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                     Nota de premsa  

 

L’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida celebra 
el centenari del seu Servei de Farmàcia 

Amb unes jornades científiques centrades en la seguretat clínica i l’actualització 

terapèutica, que tenen lloc avui i demà, 2 i 3 de maig 

L’Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM) de Lleida, gestionat per Gestió de Serveis 

Sanitaris (GSS), celebra avui i demà, 2 i 3 de maig, les Jornades del Centenari del 

Servei de Farmàcia del centre, en funcionament des del 2 de maig de 1916.  

En l’acte inaugural celebrat avui a l’aula magna de la Facultat de Medicina de la 

Universitat de Lleida han participat Laura Batalla, de l’Àrea de Qualitat de GSS; la Dra. 

Montserrat Navarro, cap del Servei de Farmàcia de l’HUSM; el Dr. Jordi Domènech, 

cap de la Unitat de Farmàcia del Servei Català de la Salut (CatSalut) a Lleida; Paco 

Cerdà, diputat de la Diputació de Lleida; i el Dr. Xavier Galindo, vicedegà de la 

Universitat de Lleida. 

La primera de les conferències que 

s’han programat per aquest matí 

estava centrada en la Història de la 

Farmàcia de l’HUSM, moderada per 

la cap del servei de Farmàcia de 

l’Hospital de Santa Tecla, Palmira 

Jolonch, i amb la intervenció del Dr. 

Jacint Cabau, cardiòleg de l’hospital. 

La conferència ha comptat també 

amb la participació de la Dra. 

Navarro, qui ha exposat el present i 

futur de la farmàcia de l’HUSM, així com experiències personals i la projecció d’un vídeo 

explicatiu. 
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A la tarda, està prevista una jornada de portes obertes al Col·legi Oficial de 

Farmacèutics de Lleida. A les 16.30h tindrà lloc la taula rodona Relació entre farmàcia 

hospitalària, primària i comunitària. Passat, present i futur. Nous reptes, moderada 

per Antoni Gilabert, gerent de Farmàcia i Medicament del CatSalut.  

La taula rodona, que es farà al Col·legi de Farmacèutics, comptarà amb la participació de 

Rosa Fabregat, membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia; Maite Utgés, coordinadora 

del Centre de Salut Mental i Centre d’Atenció de les Addiccions GSS-HUSM; Daniel 

Manso, vicepresident del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida; José Ramon 

Isanta, membre de la Fefac; Esther Ribes, de la Unitat de Farmàcia de la Direcció 

d’Atenció Primària de Lleida-ICS; Montserrat Navarro, cap del Servei de Farmàcia de 

l’HUSM; Joan Antoni Schoenberger, cap del Servei de Farmàcia de l’Hospital 

Universitari Arnau de Vilanova de Lleida; i Carles Codina, cap del Servei de Farmàcia de 

l’Hospital Clínic de Barcelona. 

En paral·lel, s’ha organitzat un programa lúdic per celebrar el Centenari del Servei de 

Farmàcia, que es va iniciar amb la 4a Cursa Rotària d’Orientació, 2a Rogaine al Parc de 

la Mitjana de Lleida, el passat 24 d’abril. Per aquest vespre, està prevista una visita 

guiada al Castell de Gardeny i un sopar del Centenari al mateix espai, amenitzat amb la 

música antiga i medieval del grup Quartana.  

Per demà al matí, a l’aula magna de la Facultat de Medicina de la UdL, estan previstes 

taules rodones sobre seguretat clínica del pacient i actualització terapèutica. 

A les 9.00 hores tindrà lloc la taula rodona Seguretat clínica del pacient moderada per 

Carme Peleato, responsable de la Unitat d’Avaluació i Inspecció d’Assistència Sanitària 

del Departament de Salut a Lleida. La taula rodona tractarà el passat, present i futur de 

la seguretat clínica del pacient; l’impacte de la bioètica en la presa de decisions; la 

seguretat clínica en salut mental; l’ús segur dels medicaments, la farmacovigilància; la 

teràpia biològica; el paper del farmacèutic en el Programa d’Estalvi de Sang; i el 

Programa Rapid Recovery. 

A les 12.00 hores serà el torn de la taula rodona Malalties infeccioses. Avançant en el 

control del VIH, moderada per la Dra. Montserrat Navarro, seguida de la conferència 
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Infecció per VIH: més enllà del tractament antiretroviral, a càrrec del Dr. Pere 

Domingo, cap del Servei de Malalties Infeccioses de Lleida ICS-GSS. 

 

Lleida, 2 de maig de 2016 


