FORMULACIÓ MAGISTRAL A LA FARMÀCIA D’HOSPITAL
Activitat organitzada conjuntament amb la Societat Catalana de Farmàcia Clínica
(SCFC)
INTRODUCCIÓ
Una de les moltes activitats en què l’auxiliar o el tècnic de farmàcia participa als hospitals és la
formulació magistral. Aquesta és una activitat pràctica però requereix tenir els coneixements
teòrics necessaris per diferenciar amb claredat les diverses formes farmacèutiques a formular i
els procediments normalitzats de treball que la legislació vigent exigeix, des del control de les
matèries primeres, el material requerit i els procediments necessaris i els controls per garantir la
qualitat del producte elaborat.
Les fórmules magistrals elaborades van des de preparats pediàtrics, formes farmacèutiques
sòlides, líquides i semi-toves fins a preparats estèrils com injectables i col·liris. El curs repassa
també la fisiopatologia de les principals malalties o símptomes clínics per als quals es preparen la
major part de les formulacions: pell, mucoses i malalties oculars.
OBJECTIUS
Aprofundir en el coneixement de la legislació vigent, dels procediments normalitzats i dels
controls de qualitat en l’elaboració de fórmules magistrals. Conèixer el fonament teòric de la
preparació de les principals fórmules magistrals que preparen els serveis de farmàcia dels
hospitals.
METODOLOGIA
Exposició teòrica i exemples pràctics de les característiques de les formulacions magistrals,
controls de matèries primeres i legislació vigent a càrrec de farmacèutics amb experiència en
aquestes activitats.
ADREÇAT A
Auxiliars i tècnics en farmàcia hospitalària.
PROGRAMA
Legislació bàsica sobre formulació magistral, controls de matèries primeres i producte acabat,
controls de qualitat i procediments normalitzats de treball
Fisiopatologia de la pell i dels òrgans oculars
Principis actius i excipients
Fórmules farmacèutiques sòlides, líquides i semi-toves
Fórmules magistrals estèrils: injectables i col·liris
PROFESSORAT

Gómez , Mònica, farmacèutica, resident de 4t any del Servei de farmàcia, Corporació Sanitària i Universitària
Parc Taulí
Lloret, Montserrat, farmacèutica, resident de 4t any del Servei de farmàcia, Hospital de Mataró
COORDINACIÓ
Tomàs Casasín Edo, vocal d’Hospitals del COF de Barcelona, farmacèutic, Hospital de Viladecans
Xavier Fàbregas Planas, farmacèutic, Consorci Sanitari del Maresme
DATES
Grup 1: 7 de novembre del 2012
Grup 2: 13 de març del 2013
Grup 3: 20 de març del 2013
HORARI: 9:30 a 14 hores
LLOC: als locals col·legials
HORES LECTIVES: 4
MATRÍCULA.20€
INSCRIPCIONS
Grup 1: a partir del 10 d’octubre del 2012, a la web www.cofb.org
Grup 2 i 3: a partir del 13 de febrer del 2013, a la web www.cofb.org
PLACES: limitades 214

