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Servei de  
Farmàcia

EQUIP • FARMÀCIA

Pilar Alemany Masgrau 

Cap de serveiEl Servei de Farmàcia és un servei central, de caràcter 
assistencial.  

La seva missió és contribuir activament en la
utilització racional i segura dels medicaments, 
incorporar valor al procés assistencial a través de la 
gestió de la farmacoteràpia, promovent l'ús racional 
dels medicaments basat en l'evidència científica, amb 
criteris d'eficàcia, seguretat, eficiència i qualitat, amb 
la finalitat d'obtenir resultats òptims en l'estat de 
salut dels pacients.  

Les activitats que realitza el Servei de Farmàcia són de 
caràcter assistencial, administratiu, de gestió 
econòmica i docència. 

Farmacèutics assignats al servei

Cristina Arcos Palomino 
Irina Aguilar Barcons

Tècniques auxiliars al servei

Marta Aulina Mendoza
Maria Biarnés Arrey 
Sònia Colomer Dorca 
Fatoumata Drammeh Faynileh 
Ester Escapa Busquets 
Mª Carme González González 
Sara Guinart Masmitjà 
Àngels Puig Estartús 
Clara Salido Gómez 

DISPENSACIÓ AMBULATÒRIA 
• FARMÀCIA

La Unitat de Dispensació Ambulatòria del Servei de 
Farmàcia es dedica a l'atenció farmacèutica dels 
pacients atesos a consultes externes de l'hospital que 
precisen medicaments d'ús hospitalari, de diagnòstic 
hospitalari no finançats o medicaments estrangeres, 
que requereixen una especial supervisió i control per 
part d'un equip multidisciplinar.  

FUNCIÓ • FARMÀCIA

Seguir instruccions del metge, infermera o 
farmacèutic i preguntar dubtes
Anar a totes les visites
Integrar la medicació a la vida quotidiana
No deixar de prendre la medicació
Tenir previsió de quan s'acabarà la medicació i anar 
amb suficient antelació al Servei de Farmàcia
Explicar al metge tots els medicaments que es 
prenen
Comprovar que la medicació sigui la prescrita pel 
metge
Observar qualsevol canvi en el nom, la forma o el 
color de la caixa, el medicament o qualsevol altra 
incidència i comunicar-ho ràpidament

RECOMANACIONS AL PACIENT

Horari de dispensació: 
Dimarts: 12h a 14h 
Dimecres: 15:30h a 17:30h 
Divendres: 13h a 15h



Promoció i participació en la selecció de 
medicaments i material sanitari que l'hospital ha 
d'utilitzar
Resposta a les consultes sobre medicaments i 
material sanitari, realitzades des de les unitats
Col·laboració amb AP en l'anàlisi i avaluació sobre 
l'ús racional de medicaments prescrits
Avaluació dels resultats i propostes d'estratègies 
de millora en els indicadors de qualitat 
farmacèutica (IQF)
Promoció i participació de la gestió de la seguretat 
de l'ús dels medicaments i material sanitari
Avaluació i comunicació de reaccions adverses a 
medicaments

ASSESSORAMENT I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 
DE MEDICAMENTS

EBAB HOUSE AT LOS 
ANGELES, CALIFORNIASERVEIS • FARMÀCIA

Pacients no ingressats al centre però que 
necessiten medicació que els ha de subministrar 
l'hospital. Els pacients reben seguiment clínic i 
informació sobre el seu tractament
Control de l'adherència al tractament i de les 
possibles reaccions adverses i l'educació i la 
informació al pacient
Atenció del pacient oncològic es fa en col·laboració 
amb l'ICO (Institut Català d'Oncologia)

ATENCIÓ A PACIENTS EXTERNSCONSERVACIÓ I DISPENSACIÓ DE 
MEDICAMENTS I MATERIAL SANITARI

Validació del pla terapèutic del pacient ingressat, 
amb l'objectiu d'assolir l'ús segur i eficient dels 
medicaments
Validació de les receptes a pacients externs
Conciliació de la medicació de pacients que 
ingressen

PARTICIPACIÓ PLA TERAPÈUTIC

Conservació i correcte emmagatzematge dels 
medicaments i material sanitari d'un sol ús
Dispensació de medicaments en dosis unitàries 
(SDMDU)
Subministrament de la informació necessària sobre 
l'administració de medicaments amb full 
d'administració de medicaments d'infermeria
Circuits especials de dispensació per a 
medicaments en assajos clínics, citostàtics, 
estupefaents i/o ús compassiu
Sistemes de distribució de les farmacioles de les 
unitats tant de medicaments com de material 
sanitari
Dispensació de medicaments i atenció 
farmacèutica a pacients externs
Dispensació de medicaments en assaig clínic
Participació en la gestió i ús dels gasos medicinals

Docència pre-grau a alumnes del 5è curs del Grau 
de Farmàcia (pràctiques tutelades)
Docència a alumnes de la titulació de Grau de Cicle 
Mitjà de Tècnics en Farmàcia

DOCÈNCIA

Gestió de les adquisicions de medicaments i 
material
Gestió d'estocs: existència d'un únic magatzem 
general que realitza la reposició de les farmacioles 
de dispensació situades a les unitats
d'hospitalització
Gestió logística, procediments de negociació i 
contractació
Anàlisi de la gestió de consums

GESTIÓ ECONÒMICA

Elaboració de formules magistrals i normalitzades
Elaboració de preparats estèrils: citostàtics, 
xeringues intravítrees, metacolina inhalada
Reenvasat de formes de dosificació orals en dosis 
unitàries

ELABORACIÓ DE MEDICAMENTS
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ACTIVITAT 2016 • FARMÀCIA

ATENCIÓ FARMÀCIA AMBULATÒRIA
Nº DISPENSACIONS 

   ANTIRETROVIRALS (VIH) · 723
   ERITROPOETINA (EPO) · 178

   ESCLEROSI MÚLTIPLE · 55
   HEPATITIS B · 209
   HEPATITIS C · 104

   ISS (ARTRITIS...) · 267
   NUTRICIÓ ENTERAL · 727

   CITOSTÀTICS (VIA ORAL) · 68
   FIBROSI QUÍSTICA · 14

   HORMONA DEL CREIXEMENT · 44
   ALTRES · 674

TOTAL · 3.063

HOSPITAL D'OLOT I 
COMARCAL DE 

LA GARROTXA (PLANTA 0) 
 

Horari de dispensació 
ambulatòria: 

Dimarts: 12h a 14h 
Dimecres: 15:30h a 17:30h 

Divendres: 13h a 15h 
 

Tel. 972.27.51.30  
Fax. 972.27.51.96 

Correu: 
farmacia@hospiolot.cat 

QUIMIOTERÀPIA   

Nº PACIENTS · 38

Nº TRACTAMENTS · 178

Nº PREPARACIONS
FARMÀCIA · 344


