No et quedis amb
dubtes! Estarem
encantats de
respondre totes les
teves preguntes

Els nostres punts
forts
Tenim un servei
recentment reformat

nou

FARMÀCIA
HOSPITALÀRIA
AL TRUETA

Som
un
equip
de
professionals molt jove i
amb empenta

Contacta'ns

Ja que és un hospital de
dimensió
intermèdia, el
tracte amb la resta de
professionals és més fàcil i
proper

Tutors de residents: Laura Gratacós i Ana Pérez
lgratacos.girona.ics@gencat.cat
aperezpla.girona.ics@gencat.cat
Residents: Queralt, Anna i Cristina
cdiezv.girona.ics@gencat.cat

972940274
Avinguda França s/n 17007 Girona

Hospital Universitari Dr. Josep
Trueta de Girona

#FemTrueta
El Trueta és l'hospital de referència
de la província de Girona. Té una
capacitat d'uns 400 llits i ofereix
assistència a una població d'unes
800.000 persones.

Quants som?

El S. Farmàcia està format per 42
professionals. Som 12 farmacèutics
especialistes i actualment 3
residents. Aquest any s'oferten 2
places FIR.

Podem fer el doctorat?

Sí, al nostre servei hi ha
especialistes que són doctors i
també professors associats a la UB i
UdG.

Anem a cursos i
congressos?
Per cada any de residència tenim
cursos i congressos planificats, però
sempre es poden fer noves
propostes.

Com són les guàrdies?

Els residents fan guàrdies entre
setmana de 15-21h, dissabtes i
festius de 8-17h i diumenges de 815h. Sempre amb un farmacèutic
adjunt presencial.

Activitats del S. Farmàcia
Assajos clínics
Atenció farmacèutica al pacient extern i
hospitalitzat
Atenció farmacèutica i gestió de
medicaments en un centre penitenciari
Atenció primària
Adquisició i gestió dels medicaments
Centre d'informació a medicaments
Comissions
i
grups
de
treball
multidisciplinars
Conciliació de la medicació
Dispensació a pacients ambulants, externs
i hospitalitzats
Farmàcia oncohematològica i preparació
de citostàtics
Farmacotècnia
Farmacocinètica clínica i PROA
Farmacovigilància i errors de medicació
Nutrició clínica, gestió i preparacions
Selecció i avaluació de medicaments
Sessions del Servei de Farmàcia
bibliogràfiques i farmacoterapèutiques
setmanals
Sistema de gestió de qualitat ISO
9001:2015
Direcció Clínica Territorial amb aliança
estratègica amb l'altre hospital de la ciutat

