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Sessió Webinar del dia 7 de juliol de 2022 “La certificació BPS i la 

subespecialització en farmàcia hospitalària a Espanya” 

 

 

El Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya celebrarà el proper 7 de juliol de 2022 un 

Webinar sobre la certificació BPS i la subespecialització en farmàcia hospitalària a Espanya. 

Aquesta sessió es centrarà en els següents punts:  

• L'anàlisi del model de certificació del Board of Pharmacy Specialties, comparant els 
avantatges del model als Estats Units i a Espanya. 

• Els nous reptes per a la certificació i subespecialització a Espanya.  

• El reconeixement de competències en les subespecialitats. 

• L'anàlisi de la certificació en farmàcia oncològica a Espanya com a model d'èxit. 
 

El número mínim de patrocinadors-col·laboradors requerits serà de dos laboratoris, participació 

dels quals mai superarà el 50% del pressupost.  

Per a la formalització del patrocini-col·laboració l’organitzador es posarà en contacte amb els 

laboratoris després de la publicació del present document i es formalitzarà abans de l’inici de la 

jornada un conveni de col·laboració i patrocini. Paral·lelament, l’organització des de l’Àrea de 

Farmàcia i del Medicament del CSC, es seleccionarà, de forma objectiva i segons l’expertesa en 

la temàtica tractada en la jornada/debat, als professionals sanitaris i no sanitaris que puguin 

aportar els coneixements necessaris per a l’adequat desenvolupament del debat que permeti 

assolir els objectius de la celebració d’aquesta trobada.  

El CSC es compromet a identificar als patrocinadors del debat i a publicar els beneficiaris a títol 

individual dels conceptes d’honoraris transferits als professionals sanitaris a la seva pàgina web 

en els dos mesos següents a la finalització de l’activitat i a mantenir la informació públicament 

disponible per un termini mínim de 3 anys. De la mateixa manera, s’identificarà en aquesta 

informació als patrocinadors-col·laboradors de la jornada/debat en el mateix document.  

 

A Barcelona,  7 de juny de 2022 

 


