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Programa formació residents en 
Farmàcia Hospitalària 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Organització 

El Servei de Farmàcia és un Servei Central depenent de la Direcció mèdica. 

L’objectiu principal del Servei és aconseguir que els medicaments s’utilitzin de forma 
eficient, és a dir, segura, efectiva i a un cost raonable pel Sistema Sanitari, integrant-lo 
dins d’un procés clínic i continu per a cada pacient. 

 

Ubicació 

El Servei de Farmàcia està ubicat al sòtan –2 lletra 2. Té una superfície aproximada 
de 700 m2. 

El dispensari de Farmàcia està ubicat al soterrani –1 porta 29. El despatx de visites a 
pacients ambulatòris esta proper (porta 69 del soterrani -1). 

El telèfon directe és 93 7417752 

El número de fax és 93 7417753 

El mes de maig de l’any 2001 el Servei de Farmàcia va obtindre la Certificació de 
qualitat UNE-EN-ISO9001:2000. Posteriorment, en el mes de Maig de l’any 2010 va 
obtindre la Certificació de Qualitat UNE-EN-ISO9001:2008. 

 

Personal 

1 Cap de Servei 

6 Farmacèutics Especialistes 

15 Tècnics de Farmàcia grau superior 

4 Tècnic de Farmàcia grau mitjà 

2 Administratius 

4 Residents  
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1. Definició de l’especialitat i funcions 

La Farmàcia Hospitalària és una especialitat sanitària que s'ocupa de satisfer les 

necessitats farmacèutiques de la població atesa, a través de processos relacionats 

amb la disponibilitat i informació de medicaments, així com totes aquelles activitats 

orientades a aconseguir una utilització apropiada, segura i cost-efectiva dels 

medicaments i productes sanitaris. 

La missió del farmacèutic d'hospital és garantir, als individus i a la societat, la qualitat, 

seguretat i eficiència dels tractaments farmacològics, en col·laboració amb tots els 

professionals implicats en el procés. 

El model d'actuació professional responsable del farmacèutic d'hospital ha d'integrar 

les activitats tradicionals i clíniques del farmacèutic amb les normes deontològiques, 

amb la finalitat de contribuir a millorar la salut i qualitat de vida dels pacients, 

mitjançant l'ús segur i eficient dels medicaments. En aquest context, les funcions del 

farmacèutic d'hospital s'orienten a assumir, dins de l'equip assistencial, la seva pròpia 

responsabilitat en el disseny, monitoratge i avaluació de la farmacoteràpia i els seus 

resultats en el pacient. Aquestes funcions definides en la Llei 29/2006, de 26 de juliol, 

de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris i les diferents lleis 

d'ordenació farmacèutica de les comunitats autònomes, s'orienten als àmbits 

assistencial, de gestió, docent i investigador i es desenvolupen prestant un servei 

integrat amb altres activitats de l'atenció hospitalària: 

 

Funcions en l'àmbit assistencial 

 Garantir i assumir la responsabilitat tècnica de l'adquisició, qualitat, correcta 

conservació, cobertura de les necessitats, custòdia, i dispensació dels 

medicaments precisos per a les activitats intrahospitalàries i d'aquells altres, per 

a tractaments extrahospitalaris, que requereixin una particular vigilància, 

supervisió i control. 

 Realitzar la preparació, correcta conservació, cobertura de les necessitats, 

custòdia, i dispensació de fórmules magistrals o preparats oficinals per a les 

activitats intrahospitalàries i d'aquells altres, per a tractaments extrahospitalaris, 

que requereixin una particular vigilància, supervisió i control. 

 Establir un sistema eficaç i segur de distribució i dispensació de medicaments i 

productes sanitaris, prenent les mesures necessàries per garantir la seva 

correcta administració. Dispensar els medicaments d'ús hospitalari prescrits a 

pacients no ingressats. 
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 Establir un sistema de farmacovigilància intrahospitalari i col·laborar amb el 

Sistema Español de Farmacovigilància a través dels centres autonòmics. 

 Desenvolupar activitats de farmacocinètica clínica i farmacogenètica 

encaminades a la individualització posològica per a aquells pacients i 

medicaments que ho requereixin. 

 Col·laborar activament en el suport nutricional del pacient. 

 Realitzar el seguiment dels tractaments farmacoterapèutics dels pacients. 

 Realitzar quantes funcions puguin redundar en un millor ús i control dels 

medicaments i productes sanitaris. 

 

Funcions en l'àmbit de gestió 

 Participar i coordinar la selecció i avaluació científica dels medicaments i 

productes sanitaris de l'hospital a l'efecte d'assegurar l'eficiència i seguretat 

dels mateixos. Participar activament en l'edició, difusió i actualització periòdica 

de la guia farmacoterapèutica. 

 Participar en la gestió de les adquisicions de medicaments i productes sanitaris 

de l'hospital a l'efecte d'assegurar l'eficiència i seguretat dels mateixos. Informar 

de la despesa en medicaments. 

 Establir una sistemàtica per al seguiment pressupostari. 

 Participar en la implantació, desenvolupament i seguiment de protocols 

farmacoterapèutics. 

 Col·laborar amb les estructures d'atenció primària i especialitzada de l'àrea en 

l'ús racional dels medicaments. 

 Vetllar pel compliment de la legislació sobre medicaments que requereixin un 

control especial. 

 Establir i participar en programes de Garantia de Qualitat del servei i de 

l'hospital. 

 Participar en la Comissions Clíniques en les quals es prenguin decisions 

farmacoterapèutiques i en aquelles altres en les quals pugui ser útil el seu 

coneixement. 
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Funcions en l'àmbit docent 

 Establir un servei d'informació de medicaments per a tot el personal 

sanitari així com per a la població assistida. 

 Dur a terme activitats educatives sobre qüestions de la seva competència 

dirigides al personal sanitari de l'hospital i als pacients. 

 Col·laborar amb la docència de pre i postgrau dels professionals sanitaris. 

 

Funcions en l'àmbit de la investigació 

 Elaborar estudis sistemàtics d'utilització de medicaments. 

 Efectuar treballs de recerca propis o en col·laboració amb altres unitats o 

serveis. 

 Participar en els assajos clínics de medicaments i productes sanitaris i 

custodiar i dispensar els productes en fase d'investigació clínica. 

 Participar en l'avaluació econòmica de tecnologies sanitàries. 

 Realitzar projectes d'investigació relacionats amb la qualitat assistencial i 

els sistemes d'informació sanitària. 

 

2. Objectius de la formació 

Objectius generals 
 

La formació del farmacèutic resident te com objectiu principal la adquisició dels 

coneixements, habilitats  i actituds necessaris pera desenvolupar amb competència 

les funcions professionals assenyalades a l’apartat 2. Així mateix, el període de 

formació haurà d’aportar les bases que assegurin la seva capacitat per al auto 

aprenentatge i la formació continuada durant la seva carrera professional, que li 

permetin desenvolupar  investigació clínica i bàsica, si la infraestructura del centre ho 

permet, i adquirir coneixements en organització sanitària i gestió clínica. 
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Objectius específics 

El sistema de residència implica la prestació professional de serveis per part dels 

farmacèutics que cursen el programa oficial de Farmàcia Hospitalària. Aquest sistema 

formatiu implicarà l'assumpció progressiva de responsabilitats en l'especialitat i un 

nivell decreixent de supervisió, a mesura que s'avança en l'adquisició de les 

competències previstes al programa formatiu. Al protocol de supervisió de 

l’especialitat s’amplia tota la informació al respecte. 

El tutor i el responsable de l'àrea o unitat hauran de quantificar, en tant que sigui 

possible, les activitats que ha de realitzar el resident en cada rotació segons les seves 

peculiaritats i recursos. Tant els objectius com les activitats es fixaran per a cada any 

de residència.  

Per completar la seva formació el farmacèutic resident haurà de realitzar guàrdies de 

presència física al mateix Servei de Farmàcia. 

3. Cronograma de rotacions 

Amb caràcter general, el pla de formació d'aquesta especialitat s'aplica a 

medicaments i productes sanitaris i es desenvolupa en un període de 4 anys repartits 

en diferents rotacions com es veuen en el següent quadre. 

R1 R2 R3 R4 

Rotacions breus:                                      
Unidosi, Ambulatòria, 

Compres 
Oncologia Clínica (F) Farmàcia Ambulatòria UCI 

Rotacions breus:                                      
Oncologia i Nutrició 

parenteral 
Oncologia Clínica (F) 

Farmàcia Ambulatòria 
Anestesia (quiròfans) o 
Salut mental (planta) 

Farmacotecnia 
Hematologia medica 

(CCEE) 
Farmàcia Ambulatòria 

Lliure externa 

Farmacotecnia 
Oncologia medica 

(CCEE) 
Farmàcia Ambulatòria 

Lliure externa 

Farmacotecnia 
Oncologia medica 

(planta) 
Farmàcia Ambulatòria 

Lliure Interna 

Nutrició Infeccioses 
Farmàcia Ambulatòria 

Gestió i Qualitat 

Nutrició Infeccioses 
Infeccioses               
(CCEE VIH) 

Gestió i Qualitat 

Nutrició Farmacocinètica Pediatria (planta) Atenció Primària (F) 

Nutrició Farmacocinètica 
Medicina Interna 

(planta) 
Atenció Primària (F) 

Nutrició Farmacocinètica 
Medicina Interna                   
Geriatria (planta) 

Atenció Primària (F) 

Nutrició Assaigs Clínics Geriatria (planta) Atenció Primària (F) 

Oncologia logística (F) Assaigs Clínics 
Soci-Sanitari       

(planta) 
Atenció Primària (F) 
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Es recomana que la forma en què els coneixements han de ser impartits i el temps 

que ha de destinar-se a cada àrea concreta, es realitzi atenent a les característiques i 

experiència institucionals i a les dels candidats a formar-se en farmàcia hospitalària. 

En tot cas, ha de garantir-se que els residents romanguin un període suficient a cada 

àrea per a la consecució dels objectius docents. 

Per a la formació dels residents en Farmàcia Hospitalària s'establiran rotacions per les 

diferents àrees d'activitat sota la tutoria del farmacèutic responsable de cadascuna 

d'elles, a temps parcial i/o complet, conforme a les característiques pròpies de cada 

servei de farmàcia acreditat.  

Totes les rotacions del cronograma, excepte farmacocinètica, es realitzen físicament 

en els centres inclosos a la Unitat docent, ja sigui hospital d’aguts com sociosanitari o 

atenció primària del Consorci Sanitari del Maresme. Per a la rotació de 

farmacocinètica, la meitat serà al mateix Servei de Farmàcia i l’altra meitat (6 

setmanes) serà al Servei de Farmàcia de l’Hospital de Sant Pau. 

Tal com s'ha assenyalat en l'objectiu de la formació cal proporcionar al farmacèutic 

resident els coneixements necessaris per al desenvolupament de les funcions 

establertes. S'inclou per tant, com a part de la formació, un programa teòric que 

contempla temes relacionats amb organització i gestió, ciències bàsiques, 

farmacoteràpia, medicaments especials i productes sanitaris, i pretén facilitar la 

formació continuada i l’auto aprenentatge dels especialistes en formació, en funció de 

les àrees per les quals estigui rotant. La bibliografia recomanada està disponible al 

Annex 1. 

 

4. Competències a assolir en cada àrea de coneixement 

La formació del farmacèutic de hospital ha de garantir que al final del seu període de 

formació pugui desenvolupar activitats de qualitat a les següents àrees de 

coneixement: 

 Farmacologia clínica y farmacoteràpia 

 Farmacoteràpia i atenció farmacèutica oncològica 

 Farmacoteràpia i atenció farmacèutica pediàtrica 

 Detecció de problemes relacionats amb la medicació i atenció farmacèutica 
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 Epidemiologia del medicament, farmàcia social, us racional del medicament 

 Farmacoeconomia 

 Metodologia d’investigació i medicina basada en l’evidència 

 Selecció de medicaments 

 Adquisició, emmagatzament i conservació de medicaments 

 Elaboració i control de formes farmacèutiques 

 Implantació de sistemes racionals de dispensació de medicaments 

 Informació de medicaments, educació per la salut i entrevista clínica 

 Nutrició artificial 

 Farmacocinètica clínica 

 Farmacovigilància 

 Gestió de las funcions del servei de farmàcia d’un hospital. 

 Programa de control de qualitat intern d’un servei de farmàcia 

Així mateix s’espera de especialista en farmàcia hospitalària que desenvolupi amb 

fluïdesa  les següents habilitats: 

 Elaboració de fórmules magistrals i mescles intravenoses 

 Realitzar cerques bibliogràfiques i identificació de dades en l’entorn de la Medicina 

Basada en l’Evidència 

 Redacció d’informes d’avaluació i selecció de medicaments 

 Realitzar  informes farmacocinètics 

 Valoració nutricional de pacients. 

 Valoració farmacoterapèutica de pacients individuals 

 Entrevista clínica estructurada per la recollida d’informació, per donar consell 

terapèutic i millorar l’adherència 

 Entrevista professional per al consens d’actituds terapèutiques amb altres 

professionals de l’hospital 

 Exposició pública amb assertivitat de les pròpies opinions en entorns difícils 
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 Maneig d’eines informàtiques com bases de dades, fulls de càlcul i  processadors 

de text o imatge. Maneig fluid dels programes aplicats a Farmàcia Hospitalària 

disponibles al propi servei 

 Realització d’activitats docents (sessions, cursos) tant en el propi servei de farmàcia 

com en altres serveis clínics 

 Planificació, desenvolupament i publicació de treballs d’investigació 

 

5. Programa de formació teòrica del POE 

El programa de formació teòrica és el que està elaborat per la Comisión Nacional de la 

especialidad de Farmacia Hospitalaria i aprovat per la Secretaría de Estado de 

Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte por resolución de fecha 20 de mayo de 1999. 

Enllaç: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/guiaFormacion.htm 

 

6. Docència i activitat formativa 

El farmacèutic resident ha de ser conscient de la importància de participar en les 

activitats docents dirigides als professionals sanitaris i pacients, orientades a 

aconseguir una utilització racional dels medicaments. 

Així mateix ha de ser conscient que les activitats formatives són essencials durant 

aquest període i que és fonamental mantenir una contínua activitat de formació al llarg 

de tot el seu desenvolupament professional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/guiaFormacion.htm
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CONEIXEMENTS 

El farmacèutic resident haurà de conèixer: 

 Les vies d'accés a la informació que precisi per satisfer les seves pròpies 

necessitats de formació. 

 L’oferta formativa de les diferents institucions, associacions professionals i 

indústria dirigida al seu col·lectiu professional. 

 La programació de sessions del servei i de l'hospital. 

 Les tècniques elementals de comunicació aplicables a la docència. 

 L’aplicació de les noves tecnologies a l'àmbit de la docència. 

 

HABILITATS 

El farmacèutic resident haurà d'adquirir experiència en: 

 La detecció de necessitats de formació tant pròpies com del servei. 

 El disseny de plans de formació. 

 La realització d'activitats docents. 

 

SESSIONS CLÍNIQUES I BIBLIOGRÀFIQUES 

Al Servei de Farmàcia es fa una sessió setmanal tots els dijous a les 8:10 amb un 

calendari de sessions establert al començament de l’any natural, on participen tant 

residents com els adjunts del servei. Es fan tant sessions clíniques com 

bibliogràfiques. 

També és d’obligada assistència a les sessions generals hospitalàries un divendres 

mensual de 8 a 9h. 
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Assistència a cursos recomanats 

Columna1 R1 R2 R3 R4 

Juny Jornada SCFC  Curs SEFH/ 
GEDEFO 

Farmacocinètica 
Salamanca 

MHDA RUTIMPex 

 

Juliol     Post ASCO   

Agost         

Setembre         

Octubre   SEFH   SEFAP 

Novembre Jornada Comarcals  Curs   
hemoderivats 

“opció” 
TENDIENDO 

PUENTES ONCO  

  

Desembre         

Gener  Jornada 
benvinguda 

residents SEFH 

Curs ATB                                        
Dr.Drobnic 

    

Febrer Curs COFB 
Nutrició  

OncoFIR  Curs NP SEFH   

Març        

Abril  Curs Farmàcia            
Clínica Joaquim 

Bonal 

Aula FIR   

Maig      “opció” SENPE  Jornada debat 
medicament 
CATSALUT 

 

Consultar també les activitats formatives conjuntes a tots els residents del consorci 

sanitari del Maresme. Annex 2. 

7. Activitats científiques i de recerca. 

ACTITUDS 

El farmacèutic resident haurà de ser conscient de la importància que té la investigació 

en el camp de la seva especialitat per al progrés de les ciències farmacèutiques i per 

aconseguir que els tractaments amb medicaments en els pacients siguin cada vegada 

més eficaços, assegurances i cost-efectius. També ha de ser conscient de la 

importància que té per a la seva formació i desenvolupament professional la seva 

participació als programes d'investigació que es desenvolupin en el servei de 

farmàcia, o en col·laboració amb altres serveis de l'hospital i/o centres d'investigació. 
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CONEIXEMENTS 

 El farmacèutic resident haurà de conèixer: 

 Les condicions necessàries per realitzar investigació 

 Les àrees en les quals amb major freqüència es duen a terme programes 

d'investigació en els serveis de   farmàcia, els mètodes utilitzats i els 

objectius que es pretén aconseguir. 

 Les aplicacions de l'epidemiologia als estudis d'utilització de medicaments 

 Els sistemes de recollida i tractament informàtic de dades. 

 Les estratègies per publicar els resultats obtinguts als programes 

d'investigació 

 HABILITATS 

El farmacèutic resident haurà d'adquirir experiència en: 

 El disseny i avaluació de protocols d'investigació.  

 La realització de projectes d'investigació. 

 El disseny i realització d'estudis d'avaluació econòmica de tecnologies 

sanitàries i estudis qualitatius i quantitatius d'utilització de medicaments. 

 Els estudis farmacoepidemiológicos i d'avaluació del risc dels 

medicaments. 

 Els estudis sobre la variabilitat de la resposta als fàrmacs i la 

individualització dels tractaments farmacològics. 

 

8. Atenció continuada i guàrdies 

La jornada continuada es realitza de 8 a 16:30h de dilluns a dijous i de 8 a 14:30h els 

divendres.  

Les guàrdies poden ser en dies laborables de 16:30 a 19:30h o en caps de setmana o 

festius de 8 a 16:30h. 

S’estableix el calendari amb antelació per afavorir una bona organització personal i 

una correcte organització del servei.  
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ANNEX 1. BIBLIOGRAFIA 

1. Sistemes i Serveis Sanitaris. L'organització dels sistemes de salut. Oferta i 

demanda d'assistència sanitària. 

 

2. Legislació sanitària. Normativa sanitària bàsica. Marc jurídic de medicaments 

i productes sanitaris. Aspectes legals de l'atenció farmacèutica. 

 

3. Planificació i organització del servei de farmàcia. Missió, visió i valors. 

Cartera de serveis. 

 

4. Adreça estratègica. Anàlisi, formulació i implantació d'estratègies en el servei 

de farmàcia. 

 

5. Gestió de recursos humans. El lideratge. Perfils dels llocs de treball en el 

servei de farmàcia hospitalària. Organigrama. Tècniques de comunicació. 

 

6. Gestió clínica. Indicadors assistencials. La gestió de processos assistencials. 

Vies clíniques. Sistemes d'informació clínica. 

 

7. Adquisició de medicaments i productes sanitaris. 

 

8. Gestió econòmica. Avaluació de productes i costos. Comptabilitat 

 

9. Logística. Gestió de proveïdors. Disponibilitat de medicaments a l'hospital. 

Automatització. 

 

10. Qualitat assistencial. Sistemes de certificació i acreditació. El pla de qualitat 

d'un servei de farmàcia. 

 

11. Bioètica. Principis fonamentals. Drets dels pacients: consentiment informat, 

confidencialitat. Comissió de bioètica assistencial. 

 

12. Prevenció de Riscos Laborals en el Sector Sanitari. Bio seguretat. Gestió de 

residus. Seguretat radiològica. 

 

13. Bioestadística i metodologia de la Investigació. Casos i sèries de casos. 

Estudis de casos i controls. Estudis de cohort. Metanàlisis. Investigació de 
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resultats en salut en la pràctica assistencial: assajos pragmàtics. 

Farmacoepidemiologia. 

 

14. Assajos clínics. Tipus d'assaig clínic: comparatius, creuats, de superioritat, 

de no inferioritat. Fases de desenvolupament clínic dels medicaments: 

assajos tipus I, II, III, IV. Aspectes biòtics i marc legal. Normes de bona 

pràctica clínica. Comitè ètic d'investigació clínica. 

 

15. Biologia Molecular. L'expressió del genoma. Genètica molecular i malalties. 

Tècniques bàsiques de manipulació d'àcids nucleïcs. Farmacogenómica i 

Proteòmica. 

 

16. Bioinformàtica. Maquinari. Programari de gestió. Programari científic. 

Sistemes experts en medicina. Normativa sobre protecció de dades. 

 

17. Automatització. Robotització. Utilització i aprofitament d'eines informàtiques i 

telemàtiques. 

 

18. Documentació científica. Fuentes de documentació. Sistemes de recerca i 

recuperació de la informació. Bases de dades biomèdiques. 

 

19. Medicina basada en l'evidència. Principals fonts d'evidència. Revisions 

sistemàtiques. Guies de pràctica clínica. Aplicacions en terapèutica. 

 

20. Avaluació i selecció de medicaments. La regulació dels medicaments a 

Espanya. Recerca de la informació. Avaluació de l'eficàcia i l'efectivitat. 

Avaluació de la seguretat. Avaluació econòmica. 

 

21. Bio farmàcia i farmacocinètica. Vies d'administració. LADME. Biodisponibilitat i 

bioequivalència. Models farmacocinètics. Models farmacocinètics-

farmacodinàmics. 

 

22. Monitoratge de fàrmacs. Objectius. Tècniques de determinació de fàrmacs 

en la pràctica assistencial. Antiepilèptics. Liti. Antibiòtics. Antineoplàsics. 

Inmunosupressors. Broncodilatadores. Dioxina. Antiarítmics. Antirretrovirals. 

Monitoratge en poblacions especials. 

 

23. Farmacogenètica. Diferències interindividuals en la farmacocinètica dels 

medicaments. Metabolisme. Transportadors. Receptors. 
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24. Toxicologia. Epidemiologia, etiologia, presentació clínica i gravetat. 

Terapèutica general de les intoxicacions. Terapèutica de les intoxicacions 

específiques. 

 

25. Interaccions. Mecanismes i significació clínica. Interaccionis medicament-

medicament. Interaccionis medicament-aliment. Interaccions amb l'alcohol. 

Al·lèrgies creuades. 

 

26. Gestió del risc dels medicaments. Farmacovigilància. Errors de medicació. 

Alertes per qualitat. Al·lèrgia a Medicaments. 

 

27. Suport nutricional. Valoració nutricional. Seguiment i complicacions de la 

nutrició artificial. Tipus de suport nutricional. Incompatibilitats físico-

químiques. Suport nutricional en poblacions especials. 

 

28. Farmacotècnia. Normativa legal. Formes no estèrils. Formes estèrils. 

 

29. Avaluació econòmica de les tecnologies sanitàries (EETS). Anàlisi de costos. 

Eficàcia, efectivitat i eficiència. Mètodes d'anàlisis en EETS. Anàlisi de la 

incertesa. 

 

30. Farmacoteràpia cardiovascular. Síndrome coronària aguda. Insuficiència 

cardíaca. Cardiopatia isquèmica. Malalties valvulars. Patologia aòrtica. 

Endocarditis. Miocardiopaties i pericardiopaties. Arítmies cardíaques. 

Hipertensió arterial. 

 

31. Farmacoteràpia en Pneumologia. Obstrucció crònica al flux aeri. Insuficiència 

respiratòria. Pneumònia. Fibrosis quística. Tuberculosi. Tromboembolisme 

pulmonar. Sarcoïdosis. 

 

32. Farmacoteràpia en Nefrologia. Malalties glomerulars. Nefropaties. Fracàs 

renal agut. Insuficiència renal crònica. Procediments de depuració 

extrarrenal. Malalties renals produïdes per fàrmacs. 

 

33. Farmacoteràpia de l'aparell digestiu. Malalties esofàgiques. Úlcera pèptica. 

Malabsorció intestinal. Malaltia inflamatòria intestinal. Malalties 

pancreàtiques. Malalties hepàtiques. Malalties gastrointestinals produïdes 

per fàrmacs. 
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34. Farmacoteràpia de les malalties al·lèrgiques. Inhibidors de l'alliberament de 

mediadors. Antagonistes dels mediadors. Esteroides. Inmunosupressors. 

Immunoteràpia en Al·lergologia. 

 

35. Farmacoteràpia endocrinològica. Alteracions hipotàlem-hipofisàries i pineals. 

Alteracions del creixement i desenvolupament. Malalties tiroïdals. Malalties 

suprarenals. Alteracions gonadals. Alteracions de les glàndules paratiroides i 

del metabolisme mineral. Diabetis. 

 

36. Farmacoteràpia hematològica. Alteracions de l’hemostàsia. Patologia de la 

sèrie vermella. Patologia dels leucòcits. Patologia del teixit hematopoètic. Els 

agents antineoplàsics: farmacologia i toxicitat. Trasplantament de cèl·lules 

progenitores hematopoètiques. Tractament de suport. 

 

37. Farmacoteràpia en Immunologia. Immunodeficiències. Malalties 

autoimmunes. Teràpies de substitució. Traspalant de medul·la òssia. 

Trasplants de cèl·lules immunològiques activades «exviu». Vacunes. 

 

38. Farmacoteràpia de la infecció. Bacterièmia, sèpsia i xoc sèptic. Endocarditis 

infecciosa, miocarditis i pericarditis. Febre d'origen desconegut. Malalties 

tropicals o importades. Infeccions del sistema nerviós central. Infeccions de 

l'aparell respiratori. Infeccions del tracte urinari. Síndromes diarreics 

d'etiologia infecciosa. Infeccions de pell i teixits tous. Infeccions osteo-

articulessis. Malalties de transmissió sexual. Infeccions obstètriques i 

perinatals. Infeccions associades a dispositius protésics. Infecció en pacients 

immunodeprimits. Síndrome  Adquirida. Hepatitis. Micosi. Infeccions 

nosocomials. 

 

39. Farmacoteràpia en Neurologia. Isquèmia i hemorràgia cerebral. Coma. 

Epilèpsia. Traumatismes cranioencefàlics. Esclerosi múltiple i altres malalties 

desmielinitzants. Malalties neurològiques per fàrmacs, drogues i agents 

químics. Malalties metabòliques. 

 

40. Farmacoteràpia en psiquiatria. Esquizofrènia. Depressió. Malaltia bipolar. 

Trastorns de la conducta. Toxicomanies i addiccions. 

 

41. Farmacoteràpia oncològica I. Tumors intratoràcics. Tumors de la mama. 

Tumors ginecològics. Tumors gastrointestinals Genitourinaris. Tumors de 

cap i coll. Tumors del sistema nerviós central. Tumors del sistema endocrí. 

Tumors de la pell, els ossos i els teixits tous. 
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42. Farmacoteràpia oncològica II. Concepte de dosis altes de quimioteràpia. 

Trasplantament de medul·la òssia. Moduladors de la resposta biològica. 

Noves dianes terapèutiques. Mètodes d'administració dels citostàtics: 

Resistència tumoral als fàrmacs. Prevenció, diagnòstic i tractament dels 

efectes secundaris de la quimioteràpia, immunoteràpia i noves drogues anti-

dianes específiques. Tractament combinat dels tumors: radioteràpia i 

quimioteràpia.  

 

43. Quimioteràpia adjuvant i neoadvujant. 

 

44. Farmacoteràpia oncològica III. Resposta al tractament. Tractament de 

situacions d'urgència. Tractament del dolor. Factors de creixement 

hematopoètic. Cures del malalt terminal. 

 

45. Farmacoteràpia en Oftalmologia. Bases terapèutiques. Infecció i inflamació. 

Cataractes. Glaucoma. Uveïtis. Malalties de la retina. Malalties del nervi 

òptic. 

 

46. Farmacoteràpia en Otorinolaringologia. Malalties del tracte respiratori 

superior. Infecció òtica. Vertigen. Malalties ORL produïdes per fàrmacs. 

 

47. Farmacoteràpia en Dermatologia. Bases terapèutiques. Malalties 

dermatològiques produïdes per fàrmacs. 

 

48. Farmacoteràpia en Ginecologia i Obstetrícia. Farmacoteràpia durant el part. 

Infertilitat. Trastorns ginecològics. 
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Annex.2 PLANNING DE FORMACIÓ DELS RESIDENTS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME  

    Mai Jun Jul Ag Set Oct Nov Des Ger Feb  Mar Abr 

CURS IMMERSIÓ (OBLIGATORI) R1                       

SVB + RCP  (OBLIGATORI)   R1                     

CURS SEGURETAT  (OBLIGATORI)         R1               

CURS SEGURETAT  (OPCIONAL) 

        R3               

        R4               

POSTGRAU DE RECERCA I 
INNOVACIÓ 

(OPCIONAL) R3     R2  

CURS COM DONAR MALES 
NOTICIES 

(OPCIONAL)   R3             R3     

MENTOR (OPCIONAL) 

R3             R3 

R4             R4 

CURS D'ÈTICA (OPCIONAL) 

          R1         

          R2         

          R3         

          R4         

          R5         


