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Com és la unitat docent?
Estructura del Servei
Farmàcia
Ambulatòria

Preparació de
medicaments

Nutrició Artificial

Avaluació i
informació

Farmacocinètica
clínica

ATENCIÓ FARMACÈUTICA
Onco-hematologia, Àrees mèdiques, Àrees quirúrgiques, Urgències, Pediatria, UCIs
Continuïtat assistencial, innovació (e-Health)

Residents
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Com és la residència?
Som un Servei de Farmàcia
enfocat a la Farmàcia Clínica.
• Els residents realitzen rotacions amb
contingut clínic durant els 4 anys de
residència
• Oportunitat de formació en Avaluació,
Farmacocinètica, Nutrició i altres àrees
fonamentals per al farmacèutic d’hospital.

Com és l’especialitat?
• Atenció farmacèutica, enfoc clínic de la nostra professió.
• Ús eficient dels medicaments: seguiment de pacients, protocols…

• Avaluació de medicaments i seguiment del seu ús.
• Prevenció de problemes de salut relacionats amb els medicaments.
• Preparació de medicaments.

• Activitats logístiques, robotitzacions.
• Treball multidisciplinari, col·laboració amb altres professionals.
• Investigació i innovació (eHealth): publicacions científiques

• DOCÈNCIA

Hi ha rotacions optatives? Cursos, congressos…?

Rotacions optatives: SÍ
 2 mesos
 Nacional o internacional
 Opció de beques de la
SEFH o SCFC par estades
a centres internacionals.

Cursos
 Farmàcia Clínica Joaquím Bonal
 Antibioticoteràpia H. Mar
 MHDA (Germans Trias i Pujol)
 Aula FIR
 Opció de curs lliure

Congressos
 Jornada SCFC (R1)
 SEFH (R2)
 ESCP/EAHP (R3)
 Opció SENPE
Organitzat pel nostre Servei, referent
nacional de formació de residents

Cóm son las guàrdies?
¿Horari?
• Jornada laboral: 8h-16.20h
• Guàrdies (DL-DV): 17h-22h
• Guàrdies (Dissabtes i diumenges): 8h a 20h

¿Activitats de guàrdia?
•
•
•
•

Validació/seguiment de tractaments
Monitoratge farmacocinètic
Resolució de consultes
Informació a equips mèdics/infermeria/pacients

¿Quantes?
• Laborables: 2-3/mes, festius rotatius
• Cap de setmana: 2/trimestre
• R1: Guàrdies de dissabte matí (1/mes)

¿Amb qui?
R1: Sempre amb adjunt
R2-R3:
 Tardes DL-DV acompanyat per resident o adjunt (+ tècnics)
 DS/DG matí: 3/2 residents o adjunts (+ tècnics)
 DS tarda/diumenge: R2-R4 acompanyat per tècnics

Qui som?
• Certificats BPS: 3 BCOP, 2 BCPS
• Doctors en Farmàcia: 9
• 1 resident vocal a la Comissió Nacional de l’Especialitat
• Participació en grups de treball SEFH (GEDEFO, Neumo,
26 farmacèutics especialistes/investigació
8 residents (2020-2021)

24 tècnics de Farmàcia
2 administratives

Cronos, RedFaster, AFInf, FARMIC, Tutores,
FarmaTrasplante, FaQuir, Fhusion)
• Treball assistencial coordinat amb els farmacèutics d’altres
àmbits (Grupo EFAD)
• Col·laboració SCFC, CatSalut

Què ens mou?
MISSIÓ: Treballar per la salut de les persones millorant l’ús dels medicaments en un entorn sostenible.

VISIÓ: Volem ser un Servei de Farmàcia reconegut pel nostre model d’atenció a les persones i per la
competència professional i qualitat humana del nostre equip, a on l’assistència, la docència i la recerca
siguin els pilars fonamentals.

Què ens defineix?
Treball en equip, empatia, compromís, competència,
iniciativa, transparència

Investigació al Servei de Farmàcia
Durant la residència tindràs l’oportunitat d’aprendre (molt) treballant, de formar-te i també d’investigar.
Les principals àrees en las que estem treballant són:

 Atenció farmacèutica i medicina personalitzada
 Prevenció de problemes de salut relacionats amb els
medicaments (PSM)
 Epidemiologia Clínica i Salut Pública
 Nutrició Artificial
 Formulació farmacèutica
 Oncohematologia
 Assajos clínics independents
 Innovació (eHealth), intel·ligència artificial i big data
 Prevenció primària i secundaria de PSM

INDICADORS INVESTIGACIÓ 2020
Factor d’impacte: 74
Nº publicacions: 35
Comunicacions a Congressos: 24
Participació en un gran nombre de projectes propis
i multicèntrics

Com són els FIR formats a @farmaciasantpau?
• Farmacèutics amb orientació clínica.
• Amplia formació en avaluació, nutrició,
farmacocinètica.
• Preparats per desenvolupar-se en diferents
escenaris.
• Hàbils en les presentacions orals i en la
comunicació.
• Tots estan treballant.

Vols saber alguna cosa més?
@farmaciasantpau

@farmaciasantpau @residents.farmasantpau

http://www.santpau.cat/ca/web/public/far-inici

Contacte tutores
Ana Juanes Borrego: ajuanes@santpau.cat
Edurne Fz de Gamarra Martínez: efernandezg@santpau.cat
Contacte residents
Adrián Plaza Díaz (R2): aplaza@santpau.cat
Núria Jorba Bertran (R3): njorba@santpau.cat
Núria Mas Malagarriga (R4): nmasm@santpau.cat

93 553 74 64

