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Titulació
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Centre
Facultat de Farmàcia

1211 - PDG Farmàcia-Nutrició Humana i Facultat de Farmàcia
Dietètica
Matèries
Titulació
1201 - Grau de Farmàcia
1211 - PDG Farmàcia-Nutrició Humana i
Dietètica
Coordinació
Nom
CARBO VALVERDE, ESTER

Curs Període
5
Primer
quadrimestre
6
Segon
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Matèria
Caràcter
38 - Pràctiques Tutelades
Pràct. Externes
2 - Pràctiques externes del programa de Pràct. Externes
doble grau

Departament
25 - Biologia Vegetal

RESUM
Aquesta assignatura, en compliment de les Directives Europees 85/432, 85/433 i 2013/55 i dels Reials
Decrets 1567/1989 i 1460/1990, consisteix en un període de formació de sis mesos de pràctiques que
es realitzaran en oficines de farmàcia o en serveis de farmàcia d'hospital, sota la tutela d'un farmacèutic.
En poder-se cursar en dues modalitats diferents, els continguts varien lleugerament. No obstant això, la
consecució de les competències han de buscar un punt comú en el coneixement de les característiques
l'exercici professional del farmacèutic, en el paper assistencial, el treball en equip, la col.laboració amb
altres professionals sanitaris i els aspectes deontològics i ètics de la pràctica farmacèutica.
El calendari de gestió de les pràctiques externes està publicat a la pàgina web del centre.
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CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
L'estudiant ha d'haver superat 220 crèdits entre els de caràcter bàsic i obligatori

COMPETÈNCIES
1201 - Grau de Farmàcia
- Posseir i comprendre els coneixements en les diferents àrees d'estudi incloses en la formació del
farmacèutic.
- Saber aplicar aquests coneixements al món professional per contribuir al desenvolupament dels
drets humans, dels principis democràtics, dels principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat,
de protecció del medi ambient i de foment de la cultura de la pau amb perspectiva de gènere.
- Saber interpretar, valorar i comunicar dades rellevants en els diferents vessants de l'activitat
farmacèutica, fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
- Capacitat per a transmetre idees, analitzar problemes i resoldre'ls amb esperit crític, adquirint
habilitats de treball en equip i assumint el lideratge quan siga apropiat.
- Desenvolupament d'habilitats per a actualitzar els seus coneixements i emprendre estudis
posteriors, incloent-hi l'especialització farmacèutica, la investigació científica i el desenvolupament
tecnològic, i la docència.
- Saber aplicar els coneixements propis de l'àrea al món professional.
- Mòdul: Pràctiques titulades i treball fi de grau. - Organitzar i gestionar el funcionament d'una oficina
de farmàcia.
- Mòdul: Pràctiques titulades i treball fi de grau. - Conèixer el funcionament i la gestió d'un servei de
farmàcia hospitalària o d'atenció primària, inclent-hi el personal que hi està adscrit.
- Mòdul: Pràctiques titulades i treball fi de grau. - Gestionar els medicaments.
- Mòdul: Pràctiques titulades i treball fi de grau. - Conservació, custòdia, dispensació i distribució
racional dels medicaments i altres productes farmacèutics.
- Mòdul: Pràctiques titulades i treball fi de grau. - Elaborar fórmules magistrals i preparats oficinals.
- Mòdul: Pràctiques titulades i treball fi de grau. - Proporcionar atenció farmacèutica als pacients.
- Mòdul: Pràctiques titulades i treball fi de grau. - Realitzar farmacovigilància.
- Aprendre a relacionar-se amb pacients i altres professionals sanitaris.
- Conèixer i dominar l'educació sanitària.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
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Un cop finalitzat el període de pràctiques tutelades l'alumne coneixerà:
Com s'organitza i gestiona el funcionament d'una oficina de farmàcia, un servei de farmàcia hospitalària
o d'un centre d'atenció primària.
Com gestionar els medicaments: aspectes de conservació, custòdia, dispensació i ús racional dels
medicaments i altres productes farmacèutics.
Com elaborar fórmules magistrals i preparats oficinals.
Serà capaç de proporcionar atenció farmacèutica als pacients.
Com realitzar farmacovigilància.
Com realitzar la facturació d'una oficina de farmàcia, si s'escau.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Pràctiques tutelades en hospital
Estructura, organització i funcionament del Servei de Farmàcia
2. Gestió de medicaments: adquisició, emmagatzematge i conservació.
3. Dispensació de medicaments.
4. Elaboració: farmacotècnia i mescles intravenoses.
5. Informació i selecció de medicaments
6. Farmacocinètica.
7. Assajos clínics.
8. Atenció farmacèutica a pacients hospitalitzats.
9. Atenció farmacèutica a pacients externs.
10. Suport nutricional
11. Farmàcia oncològica.
12. Gestió de riscos i farmacovigilància.

2. Pràctiques tutelades en oficina de farmàcia
1. Estructura, organització i funcionament de loficina de farmacia:
recursos humans i materials
2. Gestió de medicaments: adquisició, emmagatzematge i conservació.
Control del stock.
3. Dispensació de medicaments.
4. Elaboració: farmacotècnia i documentació.
5. Preparació de SPD.
6. Indicació farmacéutica: protocols dactuació.
7. Atenció farmacèutica a pacients crònics.
9. Informació nutricional, fitoterapèutica i dermofarmacèutica
10. Dispensació de productes sanitaris
11. Dispensació i indicacions de medicaments veterinaris
12. Gestió de riscos i farmacovigilància.
13. Facturació.
14. Gestió de receptes mèdiques i veterinàries. Gestió d'estupefaents
i psicòtrops.
8. Otras actividades propias y complementarias de la Oficina de Farmacia.
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VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Pràctiques clíniques
Seminaris
Tutories reglades
Lectures de material complementari
Preparació d'activitats d'avaluació
Resolució de casos pràctics
TOTAL

Hores
630,00
18,00
12,00
15,00
30,00
15,00
720,00

% Presencial
100
100
100
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
Classes pràctiques: assistència amb el personal docent a les activitats diàries de l'oficina de farmàcia o
hospital
Seminaris: resolució de casos clínics
Sessions clíniques: Posada en comú de problemes habituals en el servei de farmàcia
Pràctiques en Farmàcia Hospitalària: Material bibliogràfic detallat disponible a l'aula virtual.
Pràctiques en oficina de Farmàcia: adreces web.

AVALUACIÓ
La qualificació final de l'estudiant procedirà de la valoració, que els professors encarregats, facin dels
següents aspectes:

- Activitats organitzades (Congrés estudiants, jornades i tutories): 5%
- "Memòria" que presentarà l'estudiant al final del període de pràctiques (25%).
- "Informe del Tutor Farmacèutic" sobre l'actitud, aprofitament i procés de aprenentatge (10%).
- "Prova escrita" sobre els continguts del programa, incloent preguntes tipus test i resolució de casos
pràctics (60%).
El sistema d'avaluació s'aplicarà a les dues modalitats en què es pot cursar aquest Mòdul: Oficina de
Farmàcia o Servei de Farmàcia d'un Hospital
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REFERÈNCIES
Bàsiques
- www.redfarmaceutica.com
- www.portalfarma.com
- Reglament de pràctiques externes de la Universitat de València. ACGUV 131/2012

ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
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