell d’autonomia 

Nivell de responsabilitat: 2 

 ivell d’autonomia: 2 

 
 
 

MONITORITZACIÓ FARMACOTERAPÈUTICA 

 
Rotació externa 
 
Competències de coneixements: 
 

 Influència des processos d’alliberació, absorció, distribució , metabolisme i 
excreció dels medicaments sobre els parametres farmacocinètics i 
farmacodinàmics, així com als medicaments amb biomarcadors genètics 
associats. 

 Criteris per a establir programes i seleccionar pacients susceptibles de 
seguiment individualitzat en relació a la faramcocinètica i farmacogenètica  

 Models i metodologia d’estimació de paràmetres farmacocinètics, així com els 
programes informàtics d’aplicació en l’eestudi faramcocinètic. 

 Caracterítiques farmacocinètiques dels medicaments i la relació entre la 
concentració plasmàtica, les distintes variants genètiques, la influència de 
factors fisiopatològics i les interacions en la resposta farmacològica (eficàcia i 
seguretat). 

 Moments òptims de pressa de mostra per a realitzar un estudi farmacocinètic 
en funció del medicament, la situació clínica del pacient i els paràmetres a 
estimar. 

 Conceptes bàsics de les tècniques intrumentals que estudien les 
determinacions de fàrmacs en fluids biològics. 

 
 
Com etèn ies d’habilitats 

 Seleccionar pacients i medicaments per als que estigui indicada la 
monitorització farmacocinètica . 

 Maneig del disseny i les recomanacions de regimens de dosificació basats en 
els principis farmacocinètics, farmaodinàmics d’acord amb les característiques 
del pacient. 

 Utilitzar les tècniques analítiques i els programes informàtics més habituals en 
la monitorització farmacocinètica. 

 
Com etèn ies d’a tituds 

 Valorar la variabilitat en la resposta a fàrmacs i l’aportació de la farmacocinètica 
a la individualització posològica per tal de millorar la qualitat, la seguretat i la 
eficiència dels tractaments 

 
Nivell res onsabilitat/Nivell d’autonomia 

Nivell de responsabilitat: 2 

 ivell d’autonomia: 2 
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ATENCIÓ FARMACÈUTICA EN UNITATS CLÍNIQUES: Servei de Pediatria, Servei 
de Medicina Interna, Servei de Medicina Intensiva 

 
Periode: Mesos 43-48 
 
 
Objectius: 

Dessenvolupar un sentit de responsabilitat orientat a aconseguir que cada pacient  rebi 

el tractmant farmacològic adient, eficaç I segur mitjançant  la cooperació activa amb 

altres professionals sanitaris implicates en l’atenció del pacient i una actitud crítica que 

permeti detectar I resoldre adequadament els problemes farmacoterapèutics.   

 

Serveis: Pediatria, Medicina Interna, Medicina Intensiva 

ACTIVITATS CLÍNIQUES 
Competències de coneixements: 

 La metodologia de treball d’un servei clínic de l’hospital mitjançant la integració 
a l’equip mèdic.  

 L’etiologia i fisiopatologia de les malalties més freqüents en el servei. 

 El tractament farmacològic dels principals processos patològics atesos al servei 
i els protocols del centre. 

 L’aplicació clínica dels coneixements biofarmacèutics i farmacocinètics en 
pacients del servei.  

 Les proves utilitzades per al diagn stic i control de l’evolució de les malalties 
més freqüents del servei i de la resposta al tractament farmacològic. 

 
Com etèn ies d’habilitats: 

 Revisió de les prescripcions i les hist ries clíniques dels pacients de l’equip en 
que s’integri per tal de detectar problemes relacionats amb la terapèutica 
farmacològica (reaccions adverses, interaccions, dosis subterapèutiques o 
tòxiques, contraindicacions fisiopatològiques o farmacoterapèutiques...). 

 Monitorització dels tractaments dels pacients per a prevenir, identificar y 
resoldre, de forma coordinada amb l’equip mèdic, els problemes relacionats 
amb els medicaments (PRM) dels pacients. 

 Conciliació de la medicació  

 Valoració de les relacions cost/benefici, cost/efectivitat, cost/utilitat i 
benefici/risc de les diferents alternatives terapèutics. 

 Proposta de  règims  terapèutics compatibles amb la informació que es disposi 
del pacient. 

 Assessorament als metges i infermeres sobre PRM, conservació i administració 
de medicaments. 

 Seguiment de les respostes dels pacients al tractaments farmacològics. 

 Resolució de consultes generades a la unitat. 

 Registrar i mesurar les activitats clíniques 
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Nivell res onsabilitat/Nivell d’autonomia 
Nivell de responsabilitat: 2 

 ivell d’autonomia al finalitzar la rotació: 1 
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9. Competències i objetius a las guàrdies per any de residència 
 
Objectius docents de la guardia: 
 
L’atenció continuada a realitzar pels residents té com objectiu el aprenentatge 
d’activitats que es produeixin fora del horari “normal” i de caràcter urgent, així 
com col.laborar en tasques assistencials fora d’horari.  l resident haurà de saber 
prioritzar les possibles activitats urgents que hagi de realitzar 
 
Estructura de la guardia 
Les guàrdies dels residents de Farmàcia Hospitalaria en l’HJ23 de Tarragona es 
realitzen d’acord a l’horari del Servei de Farmàcia,  sempre supervisats per un 
farmacèutic hospitalari del Servei  
 

 De dilluns a divendres laborables: fins el tancament del Servei de Farmàcia. La 
guàrdia es realitza  amb un farmacèutic hospitalari localitzat o de presència física 
en el cas del resident de primer any  

 Dissabtes: De 8 a 15 hores supervisats per un farmacèutic hospitalari de 
presència física  

 
El resident començarà a fer guàrdies als 4-5 mesos d’haver iniciat el seu període 
formatiu. 
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Activitats més im ortants que s’han de desenvolu ar i nivell de res onsabilitat/nivell 
d’autonòmia segons l’any de residèn ia són: 

ACTIVITAT R1 R2 R3 R4 

Solucionar problemes habituals relacionats amb els 
sistemes de distribució de medicaments propis de 
l’Hospital (dosi unitària, estocs de planta...) 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

 ispensació  d’estupefaents i altres fàrmacs d’especial 
control. 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

Dispensació de medicació ambulatòria de caràcter 
urgent. 

NR: 2/1 
NA: 2/1 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

Verificació dels processos d’elaboració de barreges, 
citostàtics, reenvasat. 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

Elaboració de fòrmules normalitzades i magistrals. 
NR: 2 
NA: 2 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

Transcripció de prescripcions mèdiques d’ingressos 
programats. 

NR: 2 
NA: 2 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

Adquisició de medicaments no inclosos en la guia 
farmacoterapèutica. 

NR: 2 
NA: 2 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

Aplicació del procediment de prèstecs a altres hospitals. 
NR: 2 
NA: 2 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

Informació sobre l’actuació en cas d’extravasacions, 
vessaments o contacte amb fàrmacs perillosos.  

NR: 2 
NA: 2 

NR: 2 
NA: 2 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

Validació tractament farmacoterapèutic al pacient 
ingressat. 

NR:3/2 
NA: 3/2 

NR: 2/1 
NA: 2/1 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

Validació tractament farmacoterapèutic al pacient 
extern. 

NR:3/2 
NA: 3/2 

NR: 2/1 
NA: 2/1 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

Validació tractament onco-hematològic 
NR: 3 
NA:3 

NR: 2 
NA: 2 

NR:2/1 
NA: 2/1 

NR: 1 
NA: 1 

Validació de prescripcions de nutrició parenteral 
NR: 3 
NA:3 

NR: 2 
NA: 2 

NR:2/1 
NA: 2/1 

NR: 1 
NA: 1 

Resolució de consultes farmacoterapèutiques. 
NR: 3 
NA:3 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

Ajustos posològics en determinades situacions 
NR: 3 
NA:3 

NR: 2 
NA: 2 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

Resolució de PRM 
NR: 3 
NA:3 

NR: 2 
NA: 2 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

Informació al pacient 
NR: 3 
NA:3 

NR: 2 
NA: 2 

NR: 1 
NA: 1 

NR: 1 
NA: 1 

 
 
Nivell de responsabilitat: 
 
El resident adquirirà de manera progressiva un major nivell de responsabilitat i 
competències, que anirà acompanyat d’un menor grau de supervisió: 
 
▪  ivell 1: el resident pot realitzar l’activitat practicament sol o amb un mínim grau 

de supervisió. El resident ejecuta i posteriorment informa (pot fer-ho sol). 
▪  ivell 2:  l resident pot realitzar l’activitat amb l’ajuda i supervisió d’un facultatiu 

especialista (pot realitzar-lo amb ajuda).. 
▪  ivell 3:  l resident observa i o assisteix l’activitat que fa el facultatiu especialista 

(coneixements  
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▪ teòrics).  
 
10. Sesions cliniques 
 
 
S’ha de participar en totes aquelles activitats formatives organitzades pel servei, 
l’hospital o altres centres que siguin considerades d’interès per la seva formació i 
capacitació professional. 
  
Activitats docents del Servei de Farmàcia: 
S’ha de participar en les sessions del servei.  l calendari s’estableix per curs lectiu i 
segons les festes establertes: 

▪ Sessions bibliogràfiques: 1r. i 2on. dimecres del mes.   
▪ Sessions farmacoterapèutiques: 3r dimecres i 4r dimecres o dijous del mes 

(segons calendari de sessions generals). 
▪ Sessions virtuals per a Farmacèutics Hospitalaris de la plataforma univadis 

(segons calendari) 
 

 ctivitats docents de l’hospital Joan XXIII: 
▪ Sessions generals: últim dimecres del mes (segons programació) 
▪ Participació com a docent i/o discent de les sesions del servei en el que estigui 

rotant. 
 
Altres activitats: a valorar segons l’oferta formativa. 
 
Investigació: 
Grups de treball: 

Participació en les línies de treball obertes en els grups de treball als quals 
pertany el  Servei de Framàcia. 

 
Sessions formatives internes: 
Realització i o assistència a sessions sobre temes d’interès relacionats amb les 
rotacions 
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11. Cursos i congressos recomanats 
 
Els cursos que s’han de fer coma complement de la formació pràctica consten en la 
següent taula, encara que poden ser modificats segons l’oferta formativa: 

 
 

 
Cursos de formació específica 
 

R1 ▪ Cursos d’acollida de l’hospital Joan XXIII.  
▪ Curs d’introducció a la Farmacoterapèutica d’hemoderivats (Hospital Vall 

d’Hebron). 
▪ Curs/Taller de casos clínicos para farmacéuticos de hospital:   

Actualización en farmacoterapia de las enfermedades víricas(VIH, VHB, 
VHC) del Hospital Virgen del Rocío 

▪ Curs virtual de Farmàcia Hospitalària per a residents. Campus Virtual de 
l’ICS Camp de Tarragona.  

R2  Curs de Farmàcia Clínica del Hospital Sant Pau i Santa Creu (Barcelona)  

 Curs de Selecció de Medicaments (Hospital Son Dureta o Virgen del 

Rocío) 

 Curs virtual de Farmàcia Hospitalària per a residents. Campus Virtual de 

l’ICS Camp de Tarragona. 

R3 AULA FIR 
Curs virtual de Farmàcia Hospitalària per a residents. Campus Virtual de l’ICS 
Camp de Tarragona. 

R4 Curs de Farmàcia  ediàtrica de l ‘Hospital Vall d'Hebron (Barcelona). 
Curs virtual de Farmàcia Hospitalària per a residents. Campus Virtual de l’ICS 
Camp de Tarragona. 

Altres cursos 

 ls residents hauran de fer els cursos que l’I S determini com a obligatoris per a la seva 
formació en algun moment de la seva residència. 

Els residents també han de fer el les diferents àrees actives del Programa de 
“ essarrollo  rofesional Continuo” de la S FH. 

 
. 
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12. Fonts de informació bibliogràfiques 
 
 La llista de requisits mínims és nombrosa;. Destaquem els següents:  

 Monografies (Martindale, American Hospital Formulary Service,  USP... 
 Farmacologia (Goodman). 
 Dosificació (Catálogo de especialidades farmacéuticas del Consejo General 

(anual), Formulario británico... 
  fectes adversos (Meyler’s Side  ffects of drugs). 
 Interaccions (Hasten...) 
 Embaràs i lactància (Briggs) 
 Farmacocinética (Winter, Evans...) 
 Barreges intravenoses (Trissell) 
 Antibioteràpia (Mandell, Sandford) 
 Altres (PDR, Index Merck, Remintgon) 

 
A la pàgina de la SEFH existeix una biblioteca virtual (àrea de socis). 
 

Noves tecnologies 

 
Hem d’esser especialment prudents a l’hora de seleccionar fonts en suport electr nic. 
Disposem de: 
o Fonts bibliogràfiques individualitzades electròniques: Martindale, Micromedex (Al 

Servei de Farmàcia). 
o Biblioteca.digital Joan XXIII (accés a la intranet de l’Hospital): accés a  

 múltiples fonts. Destaquem 
o PubMed: recerques bibliogràfiques 
o Clinical Key (biblioteca.digital de l’HJ23,   

o Biblioteca virtual de la SEFH: A la pàgina de la SEFH tambè existeix una biblioteca 
virtual os poden trobar  diferents llibres relacionats amb la Farmàcia Hospitalària. 

 
 

 
o  àgines web d’interès (societats científiques, institucions sanitàries, portals 

sanitaris). En aquest cas, les seleccions realitzades per algunes entitats o 
societats com la SEFH són de gran ajuda.A l’apartat d’enllaços de la S FH 
poden trobar connexions a moltes pàgines de diferents temes. L’adreça elctr nica 
és (Cal ser soci de la SEFH per accedir a la majòria dels seus continguts):  

 
  http://www.sefh.es/sefhenlaces/enlaces0.php 
Blogs:  
o A la pàgina de la SEFH tambè poden trobar un blog específic amb informació 

sobre aplicatius interasants per a dispositius mobils. Podeu accedir a aquest blog 
en aquesta adreça: http://blog.sefh.es/ 

 
o Buscando la fórmula 

 

http://www.sefh.es/sefhenlaces/enlaces0.php
http://blog.sefh.es/
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13. Revisió dels itinerari Formatiu 
 
 
El itinerari formatiu es revisarà cada 4 anys i cada vegada que es realitzin canvis en el 
Programa formatiu de l’ specialitat. 


