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1. L’especialitat de Farmàcia hospitalària
L’especialitat de Farmàcia Hospitalària té com a missió donar un servei a la població per tal de cobrir les seves necessitats farmacèutiques,
mitjançant la selecció, preparació, adquisició, control, dispensació, informació de medicaments i altres activitats orientades a aconseguir una
utilització racional, segura, cost-efectiva dels medicaments i productes sanitaris, en benefici dels pacients atesos a l’hospital i en el seu àmbit
d’influència.
Duració de la formació: 4 anys
Titulació necessària per accedir a l’especialitat: Llicenciatura en Farmàcia

2. Característiques de la Unitat docent
a) Estructurals
La unitat docent de Farmàcia Hospitalària de l’Hospital de Girona Dr. Josep Trueta està formada per les diferents àrees d’activitat que es troben
al propi Servei de Farmàcia i pels dispositius d’altres centres on el resident realitza determinades rotacions programades per completar la seva
formació, com són el Servei de Farmàcia de l’Hospital Clínic de Barcelona, el Servei de Farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el
Servei d’Atenció Primària de Girona.

b) Organitzatives
L’activitat que es realitza al Servei de Farmàcia està organitzada en diferents processos, acreditats des de l’any 2012 amb el certificat
ISO9001:2008.

c) Assistencials
El nostre objectiu principal és donar suport al procés farmacoterapèutic de tots els pacients atesos a l’Hospital Universitari Dr.Josep Trueta de
Girona i en el seu àmbit d’influència per tal de garantir l’ús racional del medicament.

d) Recursos Humans i docents
Al Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona hi ha actualment 12 especialistes implicats en la formació y supervisió
dels residents:
- Rosa Sacrest Güell (coordinadora).
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- Raquel Aguilar Salmerón (farmacèutica especialista).
- Laura Gratacós Santanach (farmacèutica especialista).
- Blanca Martínez Sánchez (farmacèutica especialista).
- Ana Pérez Plasencia (farmacèutica especialista).
- Maria López Brunsó (farmacèutica especialista).
- Sílvia Guerra Prió (farmacèutica especialista).
- Mar Pineda Yuste (farmacèutica especialista).
- Neus Sunyer Esquerrà (farmacèutica especialista).
- Mireia Olmo Martínez (farmacèutica especialista).
- Isabel de la Paz Cañizares (farmacèutica especialista).
- Ana Belén Montero (farmacèutica especialista).
En la resta de centres adscrits a la unitat docent els especialistes encarregats de la formació dels residents són:
- Dolors Soy Muné (farmacèutica especialista, Hospital Clínic de Barcelona).
- Edurne Fernández de Gamara Martínez (farmacèutica especialista, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona).
- Dani Cardona (Farmacèutic especialista, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona).
- Àngels Pellicer Jacomet (farmacèutica especialista, SAP Nord Girona).
- Sergi Mateu (farmacèutic especialista Hospital del Mar).

3. Programa teòric de formació
Objectius de formació
1. Formació especialitzada de les diferents àrees de coneixement que configuren el Servei de Farmàcia.
2. Formació per tal de facilitar la integració del farmacèutic en les decisions farmacoterapèutiques dels pacients atesos pels diferents equips
assistencials. L’objectiu és que el farmacèutic tingui una actitud crítica per tal de detectar i resoldre amb èxit els problemes farmacoterapèutics
que es plantegen per tal que el pacient rebi el tractament farmacològic apropiat i eficaç.
El programa de formació s’ha elaborat seguint les recomanacions del programa nacional de l’especialitat de Farmàcia Hospitalària amb data
20 de maig de 1999.
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4. Formació específica
4.1 Formació específica per a cada any de residència
a) Primer any de residència
Contingut de la rotació:
- Rotació per Àrees Bàsiques de Salut: sis mesos
Objectiu: Adquirir els coneixements bàsics sobre les activitats que es realitzen al Servei de Farmàcia.
• Mes 1: Dispensació tradicional, incloent medicaments d’especial control i dispensació en dosis unitària.
• Mes 2: Nutrició artificial, farmacotècnia.
• Mes 3: Dispensació ambulatòria.
• Mes 4: Onco-hematologia: citostàtics .
• Mes 5: Adquisició de medicaments i gestió d’estocs, informació de medicament.
• Mes 6: Substàncies en investigació clínica.

Facultatius responsables: Dra. Raquel Aguilar, Dra. Rosa Sacrest, Dra. Blanca Martínez, Dra. Ana Pérez, Dra. Sílvia Guerra, Dra. Maria
López Brunsó, Dra. Laura Gratacós, Dra. Mar Pineda, Dra. Neus Sunyer, Dra. Mireia Olmo.

- Dispensació, distribució i utilització de medicaments. Monitorització farmacoterapèutica: cinc mesos
Objectiu: Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per a realitzar una òptima validació, conciliació, dispensació i distribució de
medicaments.
• Dispensació intrahospitalària (tres mesos).
• Dispensació ambulatòria: pacients externs i ambulatoris (dos mesos).

Facultatius responsables: Dra. Ana Pérez, Dra. Mar Pineda, Dra. Laura Gratacós, Dra. Ana Belén Montero.

- Participació en la gestió del risc dels medicaments
Objectiu: Adquirir els coneixements necessaris sobre seguretat del medicament per saber gestionar els esdeveniments adversos de medicaments.
• Assistència a les reunions del grup d’errors de medicació (nou mesos) i suport a la notificació d’esdeveniments adversos de medicaments.
Facultatiu responsable: Dra. Ana Pérez.
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Altres activitats formatives:
• Sessions del Servei de Farmàcia i reunions segons programació.
• Sessions Generals (Comissió de Docència).
• Una publicació / comunicació a congrés.
• Actualització Llibre de l’especialista.
• Cursos: antibioticoteràpia (Hospital del Mar, Barcelona) i/o hemoderivats, curs R1 de la SEFH i cursos del programa formatiu de
l’hospital.
• Assistència mínima d’una sessió per trimestre de les que s’ofereixin al programa de formació de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica.

Tutories: mínim quatre entrevistes estructurades / any.

b) Segon any de residència
Contingut de la rotació:
- Nutrició artificial: nutrició parenteral total i nutrició enteral: tres mesos
Objectiu: Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per proporcionar al pacient un adequat suport nutricional i, al mateix temps,
la informació adequada al pacient i als membres de l’equip assistencial.
Facultatiu responsable: Dra. Neus Sunyer.

- Farmacotècnia: elaboració i control de formes farmacèutiques: tres mesos
Objectiu: Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per a l’elaboració i control de les diverses formes farmacèutiques, d’acord
amb les normes de bona fabricació.
Facultatiu responsable: Dra. Neus Sunyer.

- Rotació externa nutrició clínica: un mes
Objectiu: Realitzar la valoració clínica de l’estat nutricional , participar en el disseny i la validació de les prescripcions de nutrició artificial
i fluïdoteràpia, el seguiment clínic i la resolució de les complicacions més habituals de la nutrició artificial.
Facultatius responsables: Dr. Dani Cardona i Dr. Sergi Mateu.
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- Farmacia oncohematológica asistencial: quatre mesos
Objectiu: Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per proporcionar les cures farmacoterapèutics necessàries al pacient onco-hematològic.
Facultatius responsables: farmacèutic ICO (plaça en tràmit), Dra. Sílvia Guerra.

- Gestió de la qualitat
Objectiu: Adquirir els coneixements bàsics de gestió de qualitat en un Servei de Farmàcia Hospitalari.
Assistència a les reunions de qualitat del Servei de Farmàcia (12 mesos) i suport a la gestió de qualitat dins el Servei.
Facultatius responsables: Dra. Laura Gratacós.

Altres activitats formatives:
• Sessions del Servei de Farmàcia i reunions segons programació.
• Sessions Generales (Comissió de Docència).
• Una publicació/comunicació a congrés.
• Actualització Llibre de l’especialista.
• Congressos: SEFH, SENPE.
• Cursos: Curs de nutrició artificial, farmacocinètica Clínica (Universidad de Salamanca) i programa formatiu de l’hospital.
• Assistència mínima d’una sessió per trimestre de les que s’ofereixin al programa de formació de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica.
• Sessions que realitzi el GEDEFO.
• Assistència al Comitè de nutrició.

Tutories: mínim quatre entrevistes estructurades / any.

c) Tercer any de residència
Contingut de la rotació:
- Rotació clínica onco-hematologia: dos mesos
Objectiu: Conèixer el procés de valoració clínica, maneig i seguiment del pacient amb patologia oncològica i hematològica.

Facultatius responsables: Dra. Sílvia Guerra, tutor/a d’oncologia i tutor/a d’hematologia.
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- Selecció de medicaments. Comissió de farmacia: vuit mesos
Objectiu: Conèixer el concepte de selecció de medicaments, com a procés multidisciplinar i participatiu, que garanteixi la disponibilitat
dels medicaments necessaris aplicant criteris d’eficàcia, seguretat, qualitat i cost.
Activitats d’aprenentatge:
• Assistència a les reunions de la Comissió de Farmàcia.
• Elaboració d’actes de les reunions.
• Elaboració d’informes sobre avaluació de medicaments.
• Presentació dels informes d’avaluació a la Comissió de Farmàcia.

Facultatius responsables: Dra. Rosa Sacrest i Dra. Raquel Aguilar.

- Información de medicamentos: vuit mesos
Objectiu: Conèixer i seleccionar les fonts bibliogràfiques del CIM, realitzar recerques bibliogràfiques i avaluació crítica de la literatura científica. Resolució de consultes relacionades amb l’ús dels medicaments en els pacients, proporcionant informació objectiva i avaluada.
Facultatiu responsable: Dra. Raquel Aguilar.
Es realitzarà una rotació exclusiva de dos mesos en aquestes dues àrees ( un mes dels qual s’intentarà que sigui una rotació externa).
Durant la resta de mesos es realitzaran tasques a temps parcial.

- Adquisició de medicaments i gestión dels estocs. Emmagatzematge i conservació de medicaments. Control i
seguimient de la despesa farmacèutica: dos mesos i mig
Objectiu: Conèixer els procediments d’adquisició, mètodes de selecció de proveïdors de medicaments. Sistemes de control a la recepció.
Normes de conservació. Procediment per establir els estocs i índexs de rotació més adequats. Seguiment de la despesa farmacèutica i
gestió dels objectius hospitalaris.
Per tal de conèixer la selecció, adquisició i gestió dels productes sanitaris es valorarà la possibilitat de realitzar una rotació a algun Servei
de Farmàcia que realitzi aquesta funció.
Facultatius responsables: Dra. Rosa Sacrest, Mireia Olmo i Ana Belén Montero.

- Assajos clínics i medicaments en situacions especials: tres mesos
Objectiu: Conèixer les funcions del Servei de Farmàcia en la gestió dels assajos clínics i la participació en el CEIC. Conèixer els processos
administratius relacionats amb la gestió dels assajos clínics (tràmits previs a l’autorització, autorització dels assaigs clínics, adquisició de
mostres d’investigació clínica) i la legislació vigent, així com l’ús de programes informàtics utilitzats en la gestió d’aquesta àrea.
Conèixer la legislació i gestió al nostre centre dels medicaments en situacions especials (medicaments estrangers, usos compassius i medicaments utilitzats en indicació no aprovada).
Facultatiu responsable: Dra. Blanca Martínez.
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- Farmacocinètica clínica: dos mesos i mig
Objectiu: Conèixer l’aportació de la Farmacocinètica Clínica i del monitoratge farmacoterapèutic a la individualització posològica dels
pacients. L’aplicació dels seus coneixements estarà orientada a millorar la qualitat dels tractaments farmacoterapèutics.
Facultatius responsables: Dra. Laura Gratacós Santanach i Dra. Dolors Soy Muné o Dra. Edurne Fernández de Gamara Martínez.
Es contempla que part d’aquesta rotació sigui externa fins que no estigui totalment implantada aquesta àrea al nostre Servei de Farmàcia.

Altres activitats formatives:
• Sessions del Servei de Farmàcia i reunions segons programació.
• Sessions Generales (Comissió de Docència).
• Una publicació/comunicació a congrés.
• Actualització Llibre de l’especialista
• Participació al CEIC, Comissió de Farmàcia i Comitè Antibiòtics.
• Cursos: Curs de pediatria Hospital Vall d’Hebron, Aula FIR, Farmàcia Clínica (Hospital Sant Pau) i programa formatiu de l’hospital.
• Assistència mínima d’una sessió per trimestre de les que s’ofereixin al programa de formació de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica.

Tutories: mínim quatre entrevistes estructurades / any.

d) Quart any de residència
Contingut de la rotació:
- Rotació clínica pediatria: dos mesos
Objectiu: La formació en Farmàcia Pediàtrica té com a objectiu que el resident adquireixi coneixements en farmacoteràpia pediàtrica, a
més de les habilitats i competències necessàries per oferir una atenció farmacèutica integral al pacient pediàtric. Tot això contemplant
les diferents subpoblacions, (des nounats a adolescents, amb diferents característiques de desenvolupament i comportament) i els diferents àmbits de treball.
Facultatiu responsable: Raquel Aguilar.

- Atenció Primària: un mes i mig
Objectiu: Conèixer les funcions i activitat del farmacèutic d’Atenció Primària en el nostre àmbit. El farmacèutic d’hospital, com part integrant del sistema de salut, ha de col•laborar amb els professionals d’Atenció Primària i Especialitzada per contribuir a establir programes
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conjunts d’atenció farmacèutica. És imprescindible establir una coordinació entre els dos àmbits que permeti unir esforços que millorin
els resultats dels tractaments farmacològics en cada pacient.
Facultatiu responsable: Dra. Àngels Pellicer Jacomet.

- Atenció farmacèutica al pacient extern i ambulant: tres mesos
Objectiu: Conèixer el programa d’atenció farmacèutica dirigit a pacients externs (VIH, Heptatitis B, Hepatitis C, dèficit d’hormona de
creixement... )
• Seguiment dels resultats de la teràpia.
• Assegurar el compliment terapèutic (mitjançant l’avaluació de l’adherència al tractament).
• Conèixer i aplicar els mètodes per a millorar l’adherència.
• Detecció de problemes relacionats amb el tractament mitjançant l’entrevista amb el pacient, especialment l’aparició de reaccions adverses.
• Dispensació de medicaments.
Facultatius responsables: Dra. Mar Pineda i Dra. Laura Gratacós.

- Rotació clínica lliure: quatre mesos
Objectiu: Conèixer les activitats que realitza el farmacèutic clínic a les unitats d’hospitalització.
Es podran fer dues rotacions de dos mesos cada una. Una de les quals es realitzarà en un servei de l’Hospital Trueta i l’altra podrà ser
externa.
Possibles rotacions (urgències , UCI , medicina interna, centre sociosanitari, productes sanitaris).

Objectius assistencials:
• Conèixer el funcionament de la unitat.
• Participar , com a part de l’equip multidisciplinar, en la realització de la visita al pacient i el suport del farmacoterapèutic.
• Identificar, a partir de la revisió de les prescripcions i de la història clínica als pacients amb problemes relacionats amb la terapèutica
farmacològica: reaccions adverses, interaccions farmacològiques, dosis subòptimes o tòxiques, contraindicacions fisiopatològiques o
farmacoterapèutiques.
• Prevenir, identificar i, si escau, resoldre de forma coordinada els problemes relacionats amb la medicació dels pacients.
• Farmacovigilància: participar activament en la detecció, prevenció, valoració i comunicació, si escau, de reaccions adverses a medicaments.
• Proposar règims terapèutics compatibles amb la informació que es disposi del pacient.
• Resolució de qualsevol dubte en referència a la informació de medicaments.
• Tractar amb el personal sanitari, metges i infermeres, els aspectes que calgui per assegurar el tractament farmacològic adequat.
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• Seguir la resposta del pacient al tractament farmacològic.
• Documentar les intervencions realitzades ala història clínica.
• Adquirir coneixements específics sobre les principals patologies , així com les proves específiques utilitzades pel diagnòstic i la seva
evolució.
• Adquirir coneixements sobre el tractament farmacològic de les principals patologies i la resposta obtinguda.

Altres activitats formatives
• Sessions del Servei de Farmàcia i reunions segons programació.
• Sessions Generales (Comissió de Docència).
• Una publicació / comunicació a congrés.
• Actualització Llibre de l’especialista.
• Cursos segons programa formatiu de l’hospital.
• Assistència mínima d’una sessió per trimestre de les que s’ofereixin al programa de formació de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica.

Tutories: mínim quatre entrevistes estructurades / any.

4.2. Les rotacions. Calendari
Pla general de les rotacions de l’especialitat: atenció hospitalària

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

R1

Rotacions per Àrees Bàsiques de Salut

R2

Farmacotècnia, Teràpia intravenosa i Nutrició Artificial

R3

R4

Oncologia i
Hematologia Clínica

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

Dispensació de medicaments:
- dispensació intrahospitalària
- dispensació ambulatòria

Nutrició
Clínica

Farmàcia oncològica assistencial

Substàncies en investigació clínica. Informació de medicaments. Selecció i
adquisició de medicaments. Direcció i gestió. Farmacocinètica clínica

Atenció farmacèutica
a pacients externs

Atenció Primària

MES 10 MES 11

Rotació clínica a
Pediatria

Rotació clínica 1

Farmacocinètica
clínica

Rotació clínica 2

Formació bàsica al Servei de Farmàcia
Formació especialitzada al Servei de Farmàcia
Formació clínica a les unitats d’hospitalització
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4.3. Mapa de competències
El resident anirà adquirint progressivament un major grau de responsabilitat i competències, que anirà acompanyat d’un menor grau de
supervisió. Les activitats més importants es consideren en el següent mapa de competències de la formació en Farmàcia hospitalària:
Validació del tractament farmacoterapèutic del pacient ingressat
Validació del tractament farmacoterapèutic pacient ambulant/extern
Validació del tractament amb medicaments citostàtics
Elaboració de fórmules magistrals
Elaboració de nutricions parenterals i mescles intravenoses
Elaboració de citostàtics
Elaboració informes de la Comissió de Farmàcia
Gestió de mostres d’assaig clínic
Resolució de consultes (CIM).
Resolució de PRMs
Adquisició i gestió de medicaments
Elaboració de monitoratge farmacocinètic i realització de l’informe

R1
2
2
3
2
2
3
-2
2
3
3
3

R2
1
1
2
1
1
1
-2
1
2
2
2

R3

1
1
1
1
1
1
2/1
1
1
1
1
1

R4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Graus de supervisió:
1: El resident pot fer-ho pràcticament sol, amb un mínim grau de supervisió. El resident executa i després informa.
2: El resident ho pot fer sempre ajudat i supervisat per un adjunt.
3: El resident observa com ho fa l’adjunt i en alguna ocasió ho practica.

4.4. Atenció continuada (guàrdies)
Les guàrdies dels residents de Farmàcia hospitalària a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta seran les següents:
1. Entre setmana (de 15 a 21 h).
2. Els dissabtes de 8 a 17 h tutoritzades per un farmacèutic especialista de presència física de 10 a 17 h i per un farmacèutic localitzable
de 8 a 10 h.
3. Diumenges i festius de 10 a 15 h tutoritzades per un farmacèutic especialista de presència física.
El resident començarà a fer guàrdies entre quatre i cinc mesos després d’haver iniciat el període de formació especialitzada. Després de
les rotacions de dispensació tradicional i dispensació en dosis unitària, dispensació a pacients ambulants i externs i nutrició artificial i
farmacotècnia. S’anirà incorporant progressivament a les guàrdies, començant per les guàrdies entre setmana i continuant per les guàrdies
de dissabte, diumenge i festius.
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5. Activitat docent
a) Sessions
Sessions del servei: Al Servei es realitzen sessions bibliogràfiques setmanals i farmacoterapèutiques quinzenalment. Les presenten tant
els adjunts com els residents. Les sessions realitzades pels residents estaran supervisades pe l’adjunt de l’àrea de coneixement corresponent.

Sessions Generals de l’Hospital: La Comissió de Docència organitza un programa de sessions mensuals dels diferents serveis.

L’assistència a aquestes sessions és obligatòria pels residents.

Sessions de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica: Cada mes, la Societat Catalana de Farmàcia Clínica realitza una sessions
farmacoterapèutiques o de casos clínics. El programa formatiu es troba disponible a http://www.scfarmclin.org/detall_activitat.php?id=7877&e=055&t=S. Els residents assistiran a un mínim d’una de les sessions cada trimestre.

b) Cursos
Cursos de l’especialitat
Cada any de residència té programat uns cursos relacionat amb les rotacions cursades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Antibioticoteràpia (Hospital del Mar, Barcelona) (R1).
Hemoderivats (Hospital Vall d’Hebrón i Hospital de Bellvitge, Barcelona) (R1).
Curs R1 de la SEFH (R1).
Curs de nutrició artificial (COFB, Barcelona) (R2).
Farmacocinètica Clínica (Universidad de Salamanca) (R2).
Curs de pediatria (Hospital Vall d’Hebrón) (R3) .
Aula FIR (R3).
Farmàcia Clínica (Hospital Sant Pau) (R3).

Programa comú complementari de l’hospital
Assistencials:
• Formació general en RCP bàsica.
• Curs d’Urgències.
• Lectura d’ECG.
• Cursos de radioprotecció.
• Cursos de formació SAP/Silicon.
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No assistencials:
• Ètica professional.
• Eines de comunicació.
• Formació teòrica en activitats de recerca.
• Maneig de fonts bibliogràfiques.
• Gestió i qualitat.
•

Formació continuada genèrica: Programa de sessions hospitalàries.

6. Activitat de recerca
El Servei de Farmàcia no té línies d’investigació pròpies, però com a servei central, col•labora en diferents línies amb altres serveis i en el àmbit
d’atenció hospitalària i d’atenció primària.

7. Formació transversal
Està inclosa al Programa Comú Complementari (Veure apartat activitat docent, cursos).

8. Avaluació del resident
El farmacèutic resident serà avaluat de forma continuada pel tutor de residents, que serà l’encarregat que s’assoleixin els objectius de les
rotacions.
L’adjunt responsable de cada rotació emplenarà l’avaluació de la rotació (fitxa 1 del Ministerio).
El resident contestarà anualment i de forma anònima l’enquesta de satisfacció elaborada pels residents de la Comissió de Docència de
l’Hospital i que serà analitzada per aquesta comissió, publicant-ne anualment els resultats i prenent les mesures de correcció necessàries (si
calen) per part de la Comissió de Docència.

9. Reunions de tutoria
Mínim de quatre entrevistes estructurades a l’any entre tutor i residents.
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