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Plaça Dr. Robert 5 
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Email de contacte:  
Cristina Sangrador (tutora de residents) 

csangrador@mutuaterrassa.cat 

Mireia Iglesias Rodrigo (R1) 

mireiaiglesias@mutuaterrassa.cat 

Clara Sebastián Carrasco (R2) 

csebastian@mutuaterrassa.cat  

Núria Meca (R3) 

nmeca@mutuaterrassa.cat 

Gemma Garreta (R4) 

ggarreta@mutuaterrassa.cat 

 

 

Dades pràctiques 

 

Any de 

residència 

Cursos i Congressos 

R1 Jornada benvinguda SEFH  

Curs de farmàcia pediàtrica  

R2 Curs de Farmàcia Clínica Joaquim Bonal  

Curs de monitorització de fàrmacs en la 
pràctica clínica  

Congrés Nacional de la SEFH 

Congrés Nacional de nutrició SENPE 

R3 Curs d’atenció farmacèutica al pacient 
ambulatori en tractament amb MHDA.  

Curs de Selecció i Avaluació de 
Medicaments  

Congrés Europeu EAHP  

R4 Curs/Taller de casos clínics per a 
farmacèutics d’hospital: VIH,VHC,VHB 

Aula FIR  

 

Vols venir a conèixer-

nos? 

Si cerques un equip de treball 

jove, amb moltes ganes de 

treballar, aprendre i, per 

suposat, un molt bon ambient 

de treball, aquest és el teu lloc! 

T’esperem! 

Horari laboral: 8.00 a 15.00h amb 1 tarda/setmana fins 
les 18:30h. 
 
 

Guàrdies:  
-  Un dissabte al mes (9-20h) 
-  4 guàrdies entre setmana al mes (16:00-20h)  
 

Tipus d’hospital: Hospital Universitari de 450 llits. 
Equip de treball: 

 1 Cap de Servei 
 10 farmacèutics adjunts especialistes 
 3 farmacèutics residents 
 Infermeres, tècnics de farmàcia, auxiliars i 

administratives. 
 
 
 
 

 

 

Sessions i formació 

 Sessió  de servei (residents i adjunts): setmanal 
 Sessió bibliogràfica (residents i adjunts): mensual 
 Sessions de perles clíniques (residents i adjunts): 

mensual 

 Sessió en cada àrea específica de rotació 

(hematologia, UCI, oncologia, etc) 
 Comunicacions a congressos i publicacions: SI 
 Possibilitat de Doctorat i màsters: SI.  
 Possibilitat de rotacions externes: SI 

 

 

 

 

 



 

 

 

Itinerari formatiu Hospital Universitari Mútua Terrassa 

 

  

 

Comissió de carros 

d’aturada de l’hospital 

 

R1 R2 R3 

 

R4 

UNIDOSI 

AUTOMATITZACIÓ 

FARMACOTÈCNIA 

CONCILIACIÓ 

HEMATOLOGIA 

ONCOLOGIA 

NUTRICIÓ ARTIFICIAL 

MESCLES EV 

ASSAIGS CLÍNICS 

FARMACOCINÈTICA 

PACIENTS EXTERNS 

ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

PEDIATRIA 

URGÈNCIES 

UCI 

INFECCIOSES-
PROA 

ROTACIÓ CLÍNICA A 
ESCOLLIR 

 Dispensació i distribució de 

medicaments en dosis unitàries 

 Sistemes  informatitzats 

aplicats a la prescripció, 

dispensació i distribució. 

 Gestió d’Estupefaents 

 Elaboració i preparació: 

fórmules magistrals, preparats 

oficinals i fórmules 

farmacèutiques oftàlmiques. 

 Conciliació de tractaments en 

pacients crònics complexes. 

 

 

 Validació, interpretació i 

avaluació dels protocolos de 

quimiotèrapia prescrits en 

pacient hospitalizat i Hospital 

de Dia. 

 Valoració, seguiment i 

preparació de nutricions 

parenterals individualitzades. 

 Dispensació de nutrició enteral 

ambulatòria. 

 Validació de mescles EV 

elaborades en el servei de 

farmàcia 

  

 

 

 Evaluació i seguimient d’AC i 

estudis post-autorització. 

 Dispensació i preparació de 

Fàrmacs en investigació. 

 Monitorizació i dosificació  de 

fàrmacs 

 Atenció farmacèutica a 

pacients: VIH, hepatitis, 

malalties autoimmunes. 

 Dispensació medicació Ús 

Hospitalari 

 

 

 

 

 Coordinació entre l’atenció primària i l’atenció 

especialitzada 

 Participació en: elaboració protocols 

farmacoterapèutics, estudis d’utilització de 

medicaments. 

 Pediatria general, oncologia i hematologia pediàtrica, 

nounats, cinètica, nutrició parenteral i UCI. 

 Optimització del tractament antibiòtic. 

 Conciliació a l’ingrés, maneig de les principals guíes 

d’urgències, coneixement de les patologies més 

prevalents i els tractaments. 

 

 

 

Comissió de transplantament 

hematològic 

Comissió de nutrició artificial 

 

Comissión de seguretat de 

l’hospital 

Comité Ètic d’Investigació 

clínica 

 

Comissió de farmàcia i terapèutica 

Comissió de farmàcia internivells 

 

Rotació intrahospitalària en 

oncohematologia (1 mes) 

 

Rotació externa 

farmacocinètica (2 mesos).  

 

Rotació externa pediatria (2 mesos) 

Rotació externa urgències (2 mesos) 

Rotació intrahospitalària  UCI (2 

mesos) 

Rotació infeccioses-PROA (1 mes) 

 

 


