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Introducció 
 
 
 
La Unitat Docent de Farmacologia Clínica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron està 
acreditada actualment per la formació de 4 residents cada any. El nucli de la Unitat 
Docent el forma el Servei de Farmacologia Clínica, que treballa de manera totalment 
integrada amb la Fundació Institut Català de Farmacologia (FICF). La FICF es va 
constituir l’any 1998 i té un acord marc actualment vigent amb l’Institut Català de la 
Salut (Hospital Universitari Vall d’Hebron –HUVH– i Atenció Primària) i diversos 
convenis amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. També 
participen de la Unitat Docent els serveis de medicina interna, cardiologia, urgències, 
la unitat de patologia infecciosa, pediatria, atenció primària i la clínica del dolor, 
fonamentalment.  
 
El contingut del present document descriu l’adaptació del programa nacional a les 
particularitats de l’HUVH, el Servei de Farmacologia Clínica i la FICF.  
 
Actualment hi ha dos tutors de Farmacologia Clínica acreditats internament per 
l’HUVH. Cada tutor té assignats un màxim de 4 residents i la tutoria és longitudinal al 
llarg de tota la residència.  
 
La coordinació de l’acció tutorial es fa en reunions periòdiques dels dos tutors i en 
reunions periòdiques de seguiment global de la formació dels metges interns residents 
en les que també assisteixen els responsables de les diferents àrees de formació i un 
representant dels metges residents.  
 
 

Tutors de Residents  
 
Dra. Immaculada Danés  
Dr. Xavier Vidal  
 
 

Cap de Secció de Farmacologia Clínica  
 
Dra. Antònia Agustí 
 
 

Cap de Servei de Farmacologia Clínica  
 
Dr. Eduard Diogène 
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DEFINICIÓ DE LA ESPECIALITAT 
 
 
La Farmacologia Clínica es defineix com una disciplina mèdica que, sobre una base 
científica, combina l’experiència farmacològica i l’experiència clínica amb l’objectiu 
fonamental de millorar l’eficàcia i seguretat en el maneig dels medicaments. 

 
 
 
 

 
DEFINICIÓ DE LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL 
 
Les competències pròpies de l’especialitat són: 
 

1. El suport a les tasques d’assistència clínica en l’ús efectiu, segur i eficient dels 
medicaments a la pràctica clínica. 

2. El desenvolupament de consultes terapèutiques. 

3. La monitorització dels efectes adversos dels medicaments. 

4. La monitorització de les concentracions plasmàtiques dels medicaments amb 
finalitats terapèutiques. 

5. El desenvolupament d’activitats d’informació, avaluació i selecció dels 
medicaments.  

6. El desenvolupament d’activitats de recerca en l’avaluació clínica i 
epidemiològica dels medicaments. 

7. El recolzament metodològic, ètic i legal als projectes de recerca amb 
medicaments. 

8. El desenvolupament d’estudis farmacoeconòmics. 

9. La realització d’activitats de docència i formació continuada sobre els efectes 
(beneficis i riscos), i els costos dels medicaments i les intervencions 
terapèutiques en els humans.  
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OBJECTIUS GENERALS DE LA FORMACIÓ 
 
 
La formació del metge resident de Farmacologia Clínica té com a objectius el 
desenvolupament de coneixements, habilitats i actituds que el capacitin per: 
 

1. Manegar de manera competent els principals grups farmacològics amb finalitat 
terapèutica, profilàctica o diagnòstica. 

2. Aplicar els procediments clínics i la metodologia científica per avaluar els 
efectes beneficiosos i perjudicials dels medicaments i facilitar la presa de 
decisions terapèutiques. 

3. Realitzar accions de comunicació de la informació sobre medicaments dirigides 
a millorar els hàbits de prescripció i fomentar l’ús adequat dels medicaments. 

4. Dissenyar, realitzar i avaluar estudis de recerca de medicaments i terapèutica. 

5. Valorar el cost econòmic de l’ús dels medicaments en relació als recursos 
sanitaris disponibles. 

6. Avaluar les implicacions sanitàries, econòmiques, sociològiques o 
antropològiques relacionades amb el consum dels medicaments. 
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CONTINGUTS DEL PROGRAMA 
 
Coneixements 
 
Els coneixements teòrics que ha de tenir el resident quan finalitzi la seva formació són:  
 

 La formació bàsica de l’especialitat de Medicina interna i altres especialitats 
mèdiques. 

 La  Farmacologia Clínica dels principals grups terapèutics. 

 Les fonts d’informació sobre medicaments disponibles. 

 Els mètodes d’avaluació de la qualitat científica de la informació. 

 Els graus i categories de classificació de les proves disponibles en terapèutica i 
la força de les recomanacions. 

 Els criteris de selecció dels medicaments. 

 La farmacocinètica clínica. 

 Les tècniques analítiques de determinació dels medicaments. 

 La metodologia de la recerca. 

 Els principis bàsics de bioètica. 

 Els principis bàsics de farmacoeconomia i gestió sanitària. 

 La formació bàsica en epidemiologia, bioestadística i informàtica. 

 Les funcions, organització i competències dels organismes reguladors de l’ús 
dels medicaments: Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris 
(AEMPS), Agència Europea de Medicaments (EMA) i altres. 

 La legislació que regula els assaigs clínics, els estudis postautorització i la 
Farmacovigilànica a Espanya i a la Unió Europea. 

 El funcionament dels Sistema Espanyol de Farmacovigilància i del Programa 
Internacional de l’OMS. 

 L’organització del Sistema Nacional de Salut. 

 
Habilitats 
 

 Realitzar una història clínica completa. 

 Interpretar la semiologia clínica, les proves de laboratori i altres proves 
complementàries. 

 Realitzar el diagnòstic diferencial dels problemes mèdics. 

 Elaborar els informes d’ingrés i d’alta hospitalària. 

 Emprar les pautes de tractament adequades per a cada una de les patologies. 

 Mantenir una adequada i correcta relació amb el pacient i familiars dels 
pacients. 

 Realitzar el diagnòstic diferencial en les sospites d’efectes adversos als 
medicaments. 

 Realitzar una valoració i raonament del lloc en terapèutica de les diferents 
alternatives terapèutiques. 

 Manegar les fonts d’informació i fer cerques bibliogràfiques. 

 Identificar i seleccionar informació rellevant sobre els medicaments o 
problemes terapèutics. 

 Realitzar els informes de selecció de medicaments per les comissions clíniques 
o les guies terapèutiques. 

 Avaluar i codificar les reaccions adverses als medicaments. 

 Interpretar de forma crítica els protocols dels assaigs clínics i de qualsevol tipus 
d’estudi relacionat amb l’ús dels medicaments. 
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 Avaluar les tècniques analítiques per a la monitorització de les concentracions 
plasmàtiques dels medicaments. 

 Desenvolupar activitats de comunicació oral i escrita de la informació 
elaborada. 

 Utilitzar de forma racional els recursos disponibles amb criteris d’equitat, 
justícia i equilibri entre el cost i el benefici previsible. 

 

Actituds 
 

 Compromís amb l’especialitat. 

 Responsabilitat personal i social en el desenvolupament professional. 

 Dedicació, disponibilitat i puntualitat en el treball. 

 Col·laboració amb tots els membres del equip i del centre de treball amb 
independència de la especialitat, titulació i categoria professional. 

 Iniciativa i resolució per la presa de decisions adequades tenint en compte els 
coneixements i les habilitats adquirides. 

 Interès per la qualitat del rendiment laboral. 

 Responsabilitat en la progressió de la formació i actualització de la 
competència professional. 

 Respecte per les normes ètiques, l’autonomia i els valors culturals dels 
pacients i per la confidencialitat de les actuacions relacionades amb els 
pacients. 
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ROTACIONS 
 
Formació general   18 mesos 

  
 

Any residència 
 
Rotació 

 
Durada 
(mesos) 

 

1 

Medicina interna 

Especialitat mèdica 

Especialitat mèdica 

Urgències 

4 

3 

3 

2 

2 
Especialitat mèdica 

Especialitat mèdica 

3 

3 

 
 
Els residents rotaran per 4 especialitats diferents, pactades amb el seu tutor, segons 
les seves necessitats i afinitats. Algunes de les especialitats entre les que es pot optar 
son: cardiologia, la unitat de patologia infecciosa, pediatria, psiquiatria, atenció 
primària, UCI, oncologia, neurologia, clínica del dolor, aparell digestiu, pneumologia, 
nefrologia i dermatologia, entre d’altres. Els períodes de rotació per aquestes 
especialitats seran de 3 mesos. Hi hauria l’opció de sol·licitar alguna rotació fora de les 
definides al programa però s’hauria de justificar, dotar de contingut i la decisió es 
prendria a la reunió de tutors i responsables del seguiment de la formació MIR. 
 
 

Formació especialitzada   30 mesos 
 

 
Any residència a 

 
Rotació 

 
Durada 
(mesos) 

 

2 Informació sobre medicaments i terapèutica 6 

3 

Informació sobre medicaments i terapèutica 

Farmacovigilància i farmacoepidemiologia 

Opcional b  

3 

6 

3 

4 
Farmacovigilància i farmacoepidemiologia (cont.) 

Assaigs clínics i recerca clínica 

3 

9 

 
a L’ordre de les rotacions varia per a cada resident del mateix any. 
 

b Hi ha un període monogràfic opcional de 3 mesos en el que es pot aprofundir en 
alguna de les àrees específiques dins del Servei de Farmacologia Clínica - FICF o fer 
una rotació externa. Si es preveu que la rotació serà externa i al resident li coincideix el 
mateix any que la rotació per assaigs clínics i recerca clínica, i també es preveu que 
farà la rotació per fase I en un altre centre, es pot variar el moment de fer el període 
opcional. 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS I OPERATIUS PER CADA ROTACIÓ  
 
 
MEDICINA INTERNA I ALTRES ESPECIALITATS MÈDIQUES 
 
 
Objectius generals  
 
El resident ha de ser capaç d’elaborar una història clínica completa, fer una exploració 
física, interpretar la semiologia clínica i les proves de laboratori o altres proves 
diagnòstiques complementàries, realitzar el diagnòstic diferencial dels problemes 
mèdics, elaborar un informe d’ingrés i d’alta hospitalària, establir les pautes de 
tractament adequades per a cada una de les patologies i mantenir una adequada i 
correcta relació amb el pacient i familiars dels pacients.  
 
En aquestes rotacions els residents han d’adquirir coneixements i habilitats pel que fa 
a orientació del diagnòstic i la terapèutica, així com pel que fa a la comunicació en les 
seves diferents dimensions (per exemple, pacient i família, equip de treball, 
presentacions orals en públic). Cal considerar com a valor afegit aprenentatges molt 
seleccionats relacionats amb medicaments i terapèutica (per exemple, les reaccions 
adverses) i el coneixement de les activitats de consulta terapèutica i farmacovigilància 
que el servei desenvolupi en les unitats per les quals es fa la rotació. 
 
Objectius específics 
 

 Participar en les activitats assistencials, docents i, si s’escau, de recerca dels 
serveis de Medicina Interna i altres especialitats.  

 Participar en les activitats assistencials de les guàrdies de 24 hores de 
Medicina Interna al Servei d’Urgències i, si s’escau, d’altres serveis. 

 Adquirir els coneixements i les habilitats per realitzar una correcta entrevista 
clínica i interpretar-la, així com plantejar-se el diagnòstic diferencial i indicar les 
proves diagnòstiques i interpretar-les i plantejar i prioritzar les opcions 
terapèutiques. Això s’ajustarà en funció de l’àrea mèdica de la rotació i quedarà 
plasmat en: 
o Realització d’històries clíniques dels pacients hospitalitzats. 
o Realització d’informes d’alta dels pacients hospitalitzats. 
o Realització d’informes de pacients atesos a urgències. 
o Participació en la presentació de casos clínics en la sessions clíniques dels 

serveis clínics o de tancament d’històries clíniques o altres sessions . 

 Adquirir coneixements i habilitats sobre l’ús dels medicaments a la pràctica 
clínica i l’avaluació dels seus efectes. 

 
Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2. 
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INFORMACIÓ DE MEDICAMENTS I TERAPÈUTICA 
 
 

 
 
 
 
1) Introducció a l’activitat de consultes terapèutiques 
 
 
Objectius generals 
 
El resident ha de ser capaç de realitzar qualsevol tipus de consulta terapèutica. Durant 
la rotació ha d’adquirir i consolidar els criteris de selecció de medicaments, els de la 
medicina basada en proves, els coneixements de cerca, d’interpretació i de síntesi de 
la informació disponible, així com la seva aplicació a pacients i/o situacions concretes.  
 
 
Objectius quantitatius específics 
 
Essencials 
 

 Donar resposta escrita i oral a un mínim de 60 consultes de les diferents temàtiques 
(eficàcia, selecció, efectes adversos, interaccions i farmacocinètica). Nivell 
d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2. 

 Informar del contingut de les consultes terapèutiques de més interès en les 
sessions de consulta terapèutica al servei (mínim 3 sessions). Nivell d’autonomia 2 
– Nivell de responsabilitat 1. 
 

En funció de la disponibilitat del moment i la factibilitat durant la rotació: 
 

 Iniciar la redacció d’una publicació a una revista mèdica. Nivell d’autonomia 2 – 
Nivell de responsabilitat 2. 

 Participar en la realització d’una activitat de recerca que s’estigui fent i en la seva 
comunicació a un congrés i/o publicació. Nivell d’autonomia 2 – Nivell de 
responsabilitat 2. 

 
 
Objectius qualitatius específics 

 

 Conèixer el valor i saber emprar les fonts d’informació disponibles (llibres, revistes i 
bases de dades). Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 1. 

 Ser capaç d’utilitzar els dos programes de consulta terapèutica (el de registre i el 
de consulta). Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 1. 

 Conèixer la graduació o classificació de les proves i fer les recomanacions en 
funció de les proves disponibles (segons la qualitat de les proves). Nivell 
d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 1.    

 Saber citar correctament les referències bibliogràfiques segons les normes de 
Vancouver. Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 1. 
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 Ser capaç de contestar les consultes amb una estructura i sistemàtica específica. 
Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 1. 

 
 
Per assolir aquests objectius, cal mantenir aquestes activitats de consulta 
terapèutica durant la resta de la rotació per “Informació de medicaments i 
terapèutica”, i s’avaluarà proporcionalment i tenint en compte el nombre de 
consultes i la progressió de possibles publicacions i/o projectes. 

 
 

 
2) Informació escrita i informes per a les Comissions 
 
 
Objectius generals 
 
El resident ha de ser capaç de redactar informes tècnics d’avaluació i selecció de 
medicaments, així com altre tipus d’informació escrita sobre temes de terapèutica, com 
butlletins o comentaris crítics d’articles publicats. Ha d’aprofundir en el coneixement 
dels conceptes d’eficàcia clínica, toxicitat, conveniència i cost dels medicaments, i de 
la relació benefici/risc i benefici/cost, i adquirir habilitats per la seva aplicació en la 
selecció de medicaments i en la redacció d’informació. Ha de consolidar coneixements 
en la medicina basada en proves, la cerca bibliogràfica, interpretació i síntesi de la 
informació disponible.  
 
 
Objectius quantitatius específics 
 

 Participar en l’elaboració de un nombre mínim de 2 informes per a Comissions de 
l’Hospital. Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2. 

 Informar del contingut dels informes de més interès en les sessions de Comissions 
del servei (mínim 1 sessió). Nivell d’autonomia 2 – Nivell de responsabilitat 1. 

 Assistir a les reunions de la Comissió Farmacoterapèutica de l’hospital (2-3 
reunions). Nivell d’autonomia 3 – Nivell de responsabilitat 3. 

 Participar en l’elaboració d’un butlletí (Butlletí groc, TerapICS...). Nivell d’autonomia 
2 – Nivell de responsabilitat 3. 

 Participar en l’elaboració de resums i comentaris crítics d’articles mèdics (mínim 6). 
Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2. 

 
 
Objectius qualitatius específics 
 

 Ser capaç de cercar la informació adequada per avaluar un medicament (revisió 
bibliogràfica sobre el medicament avaluat i el tractament de la indicació per a la 
qual es proposa el seu ús). Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 1. 

 Adquirir habilitats en la selecció de medicaments (lloc en terapèutica del 
medicament sol·licitat i comparació amb els medicaments disponibles a la Guia) i 
prendre decisions sobre la inclusió a la guia dels medicaments sol·licitats. Nivell 
d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2. 

 Ser capaç de redactar informes tècnics d’avaluació dels medicaments. Nivell 
d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2. 

 Adquirir coneixements sobre com prioritzar i sintetitzar la informació rellevant per a 
la redacció d’un butlletí de terapèutica. Nivell d’autonomia 2 – Nivell de 
responsabilitat 3. 
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 Ser capaç de fer una lectura crítica de les publicacions mèdiques. Nivell 
d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2. 
 

 
 

c) Atenció primària 
 
 
Objectius generals  
 
El resident ha de ser capaç de donar suport a les tasques d’assistència clínica dels 
metges de medicina familiar i comunitària en l’ús eficaç, segur, efectiu i eficient dels 
medicaments. En aquesta rotació el resident ha d’adquirir coneixements i habilitats 
relacionades amb l’activitat dels farmacòlegs clínics a l’atenció primària i coneixements 
sobre l’organització d’aquest àmbit dins del Sistema Nacional de Salut i les activitats 
dels seus professionals en les àrees bàsiques de salut i equips d’atenció primària 
relacionades amb els medicaments i la terapèutica. 
 
 
Objectius quantitatius específics 
 

 Informar als metges dels Centres d’Atenció Primària sobre l’ús eficaç, segur, efectiu 
i eficient dels medicaments en sessions farmacoterapèutiques específiques (mínim 
1 sessió). Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2. 

 Col·laborar en la revisió de la inclusió de medicaments a la guia de la SEMFIC (2-
4). Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2. 

 Elaborar un full de medicaments com a eina de suport als clínics. Nivell d’autonomia 
1 – Nivell de responsabilitat 2. 

 
 
Objectius qualitatius específics 
 

 Familiaritzar-se i prendre contacte amb un Centre d’Atenció Primària. Nivell 
d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2. 

 Estimular la notificació de sospita de reaccions adverses a medicaments. Nivell 
d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2. 

 Participar en les activitats de recerca sobre medicaments. Nivell d’autonomia 1 – 
Nivell de responsabilitat 2. 

 Conèixer l’àmbit d’atenció primària: 
 

o Organització del Sistema Nacional de Salut i de l’atenció primària de 
salut. 

o Organització d’àrees bàsiques de salut i equips d’atenció primària. 
o Històries clíniques. 
o Problemes de salut més prevalents. 
o Qüestions relacionades amb la prescripció de medicaments. 
o Necessitats dels metges d’atenció primària en terapèutica. 
o Eines per donar suport a la prescripció de medicaments. 
o Eines per desenvolupar les polítiques de medicaments. 
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FARMACOVIGILÀNCIA i FARMACOEPIDEMIOLOGIA 
 
 

 
 
 
 
1) Introducció a l’activitat de farmacovigilància. Targeta Groga i 
farmacovigilància hospitalària. 
 
 
Objectius generals 
 
El resident ha de ser capaç d’adquirir els coneixements i habilitats necessàries per a la 
identificació, l’avaluació, el maneig clínic, la notificació i la codificació de casos 
individuals de sospita de reaccions adverses a medicaments, així com sobre el 
desenvolupament de mesures de prevenció dels riscos dels medicaments. En el 
període de rotació cal adquirir coneixements i habilitats relacionades amb els diferents 
mètodes de farmacovigilància. 
 
 
Objectius quantitatius específics 
 
Essencials 
 

 Avaluar i codificar un mínim de 200 notificacions espontànies de sospites de 
reaccions adverses a medicaments (RAM). Nivell d’autonomia 1 – Nivell de 
responsabilitat 2. 

 Identificar, avaluar i/o codificar un mínim de 100 sospites de RAM procedents de 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH). Nivell d’autonomia 1 – Nivell de 
responsabilitat 2. 

 Informar sobre les notificacions de RAM de més interès (en un mínim de 5 sessions 
de Farmacovigilància). Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2 
 

En funció de la disponibilitat del moment i la factibilitat durant la rotació: 
 

 Participar en la redacció d’un Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya. Nivell 
d’autonomia 2 – Nivell de responsabilitat 2. 

 Iniciar la redacció d’una publicació a una revista mèdica. Nivell d’autonomia 2 – 
Nivell de responsabilitat 2. 

 Participar en la realització d’una activitat de recerca que s’estigui desenvolupant a 
l’àrea i en la seva comunicació a un congrés i/o publicació. Nivell d’autonomia 2 – 
Nivell de responsabilitat 2. 

 Assistir i participar en almenys una de les reunions virtuals i/o presencials del 
Comitè Tècnic del Sistema Espanyol de Farmacovigilància. Nivell d’autonomia 2 – 
Nivell de responsabilitat 2. 
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Objectius qualitatius específics 
 
El resident ha de conèixer: 
 

 El funcionament del Sistema Espanyol de Farmacovigilància (SEFV) i participar-hi. 

 Les fonts d’informació en farmacovigilància: llibres, revistes, butlletins de centres de 
farmacovigilància i d’agències reguladores en matèria de medicaments, bases de 
dades bibliogràfiques, fitxes tècniques. 

 Els mètodes d’anàlisi d’imputabilitat i d’avaluació de la relació de causalitat del 
SEFV. 

 Els procediments per a la generació de senyals, i en particular els del SEFV. 

 La legislació que regula la farmacovigilància a Espanya i a la Unió Europea; i el 
circuit de decisions i organismes reguladors en matèria de farmacovigilància. 

 El Programa Internacional de Farmacovigilància de l’OMS. 
 

El resident ha de ser capaç de: 
 

 Analitzar la imputabilitat i avaluar la relació de causalitat en casos individuals de 
sospites de RAM. Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2. 

 Identificar tota la informació disponible respecte a una associació fàrmac - reacció, i 
utilitzar les diferents fonts d’informació. Nivell d’autonomia 1 – Nivell de 
responsabilitat 1. 

 Interpretar i analitzar les dades obtingudes a partir de bases de dades de notificació 
espontània de RAM, i en particular de la base de dades del SEFV (FEDRA). Nivell 
d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 1. 

 Informar amb qualitat sobre les notificacions de més interès en les sessions de 
farmacovigilància. Primer trimestre: Nivell d’autonomia 2 – Nivell de responsabilitat 
Segon trimestre: Nivell d’autonomia 1 - Nivell de responsabilitat 1. 

 Avaluar un problema de seguretat a partir de l’anàlisi de casos individuals de 
sospita de RAM. Nivell d’autonomia 2 – Nivell de responsabilitat 3. 

 
 
Per assolir aquests objectius, cal mantenir aquestes activitats de 
farmacovigilància durant la resta de la rotació per “Farmacovigilància i 
farmacoepidemiologia”, que s’avaluarà proporcionalment i tenint en compte el 
nombre de notificacions avaluades, el nombre de casos de RAM identificats a 
l’hospital, i la progressió de possibles publicacions i/o projectes. 

 
 
 
2) Estudis d’utilització de medicaments (EUM) i Farmacoepidemiologia 
 
Objectius generals 
 
El resident ha de ser capaç d’interpretar i dissenyar un estudi epidemiològic. En el 
període de rotació cal consolidar els coneixements de metodologia de la recerca 
mèdica en general, i de la farmacoepidemiologia en concret i adquirir habilitats per a la 
seva aplicació pràctica. Cal consolidar els coneixements en bioestadística i 
desenvolupar habilitats en el maneig d’un paquet estadístic. 
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Objectius quantitatius específics 
 

 Participar en el disseny, desenvolupament i/o anàlisi d’EUM o altres estudis 
observacionals fets a l’hospital o atenció primària sobre avaluacions o seguiments 
de problemes terapèutics, fàrmacs concrets o problemes de seguretat (mínim 1). 
Nivell d’autonomia 2 – Nivell de responsabilitat 2. 

 Realitzar la revisió i lectura crítica de projectes o publicacions sobre l’ús dels 
medicaments (mínim 2). Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 1. 

 
 
Objectius qualitatius específics 
 

 Reconèixer els objectius, la metodologia i els problemes que es poden identificar 
amb els EUM i amb els altres estudis observacionals. Nivell d’autonomia 1 – Nivell 
de responsabilitat 1. 

 Realitzar el procés de desenvolupament i organització d’un EUM o d’un altre estudi 
observacional (revisió bibliogràfica, disseny, recollida de dades, creació de base de 
dades informàtiques, anàlisi estadístic, interpretació i discussió dels resultats, 
elaboració d’informes) segons les disponibilitats durant el període de rotació. Nivell 
d’autonomia 2 – Nivell de responsabilitat 2. 

 Manegar el paquet estadístic que estigui disponible al servei. Nivell d’autonomia 2 
– Nivell de responsabilitat 2. 

 Ser capaç d’elaborar i redactar un informe o document científic escrit. Nivell 
d’autonomia 2 – Nivell de responsabilitat 2. 
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ASSAIGS CLÍNICS I RECERCA CLÍNICA 
 
 

 
 
CEIm: Comitè d’Ètica de la Investigació amb medicaments; USIC: Unitat de Suport a la 
Investigació Clínica; VHIR: Vall d’Hebron Institut de Recerca; FICF: Fundació Institut Català de 
Farmacologia. 

 
 
 
1) Introducció a la revisió de protocols i activitats del CEIm  

 
 

Objectius generals 
 
El resident ha de ser capaç d’interpretar críticament els protocols dels assaigs clínics i 
dels estudis postautorització que avalua el CEIm, i que es duen a terme a l’hospital. En 
aquesta rotació el resident ha d’adquirir coneixements i habilitats relacionades amb 
l’assaig clínic com a mètode de recerca i les activitats del CEIm. 

 
 

Objectius quantitatius específics 
 

 Elaborar informes d’avaluació per al CEIm dels protocols d’assaigs clínics i dels 
estudis postautorització (mínim 6 informes).  
Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2.  

 Informar dels protocols d’assaig clínic de més interès en les sessions mensuals del 
servei  (mínim 3 sessions). 
Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 1.  

 Assistir a les reunions del CEIm (mínim 6 reunions). 
Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 3.  

 
En funció de la disponibilitat del moment i la factibilitat durant la rotació: 
 

 Participar en una activitat de recerca desenvolupada a l’àrea, o en la seva 
comunicació a un congrés i/o publicació.  
Nivell d’autonomia 2 – Nivell de responsabilitat 2.  

 
 
Objectius qualitatius específics  
 

 Revisar i avaluar els aspectes ètics, científics i tècnics dels protocols que es 
presenten al CEIm.  

 Conèixer la metodologia de la investigació clínica i la bibliografia de consulta. 



 

 16 

 Redactar de manera sintètica i estructurada els informes d’avaluació dels protocols 
que es presenten al CEIm.  

 Conèixer els organismes legisladors locals i internacionals (EMA, FDA, AEMPS): 
l’organització, les responsabilitats, l’accés i el maneig de les seves fonts 
d’informació. 

 Conèixer i aplicar la legislació referent a la recerca clínica.   

 Conèixer les funcions, organització i competències dels CEIm  
 
Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2.  
 
 
Per assolir aquests objectius, cal mantenir algunes d’aquestes activitats 
d’introducció a la revisió de protocols i activitats del CEIm durant la resta de 
rotacions d’assaigs clínics i recerca clínica a l’hospital, tenint en compte el 
nombre d’activitats en la resta d’àrees. S’avaluarà proporcionalment, tenint en 
compte el nombre d’informes d’avaluació per al CEIm dels protocols d’assaigs 
clínics i dels estudis postautorització, l’assistència a les reunions del CEIm i 
l’aspecte d’informar dels protocols d’assaig clínic de més interès en les 
sessions mensuals del servei. 
 
 
 

2) Fase I 
 
 

Objectius generals 
 
El resident ha de completar  la  formació  en  assaigs clínics en una unitat específica 
d’assaigs clínics en Fase I. En aquesta rotació el resident ha d’adquirir coneixements i 
habilitats relacionades amb l’assaig clínic en Fase I com a mètode de recerca, ha de 
conèixer el funcionament general d’una unitat d’assaigs clínics en Fase I i les 
característiques específiques d’aquests estudis. 
 
 
Objectius quantitatius específics  

 

 Revisar  i  avaluar  els  aspectes  ètics,  científics i  tècnics dels assaigs clínics 
portats a terme a la unitat (mínim 1 assaig clínic).  

 Realitzar  les  activitats  relacionades  amb  l’elaboració,  planificació,  realització 
experimental,  gestió  i  anàlisi  de  dades,  i  interpretació  del  resultats,  derivades  
de  la realització  d’assaigs  clínics  en  voluntaris  sans i/o  malalts  en situació 
fortament controlada (mínim 1 assaig clínic).  

 
Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2.  

 
 

Objectius qualitatius específics  
 
Adquirir els coneixements i les habilitats necessaris per: 
 
• Elaborar  un  protocol  d’assaig  clínic  (síntesi  d’informació  prèvia, definició 

d’objectius i hipòtesi, procediments, anàlisi i interpretació de resultats). 
• Planificar  la  realització  d’un  assaig  clínic  (procediments  normalitzats de treball, 

quaderns de recollida de dades, etc.). 
• Executar un assaig clínic (realització experimental). 
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• Gestionar  les  dades  d’un  assaig  clínic  (monitorització  i  entrada  de dades). 
• Revisar i interpretar les dades d’un assaig clínic, i elaborar informes d’assaigs. 
 
Nivell d’autonomia 2 – Nivell de responsabilitat 2.  

 
 

 
3) Suport metodològic i gestió de la recerca (USIC-VHIR) 

 
 

Objectius generals 
 
El resident ha d’adquirir coneixements i habilitats relacionades amb les activitats 
necessàries per a portar a terme un assaig clínic i altres estudis d’investigació clínica. 
 
 
Objectius quantitatius específics 
 

 Participació en les activitats de recolzament i assessorament als investigadors de 
l’entorn Vall d’Hebron en la realització d’assaigs clínics i altres estudis d’investigació 
clínica (promoguts principalment per investigadors de la institució o de promoció 
independent), en aspectes ètics, metodològics, reguladors i logístics (mínim 1 
projecte de recerca). Nivell d’autonomia 2 – Nivell de responsabilitat 3 

 Participació en les activitats de gestió, monitorització i farmacovigilància del assaigs 
clínics que es duen a terme a la USIC (mínim 1 projecte de recerca). Nivell 
d’autonomia 2 – Nivell de responsabilitat 2.  

 
 

Objectius qualitatius específics 
 

• Conèixer els aspectes ètics, metodològics, reguladors i logístics que cal aplicar en 
els projectes d’investigació clínica. 

• Conèixer el funcionament i organització d’una unitat de suport a la investigació 
clínica, així com de la Plataforma SCReN (Spanish Clinical Research Network). 

• Ser capaç d’assessorar als investigadors sobre diferents aspectes en l’elaboració 
d’un protocol de recerca clínica, tant aspectes de la legislació que els aplica, com 
aspectes logístics o organitzatius. 

 
Nivell d’autonomia  1– Nivell de responsabilitat 2 
 
 
 
4) Suport metodològic a la recerca (FICF).  

 
 

Objectius generals 
 

El resident ha de completar la formació en aspectes metodològics i estadístics de la 
recerca clínica.  
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Objectius quantitatius específics 
 

 Participar en les activitats d’assessorament als investigadors clínics en la realització 
de projectes de recerca clínica, en aspectes metodològics i estadístics (mínim 1 
projecte de recerca). Nivell d’autonomia  2 – Nivell de responsabilitat 2 

 
 
Objectius qualitatius específics 

 
• Conèixer la metodologia de la investigació clínica i la bibliografia de consulta.  
• Ser capaç d’assessorar als investigadors sobre diferents aspectes en l’elaboració, 

el desenvolupament i  la interpretació dels resultats d’un protocol de recerca clínica.  
• Planificar i preparar les reunions amb els investigadors. 
• Conèixer els programes estadístics bàsics de suport.  
 
Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2.  
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ROTACIONS EXTERNES 
 
Les rotacions externes són opcionals dins del programa de formació MIR de 
Farmacologia Clínica a l’HUVH. 

 
 
Objectiu general 
 
L’objectiu és completar la formació en alguna de les àrees formatives contemplades 
dins del programa oficial de l’especialitat. Les rotacions poden fer-se a les agències 
reguladores de medicaments (AEMPS, EMA) o en altres centres (per exemple, unitats 
d’assaigs clínics de fase I, col·laboració Cochrane o unitats de recerca clínica en àrees 
d’alta especialització). 
 
La rotació externa pot fer-se mentre es fa la rotació a cadascuna de les àrees bàsiques 
de rotació a l’HUVH o durant el període anomenat opcional. 
 

 
a) Rotació per una unitat de fase I 
 
Els objectius i el nivell d’autonomia s’han detallat en la rotació per assaigs clínics i 
recerca clínica. 
 

 
b) Objectius de la rotació per la “Subdirección general de medicamentos de uso 
humano de l’AEMPS”   
 

 
Objectius generals 
 
El resident ha de ser capaç de realitzar avaluacions clíniques dels medicaments 
d’acord amb els criteris de les autoritats sanitàries. El resident ha d’adquirir 
coneixements, habilitats i competència professional en l’avaluació clínica de 
medicaments d’ús humà des de la perspectiva de les autoritats sanitàries. 
 
Objectius específics 
 

 Realitzar l’estudi i elaboració dels informes d’avaluació de les sol·licituds 
d’autorització de medicaments d’ús humà i les seves variacions, sol·licitades per 
procediment nacional o procediment europeu 

 Realitzar l’elaboració dels informes d’avaluació pel Comité de Evaluación de 
Medicamentos de Uso Humano (CODEM) de l’AEMPS  i participar en les reunions 
mensuals.  

 Realitzar l’avaluació clínica i la discussió de les sol·licituds d’assessorament científic 
presentades a l’AEMPS. 

 Participar en les reunions amb les empreses farmacèutiques nacionals o 
internacionals per la discussió de plans de recerca i avaluació preliminar dels 
resultats del desenvolupament clínic de medicaments per l’ús humà. 

 Realitzar l’avaluació de les sol·licituds d’autorització dels assaigs clínics amb 
medicaments d’ús humà i la qualificació de productes en fase de recerca clínica 
(PEI). 

 

Nivell d’autonomia 2 – Nivell de responsabilitat 2. 
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c) Objectius de la rotació per la Col·laboració Cochrane 
 

 Conèixer els passos a seguir en una revisió sistemàtica (Manual de revisors 
Cochrane). 

 Manegar el software revMan i Procite. 

 Participar en les sessions de la Col·laboració Cochrane. 

 Participar en l’elaboració d’una revisió sistemàtica de la Col·laboració Cochrane per 
adquirir habilitats en: 

1. Cercar literatura científica: localitzar les proves científiques sobre l’eficàcia 
dels tractaments, dissenyar estratègies exhaustives de cerca per a revisions 
sistemàtiques i localitzar i seleccionar els estudis. 

2. Avaluar la qualitat metodològica de treballs de recerca. 
3. Conèixer els components clau d’un formulari de recollida de dades. Fer 

extracció de dades. 
4. Analitzar i interpretar els resultats: Interpretar els estimadors globals de 

l’efecte i interpretar la metanàlisi. 
 

Nivell d’autonomia 1 – Nivell de responsabilitat 2. 
 
 

 
 

GUÀRDIES 
 
El resident realitzarà guàrdies de presència física a Urgències de Medicina 
obligatòriament durant el període de 18 mesos de rotació per medicina interna i altres 
serveis clínics, i opcionalment durant el període de 30 mesos de rotació pel Servei de 
Farmacologia Clínica. La presència física a Urgències d’altres serveis serà opcional 
(com per exemple, pediatria).  
 

Objectius generals 
 
El resident ha de ser capaç d’assistir els pacients que acudeixen per qualsevol 
patologia, estar preparat per realitzar un diagnòstic diferencial i un tractament 
correctes i valorar si el pacient ha de ser ingressat a l’hospital o donat d’alta 
d’urgències sota supervisió directa dels facultatius responsables.  
 
La Farmacologia Clínica és una especialitat mèdica amb un període formatiu a 
medicina interna, urgències i altres serveis assistencials. L’expertesa en atendre 
urgències és necessària perquè el sistema de guàrdies és la principal via de contacte 
amb el pacient i de formació clínica addicional durant els quatre anys de formació.  
 
Es considera que l’adquisició del criteri clínic i habilitats en diagnòstic diferencial, 
terapèutica i comunicació és necessària per a: a) identificar, valorar i gestionar 
possibles efectes indesitjats a medicaments; b) avaluar el pacient polimedicat i 
aprendre a optimitzar l’ús de medicaments en casos concrets, i c) donar resposta a 
consultes terapèutiques sobre casos problemàtics de pacients concrets i altres 
activitats d’informació de medicaments i terapèutica, per a les quals és necessari un 
bagatge clínic i un coneixement real dels problemes clínics més freqüents. 
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Objectius específics 
 

 Realitzar la història clínica amb anamnesi i exploració completa. 

 Interpretar la semiologia clínica, radiològica i les dades de laboratori. 

 Realitzar el diagnòstic diferencial i prendre decisions diagnòstiques. 

 Identificar els problemes mèdics i prendre decisions terapèutiques. 

 Valorar la decisió d’ingrés hospitalari o alta d’urgències. 

 Elaborar els informes d’ingrés hospitalari o d’alta domiciliària. 

 Mantenir una relació correcta amb el pacient i els familiars dels pacients. 
 
 
Nivell d’autonomia 2 el primer any i, a partir del segon any, nivell d’autonomia 1. 
 
Nivell de responsabilitat 2. 
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SESSIONS CLÍNIQUES 
 

 
Durant el primer i el segon any de formació del resident, en la rotació pels serveis de 
Medicina interna i altres especialitats, assistirà i participarà en totes les activitats i 
sessions clíniques d’aquests serveis. 
 

A partir del segon any, quan el resident inicia la seva formació en el Servei de 
Farmacologia Clínica, assistirà i participarà en les següents sessions: 
 
Dimarts (9:00 hores): Sessió de formació en metodologia pels residents de 
Farmacologia Clínica. Els residents presenten i fan una discussió crítica d’articles 
originals de recerca seleccionats sobre diferents àrees (marc científic, 
estudis d’utilització de medicaments, estudis de cohorts, estudis de casos i controls, 
assaig clínic i metanàlisi). 
 
Dimarts (16:00 hores): Sessió general del servei (amb ponents del Servei de 
Farmacologia Clínica o bé convidats d’altres centres nacionals o estrangers). Es 
presenten i comenten tot tipus de temes d’interès clínic general i específic de 
l’especialitat. 
 
Dimecres (8:30 hores): Es presenten de manera rotatòria cada setmana les sessions 
de consulta terapèutica, de farmacovigilància, d’assaigs clínics i de comissions. 
 

Sessió de consulta terapèutica. Es presenten i discuteixen les consultes 
terapèutiques de major interès.  

 
Sessió de farmacovigilància. Es presenten i discuteixen les notificacions de 
reaccions adverses a medicaments de més interès i també les notícies i/o 
alertes de farmacovigilància. 

 
Sessió d’assaigs clínics. Es presenten i discuteixen els protocols d’assaigs 
clínics de més interès presentats i avaluats en el CEIm de l’HUVH. 
 
Sessió de comissions: Es presenten i discuteixen informes d’avaluació de 
medicaments que s’ha demanat que s’incloguin a la guia de l’hospital i els 
arguments a favor o en contra de la seva inclusió.  
 

Dijous (8:30 hores): Sessió bibliogràfica. Es presenten i discuteixen els articles sobre 
terapèutica de més interès que han estat publicats recentment en les revistes 
mèdiques. 
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RECERCA I ASSISTÈNCIA A CONGRESOS 
 

 

S’estimula la participació del resident en els projectes de recerca que es desenvolupen 
en les diferents àrees de rotació. 
 
S’afavoreix l’assistència del resident a les jornades, seminaris i cursos relacionats amb 
la terapèutica.  
 
Es recomana l’assistència als Congressos de la Sociedad Española de Farmacologia 
Clínica i a les Jornadas de Farmacovigilancia. 
 
 
 

 
MATERIAL RECOMANAT 
 
 
El resident té al seu abast els accessos a les revistes mèdiques i de l’especialitat a les 
quals està subscrita la FICF, i a aquelles que hi ha disponibles a través de la biblioteca 
de l’HUVH. També als llibres de text de l’especialitat i altres documents que es troben 
a la biblioteca del Servei.  
 
També pot accedir al web de la FICF (www.icf.uab.cat) i al blog de la residència de 
farmacologia clínica a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron: 
https://farmacologiaclinicahuvh.wordpress.com/ 
 
Durant el període de formació es recomana la següent bibliografia classificada segons 
les diferents àrees de rotació. 
 
 

Bibliografia recomanada en la rotació per Medicina interna i especialitats 
mèdiques 
 

1. Programa formativo de la especialidad de Farmacología Clínica. Orden 
SCO/3129/2006, 20 septiembre 2006. 

2. Salvá P, Moreno A, Protolés A. Manual del residente de Farmacología Clínica. 
Sociedad Española de Farmacología Clínica, 2002. 

3. Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison. 
Principios de Medicina Interna, 19 ed. Mc Graw Hill, Madrid, 2016. 

 
Bibliografia recomanada en la rotació per Informació de medicaments i 
terapèutica 

1. Alvan G, Anderson ML, Asplund AB, Böttiger Y, Elwin CE, Gustafsson LL, et al. 
The continuing challenge of providing drug information services to diminish the 
knowledge—practice gap in medical practice. Eur J Clin Pharmacol 2013;69 
(Suppl 1):65-72. 

2. Del Fiol G, Workman E, Gorman PN. Clinical questions raised by clinicians at 
the point of care. A systematic review. JAMA Intern Med 2014;174:710-8.   

3. Schjott J, Pomp E, Gedde-Dahl A. Quality and impact of problem-oriented drug 
information: a method to change clinical practice among physicians? Eur J Clin 
Plarmacol 2002;57:897-902.  

https://farmacologiaclinicahuvh.wordpress.com/
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4. Llerena A, Ohman B, Alvan G. References used in a drug information centre. 
Eur J Clin Pharmacol 1995;49:87-9.  

5. Ohman B, Lyrvall H, Alvan G. Use of DRUGLINE a question-and-answer 
database. Ann Pharmacother 1993;27:278-84.  

6. Öhman B, Lyrvall H, Tornqvist E, Alvan G, Sjoqvist F. Clinical pharmacology 
and the provision of drug information. Eur J Clin Pharmacol 1992;42:563-7.  

7. Alvan G, Öhman B, Sjoqvist E. Problem-oriented drug information : a clinical 
pharmacological service. Lancet 1983;2:1410-2. 

8. Agustí A, Aguilera C, Bosch M, Danés I. Información sobre medicamentos: 
interpretación de la información. Criterios de valoración de la literatura. La 
Consulta terapéutica. En: Manual del residente de farmacología clínica. 
Barcelona, ENE Publicidad S.A, 2002, 315-24. 

9. Arnau JM, Laporte JR. La consulta terapéutica: farmacología clínica, puesta al 
día de los conocimientos e individualización de los tratamientos. Med Clin 
(Barc) 1998;111:417-8.    

10. Salat D, Llop R, Aguilera C, Danés I, Bosch M, Asensio C, Castañeda F, 
Esterlich E, Vallano A. Therapeutic enquiries about biological agents as a tool 
to identify safety aspects and patterns of use. Eur J Hosp Pharm 2015;doi: 
10.1136/ejhpharm-2015-000770 

11. Danés I, Agustí A, Vallano A, Alerany C, Martínez J, Bosch J A, Ferrer A, 
Gratacós L, Pérez A, Olmo M, Cano Marron S M, Valderrama A, Bonafont X, on 
Behalf of the Study Group on Off-Label Medicines Use. Outcomes of off-label 
drug uses in hospitals: a multicentric prospective study. Eur J Clin Pharmacol 
2014;70:1385-393.  

12. de Vries TPGM, Henning RH, Hogerzeil HV, Fesle DA. Guia de la Bona 
Prescripció. Barcelona: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 1999. 

13. García Reboredo, Donado Budiño EG. Selección de medicamentos. 
Formularios y Guías terapéuticas. Comisiones de Farmacia y Terapéutica y de 
uso racional de medicamentos. En: Salvá P, Moreno A, Portolés A, Frias J, 
Rodríguez, Armijo JA, Costa J, García Vicente JA, eds. Manual del residente 
de Farmacología Clínica. Sociedad Española de Farmacología Clínica, 2002; 
pàg. 337-348. 
 

Bibliografia recomanada en la rotació d’estudis d’utilització de medicaments  
 

1. Vallano A. Estudios de utilización de medicamentos. En: Salvá P, Moreno A, 
Portolés A, Frias J, Rodríguez, Armijo JA, Costa J, García Vicente JA, eds. 
Manual del residente de Farmacología Clínica. Sociedad Española de 
Farmacología Clínica, 2002; pàg. 245-253.  

2. Figueras A, Vallano A, Narváez E. Estudios de utilización de medicamentos. 
Manual práctico. Ministerio de Salud. Republica de Nicaragua, 2003. 

3. García Reboredo, Donado Budiño EG. Selección de medicamentos. 
Formularios y Guías terapéuticas. Comisiones de Farmacia y Terapéutica y de 
uso racional de medicamentos. En: Salvá P, Moreno A, Portolés A, Frias J, 
Rodríguez, Armijo JA, Costa J, García Vicente JA, eds. Manual del residente de 
Farmacología Clínica. Sociedad Española de Farmacología Clínica, 2002; pàg. 
337-348.  

4. Anonymous. Introduction to Drug Utilization Research. World health 
Organization. Oslo 2003. 

5. Lee D, Bergman U. Studies of Drug Utilization. In Strom BL. 
Pharmacoepidemiology 5th ed. John Wiley & Sons, Chichester 2012. 

6. Elseviers M, Wettermark B, Almarsdóttir AB, Andersen M, Benko R, Bennie M, 
Eriksson I, Godman B, Krska J, Poluzzi E, Taxis K, Vlahoviæ-Palèevski V, 
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Vander Stichele R. Drug Utilization Research, Methods and Applications. 1st 
ed. Wiley Blackwell, June 2016. 

 
Bibliografia recomanada en la rotació de farmacovigilància 
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