Boas Práticas Clínicas para Farmacêuticos Hospitalares
O curso Boas Práticas Clínicas para Farmacêuticos Hospitalares foi estruturado com a finalidade de dotar os
farmacêuticos hospitalares de conhecimento e ferramentas que lhes permitam realizar as suas atividades de acordo
com as Boas Práticas Clínicas, utilizando para tal o método de aprendizagem baseada na resolução de problemas.
Este curso foi creditado pela Ordem dos Farmacêuticos.

Objetivos da formação

Programa

- Enquadrar as Boas Práticas Clínicas no âmbito dos
Serviços Farmacêuticos Hospitalares

Módulo I. Introdução
- Apresentação da Bayer

- Definir o circuito do medicamento experimental e

- Boas práticas clinicas: definição e para que servem

regras de ativação do centro de ensaio
- Fornecer ferramentas que permitam garantir a

Módulo II. Circuito do medicamento experimental
- Receção, armazenamento, dispensa, devolução e

rastreabilidade do medicamento experimental

destruição de Medicação Experimental

- Clarificar os recursos físicos, logísticos e humanos

- Ativação do Centro

necessários
- Capacitar os Serviços Farmacêuticos de mecanismos

Módulo III. Recursos físicos, logísticos e humanos
- Definição da equipa do Serviço Farmacêutico

para a participação em auditorias e inspeções

- Estruturas e equipamentos

Destinatários

- Registo de temperatura e humidade – requisitos
mínimos

- Farmacêuticos Hospitalares envolvidos em Ensaios
Clinicos (preferencialmente)
- Restantes Farmacêuticos Hospitalares
- Estagiários em Farmácia Hospitalar

Data e Local
Uma edição por ano (data a confirmar), das 14:00 às
18:00, nas instalações da Bayer Portugal

Módulo IV. Responsabilidades do Farmacêutico
- Responsabilidades do Investigador Principal e
delegação

de

responsabilidades

para

os

Farmacêuticos
- Partilha de responsabilidades
- Interação com a equipa de investigação
- Práticas de documentação
- Manutenção do Pharmacy Site File

Inscrições

- Reporte de eventos adversos

Envie o seu CV para ensaios.clinicos@bayer.com,

Módulo V. Auditorias & Inspeções – Ready to Audit
- Definição de Conceitos

indicando quais as suas atuais responsabilidades no
sector de Ensaios Clínicos (vagas limitadas).

- Etapas de auditoria/inspeção: Preparação,
Participação, Encerramento e Seguimento

