Catalunya 2021
Bones pràctiques en FH

OBJECTIU:
Projecte que pretén impulsar la qualitat i
la innovació en els serveis de farmàcia
hospitalària, compartint projectes de valor
i innovadors que hagin demostrat resultats
assistencials rellevants i es puguin implantar
en altres centres.

Aquesta proposta està impulsada per Roche
en coorganització amb la Societat Catalana
de Farmàcia Clínica.
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EN QUÈ CONSISTEIX
LA “RUTA DE LA
INNOVACIÓ”?
• Els serveis de farmàcia hospitalària de Catalunya
que tinguin en marxa PROJECTES DE VALOR
INNOVADORS poden sol·licitar la seva
participació en el projecte.
•El comitè científic seleccionarà els 2 projectes
més ben valorats en base als criteris de
baremació preestablerts.
•La comunicació dels 2 projectes guanyadors es
realitzarà a la Jornada Anual de la SCFC
•Els 2 projectes seleccionats rebran un reconeixement
de 5.000€ cadascun i hauran de realitzar una jornada
de presentació del projecte en el propi hospital.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES
FINALITZA EL 17 DE MAIG 2021.
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BASES DE PARTICIPACIÓ (Annexe I)
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CENTRES CANDIDATS:
Qualsevol servei de Farmàcia de Catalunya que tingui un projecte o pràctica innovadora de valor,
que hagi demostrat resultats assistencials i que pugui implantar-se en d’altres centres i que vulgui
compartir.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:
1. Enviar sol·licitut de participació a ariadnacliville@academia.cat.
2. Formulari amb extensió màxima de 3 pàgines (arial 11, interliniat 1),
que inclogui els següents punts:
• Títol

i autors

• Objectiu
• Com

va sorgir? Descripció de la necessitat a cobrir

• Com

es va dissenyar? Metodologia

• Dificultats
• Beneficis
• Lliçons

trobades i elements facilitadors

assistencials derivats

per l’aplicació en d’altres centres

3. Es podran presentar com a màxim dos projectes per hospital.
4. Només es podran presentar pràctiques que no hagin estat premiades en d’altres
convocatòries.
5. Els centres premiats es comprometen a dissenyar un programa de la jornada
de presentació de la pràctica a mostrar que comprengui una part teòrica i una
part pràctica.
Teòrica: Antecedents, exposició del repte o problema a resoldre, pla d’acció, posada en
funcionament, elements facilitadors, barreres i dificultats
Pràctica: Poder mostrar l’activitat en tota la seva dimensió de forma real. Resultats pràctics.
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CRITERIS BAREMACIÓ (Annexe II)
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1. Presentació proposta (màx. 20 punts)
a. El títol és apropiat i reflexa el contingut de la proposta (màx. 2 punts)
b. Es descriuen de forma explícita i clara els objectius de la proposta (màx. 10 punts)
c. La redacció de la metodologia i els diferents continguts és adequada per la consecució dels
objectius (màx. 8 punts)
2. Innovació, rellevància i aplicabilitat de la proposta (50 punts)
a. Aportar valor mitjançant la innovació en l’abordatge d’un problema o en la millora d’algun
procés (màx. 10 punts)
b. El tema abordat augmenta l’eficiència i/o seguretat o efectivitat de la pràctica assistencial cobrint
les necessitats del pacient (màx. 15 punts)
c. El projecte millora la relació farmacèutic/pacient (màx. 5 punts)
d. El projecte és susceptible de ser implementat en d’altres centres (màx. 10 punts)
e. La pràctica no requereix una elevada inversió econòmica per a ser posada en marxa (màx. 10 punts)
3. Experiència del centre en la proposta formulada (40 punts)
a. La proposta està totalment consolidada, i es manté en el temps (màx. 10 punts)
b. Disposa de resultats de la seva implantació publicats o que poden ser mostrats (màx. 10 punts)
c. Els resultats han suposat aportacions de valor pels pacients (màx. 15 punts)
d. Els resultats han suposat aportacions de valor pel Servei de Farmàcia i l’Hospital (màx. 5 punts)
4. Altres elements valorables (40 punts)
a. Multidisciplinarietat més enllà dels equips assistencials (màx. 10 punts)
b. Us de noves tecnologies en el desenvolupament del projecte (màx. 10 punts)
c. Implicació del pacient en el projecte: presa de decisions compartides amb el pacient i el seu
entorn, en el disseny dels processos o de l’entorn d’atenció (màx. 10 punts)
d. Reducció de l’impacte mediambiental (màx. 10 punts)
PUNTACIÓ MÀXIMA: 150 punts.
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