CURS TEÒRIC-PRÀCTIC D’ACTUALITZACIÓ EN
FARMACOTERÀPIA 2019-2020

1. Dades Generals
1.1 Calendari
Dates inscripció: 20/07/2019 a 01/10/2019
Dates realització: del 22 d’octubre de 2019 al 4 de juny de 2020
1.2 Nom de l’activitat
Català: Curs teòric-pràctic d’actualització en farmacoteràpia 2019-2020
Castellano: Curso teórico-práctico de actualización en farmacoterapia 2019-2020
1.3 Unitat promotora / Entitat gestora
Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
F. InterAc Salut
1.4 Tipologia de l’activitat
Curs d’especialització
1.5 Àrea temàtica de l’activitat
Farmàcia
1.6 Modalitat
Presencial
1.7
No

Oferta modular

1.8 Temps de durada
1 Curs
1.9 Hores de l’activitat
Hores total del curs: 27
Nombre total ECTS: 3
1.10 Places
Núm. màxim: 50
Núm. mínim: 5
1.11 Direcció Acadèmica
Directora:
Edurne Fernández de Gamarra Martínez
Co-directora:
Mònica Gómez Valent
Coordinadora:
Laura Borràs Trias

2. Dades Acadèmiques del Programa
2.1 Objectius formatius
 Actualització del coneixement sobre les últimes novetats incorporades a l’àrea de la
Farmàcia Clínica, com ara nous medicaments, novetats en la seva selecció i guies de
pràctica clínica.
 Millorar les habilitats analítiques a partir de l’anàlisi i discussió de casos clínics reals.
2.2 Resultats esperats
2.2.1 Competències específiques










Actualitzar els coneixements de les novetats més rellevants de la farmacoteràpia
Interpretar i analitzar els protocols farmacoterapèutics.
Aprofundir en l’avaluació de l’evidència disponible per a distintes alternatives
terapèutiques.
Aplicar coneixements i eines adquirits per a la identificació, anàlisi i resolució de
problemes farmacoterapèutics.
Dissenyar plans farmacoterapèutics i estratègies de monitoratge dels tractaments,
que inclogui la prevenció, identificació i resolució de problemes relacionats amb els
medicaments.
Conèixer les activitats de conciliació i adequació de la medicació als diferents nivells
assistencials.
Millorar les habilitats de cerca d’informació per resoldre dubtes freqüents en la
pràctica clínica.
Conèixer les peculiaritats dels diferents àmbits assistencials de la Farmàcia Clínica
Desenvolupar una estratègia per a mantenir-se al dia en farmacoteràpia.

2.2.2 Competències transversals
El curs permetrà a l’alumne:
 Desenvolupar habilitats analítiques en entorns complexes i multidisciplinaris.
 Incrementar els recursos personals per establir dinàmiques de treball en equip entre
farmacèutics així com amb altres professionals de la salut.
 Establir sinèrgies d’anàlisi i innovació amb altres farmacèutics que tinguin interessos
professionals similars.
 Millorar les habilitats de comunicació.
2.2.3 Sortides professionals
El curs teòric-pràctic d’actualització en farmacoteràpia millora les habilitats i coneixements en
farmacoteràpia el que permet ampliar les sortides professionals en àrees de la Farmàcia
Clínica que requereixen d’un referent en farmacoteràpia.
D’altra banda pels estudiants del Grau de Farmàcia o que estiguin cursant màsters de Farmàcia,
sense experiència laboral prèvia en Farmàcia Clínica, aquest curs pot millorar les sortides
professionals en l’àmbit de la Farmàcia Comunitària, l’atenció primària i la Farmàcia Hospitalària.

3. Admissió
3.1 A qui s’adreça
- Llicenciats o Graduats en Farmàcia.
- Farmacèutics, especialment farmacèutics interns residents (FIR).
3.2 Requisits per l’accés, admissió als ensenyaments i criteris de selecció dels
estudiants
- Disposar del títol de Llicenciat o Graduat en Farmàcia
- Ser soci de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
i de la Salut de Catalunya i de Balears.
- Es valorarà positivament disposar del títol d’especialista o doctor, així com de títols de
màster relacionats amb la Farmàcia Clínica.

4. Pla d’Estudis
4.1 Programa

Dia sessió

Horari

22/10/2019

17:0018:30

19/11/2019

17:0020:00

3/12/2019

17:0018:30

17/12/2019

17:0020:00

21/01/2020

17:0020:00

4/02/2020

17:0018:30

18/02/2020

17:0020:00

17/03/2020

17:0020:00

31/03/2020

17:0018:30

21/04/2020

17:0020:00

19/05/2020

17:0018:30

04/06/2020

17:0018:30

Assignatura
Sessió Monogràfica
Atenció farmacèutica al
pacient crític
Sessió de Casos Clínics:
ONCO-HEMATOLOGÍA
i NUTRICIÓ
Sessió Monogràfica
Maneig de la
farmacoteràpia en el
pacient ancià fràgil
Sessió de Casos Clínics:
DIGESTIU i
PEDIATRÍA
Sessió de Casos Clínics:
PACIENT CRÒNIC i
CARDIOLOGÍA
Sessió Monogràfica
La Farmàcia d’ Atenció
Primària
Sessió de Casos Clínics:
NEUROLOGIA i
REUMATOLOGIA
Sessió de Casos Clínics:
PACIENT CRÍTIC I
MALALTIES INFECCIOSES
Sessió Monogràfica
Perles Clíniques
Sessió de Casos Clínics:
PNEUMOLOGÍA i
NEFROLOGIA
Sessió Monogràfica
Maneig de les intoxicacions
amb antídots
Sessió Monogràfica
Com mantenir-se al dia en
farmacoteràpia?

Nom Docent

Primer cognom
docent

Segon
cognom
docent

Hores

Concepte
(tutor, professor...)

Pilar

Lalueza

Broto

1,5

Professor

Joan Antoni

Schoenenberger

Arnaiz

3

Moderador

Ana

de Andrés

Lázaro

1,5

Professor

Joan Lluís

Vinent

Genestar

3

Moderador

Ana

Juanes

Borrego

3

Moderador

Amelia

Troncoso

Mariño

1,5

Professor

Albert

Planes

Giner

3

Moderador

Lluís

Campins

Bernadàs

3

Moderador

Edurne

Fdez. de
Gamarra

Martínez

1,5

Professor

Mònica

Gómez

Valent

3

Moderador

Raquel

Aguilar

Salmerón

1,5

Professor

del Río

1,5

Professor

Laura

Diego

4.2 Metodologia de formació
La base de la metodologia del curs serà presencial. Al llarg del curs s’impartirà una sessió
mensual, de setembre a maig, que es realitzarà el tercer dimarts de cada mes i tindrà una durada
de 120 minuts.
Aquestes sessions estan orientades a una formació teòrica-pràctica a través de la presentació de
diferents casos clínics en les diferents àrees terapèutiques d’interès. Per tal de garantir una
formació el més completa possible, la temàtica dels casos clínics s’ha seleccionat en base als grans
blocs de farmacoteràpia que l’American College of Clinical Pharmacy (ACCP) planteja en els seus
programes de formació, considerant-lo un bon model formatiu en l’àmbit de la Farmàcia Clínica
a nivell internacional.
Addicionalment el curs compta amb 6 sessions monogràfiques de 90 minuts de durada amb les
novetats més destacades en diferents àrees d’interès per tal de mantenir-se actualitzat en
farmacoteràpia.
4.3 Avaluació dels estudiants
Es registrarà l’assistència dels alumnes mitjançant el sistema de registre digital instal·lat en la seu
de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
Es posarà a disposició dels alumnes, a través de la plataforma Moodle, un test d’avaluació de cada
sessió impartida. L’alumne disposarà d’una setmana per resoldre el test que es realitzarà una
única vegada.
4.4 Requeriments per obtenir la titulació
1. Assistència mínima obligatòria per obtenir el certificat: 80% de les sessions previstes al
programa.
2. Per aprovar el curs caldrà obtenir un mínim del 70% de respostes correctes en cada
una de les 12 proves d’avaluació (una per sessió)

5. Dades organitzatives
5.1 Horari
Dates inscripció: De 20 de juliol al 01 d’octubre de 2019
Dates realització del curs: Del 22 d‘octubre de 2019 al 4 de juny 2020
5.2 Lloc i requeriments / Recursos materials i Serveis
El curs es realitzarà a la seu de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i
de Balears.
Es necessita una sala amb ordinador, canó i papelògraf.
5.3
0€

Import

Barcelona, juny 2019

