Conferència
DISPENSACIÓ DE LA FÓRMULA MAGISTRAL EN PEDIATRÍA
Amb la col·laboració d’APROFARM
INTRODUCCIÓ
El procés de Formulació magistral al laboratori requereix d’un bon servei de dispensació per
tal de reforçar i garantir les condicions adequades perquè la fórmula magistral de solucions i
suspensions pediàtriques sigui accessible, eficaç, segura i tolerada adequadament perquè
compleixi amb la finalitat terapèutica per a cada persona.
OBJECTIUS
▪ Garantir i avaluar per un mateix els estàndards de qualitat bàsics que requereixen les
principals fórmules orals en pediatria perquè siguin dispensades eficientment
▪ Potenciar la capacitat crítica del farmacèutic a la farmàcia per promoure criteris
professionals que s’ajustin a les necessitats reals de les persones a les quals va destinat el
medicament individualitzat
▪ Facilitar l’accés a eines pràctiques al farmacèutic per millorar i complir els requisits bàsics
de les bones pràctiques en la dispensació de les fórmules magistrals
ADREÇAT A
Farmacèutics que volen adquirir i millorar criteris que garanteixin la qualitat del producte acabat
en la dispensació de la fórmula magistral
PROGRAMA
▪ Revisió i reconeixement de la pràctica en la dispensació per a assegurar que la indicació, la
dosificació i la forma de conservació és l’adequada
▪ Anàlisi i priorització dels aspectes individuals del pacient i criteris claus per a establir un
procés de dispensació individualitzat ajustat a cada intervenció
▪ Identificació i revisió d’hàbits que acompanyen al tractament. Consell i intervenció
professional en la dispensació
▪ Elaboració de fitxes de dispensació
PROFESSORAT
Alegre, Jordi , farmacèutic comunitari, químic i formulista, secretari d´Aprofarm
Crusellas, Ariadna, farmacèutica comunitària, formulista, màster d’expert en fórmules
magistrals de la Universitat San Jorge de Saragossa, presidenta d’Aprofarm
COORDINACIÓ
Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional
del COF de Barcelona
DATES 18 de desembre del 2019
HORARI De 14 a 16 hores
LLOC Locals col·legials
HORES LECTIVES 2 hores
MATRÍCULA gratuïta i exclusiva per a col·legiats dels COF
INSCRIPCIONS A partir del 13 de novembre del 2019, a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org
PLACES Limitades a 75

