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CONCEPTES GENERALS



PRINCIPI ACTIU/MOLÈCULA
MEDICAMENT ús humà

ús veterinari
FORMULA MAGISTRAL
PRODUCTE SANITÀRI
MEDICAMENT DIAGNÒSTIC HOSPITALARI
MEDICAMENT ÚS HOSPITALARI
ESPECIALITATS FARMACÈUTIQUES
NOM COMERCIAL/FANTASIA
ESPECIALITAT FARMACÈUTICA GENÈRICA
MEDICAMENTS especials:      HOMEOPÀTIC, VACUNES I 
ALTRES MED BIOLÒGICS,D’ORIGEN HUMÀ, DE TERÀPIA 
AVANÇADA,RADIOFARMACS,ESTUPEFAENTS I 
PSICOTROPS,DE PLANTES MEDICINALS, GASOS 
MEDICINALS.
FORMES FARMACÈUTIQUES sólides, liquides,
injectables,tòpiques
ACONDICIONAMENT 

CONCEPTES:CONCEPTES:



MEDICAMENT:MEDICAMENT:

MEDICAMENT D’ÚS HUMÀ:
Tota substància o conjunt de substàncies que presenti p ropietats 
pel tractament o prevenció de malalties en els essers huma ns,
que es pugui utilitzar en el esser humà, o administrar en el eser
humà, amb el fi de restaurar, corregir o modificar les funcio ns
fisiològiques exercint una acció farmacològica, inmun ològica, o
metabòlica o d’establir un diagnòstic mèdic. 



MEDICAMENT D’ÚS VETERINARI:
Tota substància o conjunt de substàncies que presenti p ropietats 
pel tractament o prevenció de malalties en els animals, que  es 
pugui utilitzar en animals, o administrar en animals hu mà, amb el
fi de restaurar, corregir o modificar les funcions fisiolò giques 
exercint una acció farmacològica, inmunològica, o meta bòlica o
d’establir un diagnòstic veterinari. 

MEDICAMENT:MEDICAMENT:



PRINCIPI ACTIU (PRINCIPI ACTIU ( molmol èèculacula ): ): 

TOT MEDICAMENT ESTÀ FORMAT PER 2 PARTS: principi acti u i
excipient.

PRINCIPI ACTIU:Tota matèria, de qualsevol orígen: hum à, animal,
vegetal, químic o altre tipus a la que s’atribueix una a ctivitat apro-
piada per constituir un medicament.

EXCIPIENT: Tota materia prima afegida al principi actiu,  per servir
de vehícle, possibilitar la seva preparació i contribuir a l’estabilitat,
del medicament i la seva biodisponibilitat.



FORMULA MAGISTRAL:FORMULA MAGISTRAL:

FORMULA MAGISTRAL:
Es el medicament destinat a una persona INDIVIDUAL,prep arat per un farmacèu-
tic o sota la seva direcció, per cumplimentar expresame nt una prescripció facul-
tativa detallada dels principis actius que inclou.



ESPECIALITAT FARMACESPECIALITAT FARMAC ÈÈUTICA:UTICA:

Una especialitat farmacèutica és el medicament de com posició i informació
definides, de forma farmacèutica y dosificació determin ada, preparat pel ús
medicinal inmediat, dispost i acondicionat per a la seva dispensació al públic,
amb denominació, embalatge, envasat  i etiquetat unifo rmes i al que l’autoritat
farmacèutica dona autorizació sanitaria i s’inscriu en  el Registro d’
Especialidades Farmacèutiques.



NOM COMERCIAL / NOM FANTASIA:NOM COMERCIAL / NOM FANTASIA:

Es coneix  com a  nom comercial o de fantasia,  a aquel l nom que identificará
al medicament  d’un determinatlaboratori farmacèutic .

Es un nom propi  protegit per patents internacionals o n acionals.

El nom comercial es molt diferent al nom del principi actiu del medicament.  

SILDENAFILOVIAGRA ®



El llançament d'un nou medicament suposa processos llarg s i costosos

(investigació, sìntesis de novas molècules, experimenta ció, etz.). 

Per rentabitlizar tots els esforços els laboratoris pa tentan el producte i li 

busquen una marca comercial o nom de fantasia  per l a seva explotació

comercial.

Així, és molt freqüent que un mateix  principi actiu (s ubstància medicinal)

estigui  present  en varies marques comercials de labo ratoris diferents. 

NOM COMERCIAL / NOM FANTASIA:NOM COMERCIAL / NOM FANTASIA:



Els medicaments destinats per les seves indicacions a adm inistrar-se a pacients
ambulatoris, però que la seva utilització pot produir efe ctes adversos molt
greus i s’han de prescriure, dispensar i administrar en les condicions especials
que s’ estableigen per normativa. 

Es poden dispensar en oficina de farmàcia AMB receta mèdic a.

ESPECIAL CONTROL MESPECIAL CONTROL M ÈÈDIC:DIC: ECM



DIAGNOSTIC HOSPITALARI:DIAGNOSTIC HOSPITALARI: DH

DIAGNÒSTIC HOSPITALARI: Són medicaments prescrits per me tges de 
centres especializats que disposin  dels  mitjans ad equats per realitzar 
determinats diagnòstics, encara que la seva administra ciói  seguiment es 
pugui realitzar  fora del hospital o centre.
Es poden  dispensar en les oficines de farmàcia.

Aqestas especialitats farmacèutiques s’ identifiquen p er portar les sigles
DH al costat  del Códig Nacional del envàs.



ÚÚS HOSPITALARI:S HOSPITALARI:

ÚS HOSPITALARI: Són els que requereixen l’atenció del  equip multidisciplinar
d’atenció a la salut.

Generalment només es dispensaran en els Serveis  de Fa rmàcia Hospitalaria.

S’identifican per portar la sigla H junt al Còdig Nacional e n el envàs.

H



ESPECIALITAT FARMACESPECIALITAT FARMAC ÈÈUTICA GENUTICA GENÈÈRICA:RICA:

És la especialitat amb la mateixa forma farmacèutica i igua l composició
qualitativa i quantitativa en principi actiu, que  l'alt re  especialitat de
referència (amb nom comercial), en la que el seu perfil d ’eficàcia i seguretat
està suficientement establert  pel seu continuat  ús  clínic.



ESPECIALITAT FARMACESPECIALITAT FARMAC ÈÈUTICA GENUTICA GENÈÈRICA:RICA:

La prescripció per principi actiu, s’anomena també “deno minació comú
internacional (DCI). 

La prescripció d’una Especialitat farmacèutica generi ca porta el nom del
principi actiu, seguit per les sigles: EFG.

Principi actiu                           EFG



ESPECIALITAT FARMACESPECIALITAT FARMAC ÈÈUTICAUTICA
PUBLICITARIA:PUBLICITARIA:

Són els  medicaments que es poden adquirir sense
recepta i tenen l’autorització per  ser publicitats 
directament al consumidor.

Les Especialitats Farmacèutiques Publicitaries,
estàn indicades pel alivi de simptomes menors. 



MEDICAMENTS ESPECIALS:



VACUNESVACUNES

VACUNA: Qualsevol  preparació antigènica, constituida p er microorganismes,
administrada amb la finalitat  d’estimular els mecani smes de defensa específics
del individu contra uns determinads patógens.

VACUNES ELABORADES A PARTIR DE GÉRMENS MORTS
GÉRMENS ATENUATS.



PRODUCTE BIOLÒGIC: Qualsevol virus, serum terapèutic, t oxina, antitoxina
o producte anàleg,aplicable a la prevenció o tractament d e malalties humanes.

Productes  per l’inmunització activa:
Vacunes bacterianes, virals.
Toxoides.

Productes per l’inmunització pasiva:
Antitoxines, Antivenenos, Globulinas inmunes.

Agents utilitzats amnb finalitat diagnòstica:
Toxines, Tuberculina.

I ALTRES MEDICAMENTS I ALTRES MEDICAMENTS 
BIOLBIOL ÒÒGICS:GICS:



MEDICAMENTS DMEDICAMENTS D’’ORIGEN HUMORIGEN HUMÀÀ::

Els derivats de la sang, del plasma i la resta de subst ancies d’origen humà
(fluids, glàndules, excrecions, secrecions, teixits i qua lsevol altre substancia),
així com els seus corresponents derivats, quan  s’util itzen amb finalitat 
terapèutica, es consideran medicaments i està subjectes al règim previst en
la Llei de Garanties i Ús Racional del Medicament y Produc tes Sanitaris,
amb les particularitats que s’estableixen reglamentar iament segons la seva
naturalessa  i característiques.



MEDICAMENTS DE TERAPIAMEDICAMENTS DE TERAPIA
AVANAVAN ÇÇADA:ADA:

Es considera , medicament de teràpia gènica,   el produ cte  obtingut  mitjançant
un conjunt de processos de fabricació destinats a transferi r,” in vivo” o”ex vivo”,
un gen profilàctic, de diagnòstic o terapèutic.



Es considera medicament de teràpia cel·lular somàtica,  la utilizació en sers 
humans de cèl·lules somàtiques vivas, tant autòlogues s, procedents del propi
pacient, como alogèniques, procedents d’un altre ser humà , o xenogènicas,
procedents d’animals, en les que les seves característ iques biológiques han 
estat  alterades sustancialment como resultat de la s eva  manipulació per obtenir
un efecte terapèutic, diagnóstic o preventiu per mitjans metabólics, farmacológics
i inmunológics.

MEDICAMENTS DE TERAPIAMEDICAMENTS DE TERAPIA
AVANAVAN ÇÇADA:ADA:



MEDICAMENT HOMEOPMEDICAMENT HOMEOPÀÀTIC:TIC:

Es considera medicament homeopátic, d’ús humà o veterinar i, el obtingut a
partir de substancies denominades cepes homeopàtiques  d’acord  a un
procediment de fabricació homeopàtic descrit en la Farma copea Europea o en
la Real Farmacopea Española o,  en una farmacopea util itzada de forma oficial 
en un país de la Unió Europea.

Un medicament homeopàtic podrá contenir varis princip is actius.



RADIOFRADIOFÀÀRMAC:RMAC:

Qualsevol  producte que,quan està preparat  pel  seu  ús amb  finalitat
terapèutica o diagnòstica, contingui un o més radionucle ids (isòtops
radiactius).

Radifarmacs terapèutics.
Radiofarmacs diagnòstics.



ESTUPEFAENT I PSICOTROP:ESTUPEFAENT I PSICOTROP:

Una substància psicotròpica o psicòtrop  és un agent qu ímic que actúa sobre el
sistema nerviós central, el que comporta com a conseqüe ncia canvis temporals
en la percepció, l’ànim, estat de consciència i comportame nt.



Les plantes i les seves barrejes, així com els preparats obtinguts  de plantes
en forma d’extractes, liofilitzats,destilats, tintures , cociments o qualsevol altre
preparació galènica que es presenti amb  utilitat te rapèutica, diagnóstica o
preventiva.

MEDICAMENT AMB PLANTES MEDICAMENT AMB PLANTES 
MEDICINALS:MEDICINALS:



Són els utilitzats en teràpia d'inhalació, anestèsia, d iagnòstic com a radiofàrmacs,
diagnòstic  "in vivo" o per a conservar i transportar òrgans, teixits o cèl·lules
destinats al trasplantament.

• Oxígen 
• Òxid Nitrós 
• Aire Usos Mèdics 
• Nitrogen Líquid 
• Diòxid de Carboni

GASOS MEDICINALS:GASOS MEDICINALS:



FORMES FARMACFORMES FARMAC ÈÈUTIQUES:UTIQUES:

La disposició individualitzada en la que s’adapten els  principis actius i excipients
per a constituir un medicament.
Comprimits xarops cremes
Càpsules dures solucions unguents
Càpsules tobes suspensions gel
Dragees tintures pomades
Pindules emulsions
Supositoris



FORMES FARMACFORMES FARMAC ÈÈUTIQUES:UTIQUES:

La importancia de la forma farmacèutica resideix  en qu e determina la eficàcia 
del medicament, ya sigui alliberant el principi actiu d e manera lenta, o en
seu lloc de major eficiència, evitant mal al paciente per interacció química,
solubitlizar substancias insolubles, millorar sabors , millorar  aspecte, etc.

Forma farmacèutica LIQUIDA. Formes farmacèutiques SOLIDES.



ACONDICIONAMENT DELSACONDICIONAMENT DELS
MEDICAMENTS:MEDICAMENTS:

ETIQUETAT: són les informacions que consten en el embala tge exterior o les del
acondicionament primari.
Tot està regulat per normativa, obligant a que surtin  una  serie de símbolos
y siglas, en el embalatge exterior així com en el acondic ionament primari.

PROSPECTE: És  la informació escrita dirigida al consumi dor o usuari, que
acomnya al medicament.



ACONDICIONAMENT DELSACONDICIONAMENT DELS
MEDICAMENTS:MEDICAMENTS:

EMBALATGE EXTERIOR o CAIXA: És on trobem el acondicionam ent primari.

ACONDICIONAMENT PRIMARI: És l’envàs o qualsevol  l’aco ndicionament que es
troba en contacte directa amb el medicament.

Pot haver acondicionament secundari i d'altres, fins l a caixa.



PRODUCTE SANITARI:PRODUCTE SANITARI:

Qualsevol  instrument, dispositiu,equip, material oqu alsevol altre artícle,
utilizat sol o en combinació, inclosos els programas i nformàtics que intervenen

en el seu bon funcionament, destinat pel fabricant a ser utilizat en sers humans
amb finalitats de:

1.º Diagnòstic, prevenció , control, tratamiento o alivi d’una malaltia.

2.º Diagnòstic, control, tractament, alivi o compensació d’una lesió o d’una
deficiència.

3.º Investigació, substitució o modificació de la anatomí a o d’un proces fisiològic.

4.º Regulació de la concepció.



PRODUCTE SANITARI:PRODUCTE SANITARI:

Que no tingui  l’acció principal que es  dessitja
obtenir  en el interior o en la superficie del cos
humà per mitjans farmacològics, inmunològics
ni metabòlics, però al que es pugui assignar la
funció en la que hi contribueix. 



NORMES DE CONSERVACINORMES DE CONSERVACIÓÓ I I 
CONTROL DELS MEDICAMENTSCONTROL DELS MEDICAMENTS



El lloc on estàn ubicats els medicaments ha d’estar NET,S EC,I PROTEGIT de
qualsevol focus de llum alor directes, per evitar la alt eració accelerada dels medi-
ments.

Els medicaments s’ordenaran alfabèticament,segons el pr incipi actiu 
preferentment, separats per formes farmacèutiques orals ,injectables i rectals.

Els medicaments s’han de conservar dins del seu envàs pri màri,respectant l’ordre
d’antiquitat dels lots, procurant col·locar els de cadu citat més propera davant i els
nous darrera. Si els medicaments orals (comprimits, cà psules i dragees) no estàn
envasats en dosi unitàries, s’enmagatzerant sense retal lar els blisters.

Les farmacioles només contindrant els medicaments apro vats per la Comisió d’Ús
Racional del Medicament del Àrea i subminitrats pels Se rveis de Farmàcia dels
hospitals.

NORMESNORMES



NORMES NORMES 

Per tant no es poden tenir medicaments diferents als apr ovats per la CURM, que
siguin mostres gratuites o medicaments sense cupó prec inta.

El numero de medicaments disponibles en cada centre estarà en funció de les
característiques del centre i de la seva activitat as sistencial.

La quantitat a disposar de cada medicament dependrà del cons um habitual, així
com, en determinats casos de l’epoca del any. Estarà esta blert en el seu PACTE
i es trobarà instal·lat en el Sistema SAP. Sempre es pod ràn revisar els PACTES 
(quantitats màximes o introducció de productes nous o ret irades) amb el farma-
cèutic d'Atenció Primària. 



MAGATZEMMAGATZEM

El MAGATZEM de la farmaciola ha de mantenir les normes b àsiques de
conservació i control dels medicaments i productes sani taris.

Ha de ser un lloc que es mantingui net, sec i protegit de qualsevol focus de llum o
calor directes, per evitar l’alteració accelerada del s medicaments.

Els medicaments s’identificaran i ordenaran alfabèticam ent segons el nom del
principi actiu preferentment i separats per formes farm acèutiques orals, rectals i
injectables.



MAGATZEMMAGATZEM

Els medicaments s’emmagatzeran en el seu envàs original i respectant l’ordre 
d’antiquitat dels lots, procurant col·locar els de cadu citat més propera davant i els 
nous darrera.

S’ha de tenir cura dels medicaments fotosensibles en la c onservació dins del
magatzem, s’ha d’evitar qualsevol focus de llum direct e que pugui alterar 
l’estabilitat dels medicaments.



Metodologia

Informació

Organització

Falta d’informació i control

Desorganització

Acumulació de stock

Ordenació sense criteri

MAGATZEMSMAGATZEMS



FARMACIOLAFARMACIOLA

El lloc on es trobi la FARMACIOLA es mantindrà net, sec i protegit de qualsevol
focus de llum o calor directes, per evitar l’alteració a ccelerada dels medicaments.

Els medicaments es conservaran en caixetes , en la que ca descuna ha de tenir 
una única especialitat farmacèutica, ben identificad a i s’ordenaran 
alfabèticament, segons el principi actiu preferentment i separats per formes 
farmacèutiques orals,injectables i rectals.



FARMACIOLAFARMACIOLA

Existirà en un lloc visible un llistat de conversió de nom comercial a nom del
principi actiu, i viceversa.

Les farmacioles nomès contindràn medicaments d’urgènci a aprovats per la
Comissió d’Ús Racional del Medicament del Àrea, i submi nistrats pel Servei de
Farmàcia.

S’ha de prestar especial atenció a la conservació dels medi caments termolàbils i
fotosensibles.



FARMACIOLESFARMACIOLES



MEDICAMENTS FOTOSENSIBLESMEDICAMENTS FOTOSENSIBLES

MEDICAMENTS FOTOSENSIBLES NECESSITEN CONSERVAR-SE
PROTEGITS  DE LA LLUM NATURAL O ARTIFICIAL.

La conservació dels medicaments fotosensibles  dins del magatzem,
s’ha d’evitar qualsevol focus de llum directe que pug ui alterar
l’estabilitat dels medicaments, sobretot si són injec tables que no estàn 
acondicionats en vidre topaci. 

Han d’estar sempre en el seu envàs original (envàs secu ndari) i s’han
de treure inmediatament abans de la seva administració .



MEDICAMENTS FOTOSENSIBLESMEDICAMENTS FOTOSENSIBLES

Algunes especialitats es presenten en el seu envàs de v idre
topàci i així es protegeigen  de les radiacions que pod en alterar
la seva estabilitat.

Si han estat extrets del seu envàs secundari, s’han de c ubrir amb 
materials opacs a la llum (cartró, paper d’alumini). 



Fotosensibles envasats amb vidre topaci:

ADRENALINA 
ATROPINA 
DIGOXINA 
FUROSEMIDA
FITOMENEDIONA
HALOPERIDOL
METAMIZOL
MORFINA
NALOXONA
TRIAMCINOLONA

LLISTAT DELS MEDICAMENTS FOTOSENSIBLESLLISTAT DELS MEDICAMENTS FOTOSENSIBLES



LLISTAT DELS MEDICAMENTS FOTOSENSIBLESLLISTAT DELS MEDICAMENTS FOTOSENSIBLES

Fotosensibles amb vidre tranparent:

ANTIGEN  HEPATITIS B
AMIODARONA
BIPIRIDÈ
BUDESONIDA
BUTILESCOPOLAMINA
CLORPROMAZINA
DEXCLORFENIRAMINA
DAZEPAM
DICLOFENAC
DOPAMINA
FLUORESCEINA
RANITIDINA



MEDICAMENTS TERMOLMEDICAMENTS TERMOL ÀÀBILSBILSMEDICAMENTS TERMOLMEDICAMENTS TERMOL ÀÀBILSBILS

MEDICAMENTS QUE QUEDEN ALTERATS PER L’ACCIÓ DE EL CA LOR.

S’identifiquen en el envàs secundari amb el símbol: ∗∗∗∗ i una notificació: “mantenir
en fred”.

Necessiten conservar-se entre 2-8º centígrads. S’han d’ enmagatzemar a la gelera.

Han d’estar perfectament etiquetats.

No poden patir congelació, ja que es desnaturalitzen o precipiten.

S’ha de controlar peridicament la temperatura de la geler a amb un termòmetre de
màxims i mínims.

Al utilitzar vials multidosi i coliris, s`ha de rotular la  data d’apertura.



Insulina rápida vial 100 UI / ml

Gammaglobulina antitetánica 500 UI vial

Glucagón vial 1 mg 

Succinilcolina ampolla 100 mg 2 ml 

Tuberculina

Vacuna recombinante antihepatitis B adulto

Vacuna de la gripe

LLISTAT DELS MEDICAMENTS TERMOLLLISTAT DELS MEDICAMENTS TERMOL ÀÀBILSBILS



NORMES DNORMES D’’ENMAGATZEMATGE DELSENMAGATZEMATGE DELS
MEDICAMENTS TERMOLMEDICAMENTS TERMOL ÀÀBILSBILS

CARACTERÍSTIQUES. EQUIPAMENT I ÚS DE LA GELERA.

El més recomanable ( no imprescindible), és que la gelera  sigui d’una porta, amb
compartiment congelador i amb safates de reixeta metàli ca amb perforacions.

Situar-lo lluny de fonts de calor i al menys a 15 cm de la paret posterior.

Col·locar els sensors dels  termòmetres correctament.

Tenir acumuladors de fred en el congelador.

Descongelar-lo quan la capa de gel sigui superior a 0.5cm .

Obrir la porta quan sigui només necessari.

No col·locar aliments, ni begudes en  la gelera de la medi cació.  





ENMAGATZEMATGEENMAGATZEMATGE

No enmagatzemar vacunes ni medicaments a la porta.

Evitar que estiguin en contacte amb les parets de la gele ra i del
congelador.

Deixar espai entre la medicació per que pugui corre el ai re.

Col·locar lo més proper a caducar davant.

Retirar les vacunes i medicaments caducats. REVISIÓ
MENSUAL.

Les vacunes haurien d’estar col·locades a la zona mitx e de la
gelera.

Evitar la congelació de les vacunes i dels medicaments
termolàbils.



Les vacunes mès sensibles a la calor:

Polio oral

Triple virica

Meningocòcica C

Neumocòcica polisacàrida
Neumocòcica conjugada

Sarampiò

Rubèola

BCG

tenen que estar situades en la part mès freda, però no  en el congelador.

NORMES DNORMES D’’ENMAGATZEMATGE DEENMAGATZEMATGE DE
LES VACUNES:LES VACUNES:



NORMES DNORMES D’’ENMAGATZEMATGE ENMAGATZEMATGE 
DE LES VACUNES:DE LES VACUNES:

Les de toxoides:

Tétanus

Diftèria

Les inactivades:

Polio inactivada
Hepatitis B

Haemophilus influenzae b

Grip

Els diluïents

s'ubicaran en la part menys freda, deixant espai al volt ant  de les caixes.



NORMES PER LA PETICINORMES PER LA PETICI ÓÓ DE MEDICAMENTSDE MEDICAMENTS

Cada centre de salut ha de disposar d’un responsable de la farmaciola.

Aquest responsable s’ha de notificar al FAP (farmacèut ic d’Atenció Primaria,
per poder acreditar-lo com a usuari del petitori de med icaments.

El petitori de medicaments es realitza al Hospital de re ferència, mitjançant
l’eina informàtica SAP.

El responsable pot ser personal del equip d’infermeria , auxiliars d’infermeria
o amdós.

La comanda es realitzarà via SAP, tal i com estigui esta blert, segons les necessiats
del centre de Salut o de les Unitats Bàsiques.



SAP : (Systems,Applications and Projects)SAP : (Systems,Applications and Projects)



NORMES PER LA PETICINORMES PER LA PETICI ÓÓ DE MEDICAMENTSDE MEDICAMENTS

El número de medicaments disponibles en cada Centre estarà
en funció de les característiques del Centre i de la sev a 
activitat assistencial.

Estarà establert en el seu PACTE i es trobarà instal·lat en el
Sistema SAP.



NORMES PER LA PETICINORMES PER LA PETICI ÓÓ DE MEDICAMENTSDE MEDICAMENTS

La sistemàtica de la petició de medicaments serà la següen t:

1. La quantitat a disposar de cada medicament estarà predefini da en el 
PACTE de cada Centre de Consum (“CECO,” Centres de Salut  i Unitats 
bàsiques donades d'alta pel Hospital de referència).

En cada comanda ordinària, es contarà la quantitat disp onible (stock), i es 
demanarà la quantitat necessària  per consumir fins la p ròxima comanda
ordinària.



NORMES PER LA PETICINORMES PER LA PETICI ÓÓ DE MEDICAMENTSDE MEDICAMENTS

2. La quantitat a sol·licitar mensualment al hospital no p odrà mai sobrepassar
la quantitat màxima establerta en el pacte, d'aquell CEC O  en concret.

NOTA: Sempre es podràn revisar els PACTES (quantitats  màximes o
introducció de productes nous o retirades) amb el farmacèu tic
d'Atenció Primària. 

3. El responsable de la farmaciola utilitzarà el sistema SAP  un cop al mes,
per fer la comanda ordinària, omplint les columnes destin ades a
“Quantitat” (quantitat de medicaments que sol·licita li  siguin subministrats).



NORMES PER LA PETICINORMES PER LA PETICI ÓÓ DE MEDICAMENTSDE MEDICAMENTS

4. Les quantitats es faràn en unitats, no per caixes, ni en vasos, etc.

5. Una vegada s’hagi confeccionat la comanda ordinària e s remetrà
al Servei de Farmàcia del hospital de referència, el qual  revisarà la
quantitat demanada de cadescun dels medicaments, pel se u posterior
subministrament.

En cas de considerar-se oportú, el Servei de Farmàcia del h ospital es
posarà en contacte amb el farmacèutic d'AP, per poder ac larir les anomalíes
de la comanda.



NORMES PER LA PETICINORMES PER LA PETICI ÓÓ DE MEDICAMENTSDE MEDICAMENTS

6. Un cop estigui preparada la comanda per aquell Centre de Salut o
Unitat  Bàsica es farà la seva distribució.

7. Els paquets aniran identificats amb el nom del centr e de destí,
s’indicarà clarament si contenen medicació de nevera i/ o estupefaents. 



NORMES PER LA PETICINORMES PER LA PETICI ÓÓ DE MEDICAMENTSDE MEDICAMENTS

Els centres rebràn la comanda ordinària dins dels termini s establerts 
en  el seu calendari de subministraments.

El responsable de la farmaciola estarà localitzat el dia d’entrega per la
recepció de la comanda i signar l’albarà.

Si fos altre persona, signarà l’albarà i posarà clarament   el seu nom  i
cognoms.



NORMES PER LA PETICINORMES PER LA PETICI ÓÓ DE MEDICAMENTSDE MEDICAMENTS

En l'albarà s'hi consignara el número de bultos , paquets o c apses
que conformaràn la comanda, per tal de que la persona que rèbiga 
aquesta, confirmi ràpidament que es correcta.

Una vegada s’hagi rebut la comanda en el centre, el res ponsable de 
la farmaciola s’encarregarà de recepcionar, col·locar la medicació
en el magatzem de la farmaciola, d’acord amb les normes 
establertes per la seva conservació i legislació.



NORMES PER LA PETICINORMES PER LA PETICI ÓÓ DE MEDICAMENTSDE MEDICAMENTS

Si hagués qualsevol incidència en la comanda, el resp onsible
de la farmaciola contactarà directament amb el Servei de Farmàcia
del hospital.

En el supost de que per qualsevol causa extraordinària e ls estocatges
quedin sense medicació es pot fer una comanda urgent.  



NORMES PER LA PETICINORMES PER LA PETICI ÓÓ DE MEDICAMENTSDE MEDICAMENTS

El Sistema SAP no permet demanar res urgent (que no hi si gui dintre 
del pacte) per lo que la comanda urgent sempre sera via  F AX:

En el full s'indicarà el centre de salut o la unitat bàs ica peticionaria,
el medicament o medicaments demanats ( especificant la forma
farmacèutica i la quantitat) i estarà signat per la pers ona que fa
la petició.

El servei de farmàcia prepararà la comanda urgent i aquest a serà repartida,
segons Normativa de cada hospital.



Com a comanda urgent també tindrà que ser considerada aque lla que
correspon als supostos de possibles incidències o recla macions.

Incidències / Reclamacions 

Qualsevol incidència o reclamació, referent a la coman da o
subministrament dels  medicaments que es pugui detec tar per part del
responsable de la farmaciola, ho comunicarà al Servei de F armàcia
del hospital.

Comandes equivocades
Comandes incompletes

· Errors de distribució
· Quan s’observin deficiències en la qualitat dels medi caments.

NORMES PER LA PETICINORMES PER LA PETICI ÓÓ DE MEDICAMENTSDE MEDICAMENTS



Tots els medicaments s’han de sol·licitar amb REGUL ARITAT durant tot l’any
Per evitar interrupcions en el subministre.

Al realizar la previsió de medicaments s’han de tenir en  compte les
Necessitats, I la previssió dels consums.

També la previsió s’ha de  basar en la freqÜència de le s distribucions I del 
estocatge que tenim en tot el centre.

És necessari sol·licitar només la quantidad necessa ria fins  el següent mes.

El excès de stocks pot implicar el deteriorament o ca ducitat dels medicaments 
I la falta de stocks pot dur al desabasteixement.

GESTIGESTIÓÓ DE CADUCITATS:DE CADUCITATS:



GESTIGESTIÓÓ DE CADUCITATS:DE CADUCITATS:

Per evitar la presència de medicaments CADUCATS en els m agatzems I les 
farmacioles és important que es segueixin les següents recomanacions:

⇒⇒⇒⇒COL·LOCACIÓ ADEQUADA

⇒⇒⇒⇒REVISIÓ MENSUAL 

⇒⇒⇒⇒Els medicaments s’han de conservar en caixetes i/o en  el seu envás original.

⇒⇒⇒⇒CADA CAIXETA CONTINDRÁ NO MÉS D’UNA ESPECIALITAT 
FARMACÈUTICA. Les caixetes s’identificaran i s’orden aran alfabèticament per 
principi actiu (preferentment separats segons la seva  via d’administració).

⇒⇒⇒⇒Els medicaments s’emmagatzeran segons l’ordre d’antiq uitat dels lots, 
COL·LOCANT ELS DE CADUCITAT MÉS PROPERA DAVANT I/O A DALT I ELS 
NOUS DARRERA I/O A BAIX. Els envasos s’esgotaran ab ans de començar un 
de nou.



GESTIGESTIÓÓ DE CADUCITATS:DE CADUCITATS:

⇒⇒⇒⇒Si els medicaments están fora del seu envàs original, S’HA D’EVITAR 
QUE A LES CAIXETES ESTIGUIN BARREJADES DIFERENTS 
CADUCITATS. Per tot això poden utilitzar-se diferent s alternatives: 
separadors, elàstics, borses…

⇒⇒⇒⇒Quan els medicaments orals no estiguin envasats en do si unitaries, 
s’emmagatzeran sense tallar els blisters, per què es puguin identificar, 
entre altres dades, la seva caducitat.

⇒⇒⇒⇒LA DATA DE CADUCITAT SERÀ REVISADA MENSUALMENT pel
responsable de la farmaciola. Els medicaments caduc ats (darrer dia del 
mes indicat) es tornaran al Servei de Farmàcia per a la seva gestió.

⇒⇒⇒⇒LES REVISIONS HAN DE FER-SE A TOTS ELS LLOCS DEL CE NTRE HA 
ON EXISTEIXI MEDICACIÓ: magatzem de farmàcia, sala d e cures i 
d’urgències, carro d’aturada, maletins d’urgències,  etc



GESTIGESTIÓÓ DE CADUCITATS:DE CADUCITATS:

CIRCUIT DE RETIRADA DELS MEDICAMENTS CADUCATS

Cada vegada que es faci la revisió de medicació, en to ts el llocs del Centre, on 
aquesta es troba, es recolliran els medicaments cadu cats i es separaran dels 
altres  sense cap possibilitat de confusió. 

Aquets medicaments es preparan, un cop al mes, per ser  retonats al Servei de 
Farmàcia del hospital de referència, per a la seva ge stió.

Els medicaments caducats tindran en el magatzem un es pai rotulat amb la   
paraula CADUCATS on es mantindran col·locats en un cont enidor fins la seva
retirada.



GESTIGESTIÓÓ DE CADUCITATS:DE CADUCITATS:

El contenidor d’aquets medicaments caducats, potser una caixa de cartró
qualsevol, on estarà rotulada la paraula CADUCATS. Qu an la caixa estigui
plena, es precintarà i s’entregarà al personal que di stribueix la comanda 
ordinària.

Al mateix temps es deixarà preparat un altre  espai pe r les caducitats que 
puguin produir-se durant el mes següent i poder segui r el circuit de 
recollida. 



GESTIGESTIÓÓ DE CADUCITATS:DE CADUCITATS:

ES CONSIDEREN MEDICAMENTS PER DEVOLUCIÓ AL SERVEI DE  FARMÀCIA:

1.- Medicaments on la seva data de caducitat correspon al darrer dia del mes 
indicat.

2.- Medicaments en mal estat per causa de dolenta manipul ació.

3.- Col·liris que han estat oberts més temps del que corr espon, segons la data 
d’apertura.

4.- Medicaments que s’hagin fet malbé per causes externes:  climatològiques, 
innundació, desabasteixament de corrent elèctrica…

Entenem per CADUCITAT la data que marca el envàs ext ern de l’especialitat 
farmacèutica o producte sanitàri. El mes que queda r eflectit, és el que es prendrà
com a referència per retirar el producte i posar-lo a l contenidor de CADUCATS. 



GESTIGESTIÓÓ DE CADUCITATS:DE CADUCITATS:

MEDICAMENTS QUE SIGUIN MOSTRES GRATUITES NO PODEN ESTAR EN EL 
CENTRE, R.D 1416/1994, DE 25 DE JUNY, CIRCULAR Nº16 /1977 (7-7).INP).

TAMPOC ES PODEN RECOLLIR MEDICAMENTS
DELS USUARIS QUE HAGIN CADUCAT O NO 
UTILITZATS, S'HA D'INFORMAR AL USUARI 
QUE HO GESTIONI AMB LES OFICINES DE
FARMÀCIA QUE TENEN UN CONTENIDOR ESPECIAL “SIGRE”.



GESTIGESTIÓÓ DD’’ESTUPES:ESTUPES:

FUNCIONS DEL RESPONSABLE D'ESTUPEFAENTS DEL CENTRE:

-Petició dels estupefaents, Via SAP, al Hospital de referència amb la comanda 
ordinària (mensual).
NOTA: Si no és la mateixa persona responsable de la f armaciola i dels 
estupefaents, dirigir-se a qui fa la comanda ordinàr ia i comunicar-li la petició
d'estupefaents per aquell mes en curs. 

-Custodiar els estupefaents de la caixa de seguretat i  reposar al carro d'aturada, 
maletins d'urgències i unitats bàsiques que depenguin del centre.

-Custodiar el talonari dels: “Val per a la reposició d'estoc d'estupefaents”

-Omplir els “Vals per a la reposició d'estoc d'estupef aents” i signar-lo.



GESTIGESTIÓÓ DD’’ESTUPES:ESTUPES:

Entregar els “vals” al repartidor de la comanda ordin ària i custodiar els

estupefaents a la caixa de seguretat. Si no s'entrega el val el repartidor no 

lliurarà els estupefaents al centre.

NOTA: En cas de no poder està ella personalment en el moment de la recepció
de la comanda, delegar els “Vals”( correctament empl enat i signat), a la 

persona en qüestió.

- Custodiar i Mantenir el llibre de “Control d'estupefa ents” , pel que fa a reposició
- i existències.

- En cas de robatori, gestionar la denùncia a la polic ia local, i custodiar
l'imprés junt amb el llibre. 



GESTIGESTIÓÓ DD’’ESTUPES:ESTUPES:

NORMES PER L’ADQUISICIÓ, CUSTÒDIA I DISPENSACIÓ D’ES TUPEFAENTS:

1.- Cada RESPONSABLE D'ESTUPEFAENTS, (potser la mateixa p ersona que és
responsable de la farmaciola, o un altre, a qui el c entre hagi determinat), tindrà el 
talonari dels “Vales” .

El dia en que està programat rebre la comanda al Centr e, (Annex V), i s'han 
demanat estupefaents, entregarà al “VAL” al repartido r en el moment de tenir la 
comanda, o en el seu defecte deixarà el “VAL” en qui hagi delegat en aquell 
moment.

2.- Cada Centre tindrà un llibre de control d'estupefaent s d’entrades i sortides   
on s’anotarà correctament la gestió del estupefaent.



GESTIGESTIÓÓ DD’’ESTUPES:ESTUPES:

Aquest llibre es guardarà amb els estupefaents. Quan estigui completament 
emplenat, es notificarà al FAP ( farmacèutic d'AP) p er gestionar la entrega de un 
altre de nou i dèixar al Hospital l'àntic per a la seva  custòdia durant 5 anys.

3.- Els estupefaents  caducats es gestionen a part  de l a resta de medicaments ,  
però ho posarà a part dels altres rotulan estupes cad ucats, entregàn-lo en mà al 
repartidor de la comanda ordinària el dia que aquest e s presenti. 



PRACTIQUES



¿COM CONÈIXER ELS CARTONATGES?



TERMÒMETRES



CADENA DEL FREDCADENA DEL FRED

CADENA DEL FRED
La cadena del fred disposa d’una sèrie d’elements:

Personal implicat i recursos materials

que són imprescindibles en les diferents fases que co nstituxen la
cadena del fred:

Distribució.
Enmagatzematge.
Administració.

La gestió de vacunes es diferent segons l‘organisme que ha realitzat el
subministrament: Conselleria de Sanitat (Promoció de la Salut) i Servei de
Farmàcia d’AP (Vacunes Hepatitis B adults, infantils i Grip). 



CONTROL DE TEMPERATURESCONTROL DE TEMPERATURES

Han de mantenir-se entre 2-8º.

Control habitual de la temperatura MÀXIMA I MÍNIMA.
Tenir el full de registre enganxat o a prop de la geler a.

Registrar-la, si pot ser, un cop al dia.

Si tenim una desconexió a la xarxa elèctrica:

Mantenir tancada la gelera amb els acumuladors de fred, es pot
mantenir entre 6 i 12 hores.

Valorar l’hora d’inici i duració de l’averia.

SI LES TEMPERATURES REGISTRADES SÓN  >>>>8º o  <<<<2º AVISAR A LA 
CONSELLERIA I AL FARMACÈUTIC D’AP.



CONTROL DE TEMPERATURESCONTROL DE TEMPERATURES

Termòmetre digital amb pantalla LCD en ºC o ºF amb cable .

Té un suport de taula o de paret a la part posterior.

Si pot anar penjat a prop de la nevera molt millor per  la seva 
visibilitat.

Si no pot ser, es pot dèixar damunt de la nevera o de quals evol moble 
que estigui a prop.

A la part de darrera es troba un interruptor per selecci onar si es 
desitja la temperatura en ºC (centìgrads) ºF (Fahrenh eit).

Funciona amb piles.



CONTROL DE TEMPERATURESCONTROL DE TEMPERATURES

Llla pantalla marca:

La temperatura actual (que hi ha, en el  moment a l’amb ient).
Pantalla INDOOR.

La temperatura actual (que hi ha dins la nevera, en el moment).
Pantalla OUTDOOR.

Ha d’ estar entre 2ºC-8ºC.
Si no fós així regular la nevera.

Botó lateral superior MAX/MIN per llegir les Temperatures Màximes i
Mínimes.

Botó lateral inferior RESET, per borrar les temperatures màximes i
mínimes llegides i anotades al full de registre i poder l legir les 
temperatures màximes i mínimes la próxima vegada.



CONTROL DE TEMPERATURESCONTROL DE TEMPERATURES

LECTURA DE LES TEMPERATURES MAX/MIN REGISTRADES PEL  TERMÒMETRE:

Pitjar per primera vegada el botó MAX/MIN, ens marca la temperatura registrada
máxima (pantalla INDOR ) y mínima (pantalla OUTDOR) de l’habitació.

Pitjar per segona vegada el mateix botó, ens marca la MAX  (pantalla INDOR)
i la MIN (pantalla OUTDOR ) de la nevera.

.AQUESTES S’HAN D’ANOTAR AL FULL DE REGISTRE.



FULL DE CONTROL DE TEMPERATURESFULL DE CONTROL DE TEMPERATURES



CONTROL DE TEMPERATURESCONTROL DE TEMPERATURES

Tornar a pitjar el botó MAX/MIN per tornar a la pantalla inicial.

Per borrar les temperatures MAX/MIN, s’ha de pitjar el bot ó RESET.

Si no és fa, no llegireu les temperatures MAX/MIN correc tament la propera
vegada.

Tornar a col·locar el termòmetre al seu lloc, fins la próx ima lectura.



NOTIFICACINOTIFICACIÓÓ DD’’ INCIDINCIDÈÈNCIA DE FALTA DENCIA DE FALTA DE
CORRENT ELCORRENT ELÈÈCTRICA:CTRICA:

INCIDÈNCIA:
Consultar full de registre de temperatures i temperatur a ACTUAL:

Si les Tªs són majors a 15 ºC o inferiors a 0 ºC:
contactar amb el Servei de Farmàcia del hospital i/o la C onselleria de Salut
per valorar el estat dels medicaments.

Mantenir la cadena del fred.

No utiltzar  els lots afectats fins que s'hagi comprovat   la seva activitat.



NOTIFICACINOTIFICACIÓÓ DD’’ INCIDINCIDÈÈNCIA DE FALTA DENCIA DE FALTA DE
CORRENT ELCORRENT ELÈÈCTRICA:CTRICA:

TEST DE FLOCULACIÓ:

Agitar energicament el vial/xeringa/vacuna sospitosa i
col·locar-lo damunt superficie plana i davant un focus de llum.

Fer el mateix amb un altre vial/xeringa/vacuna que no hagi
petit congelació, de la mateixa vacuna i del mateix fabr icant.

COMPARAR-LOS

Durant la realització del test:
la vacuna no congelada apareix llisa i terbola mentres q ue la vacuna 
adsorbida congelada presenta particules granuloses o flòculs i es 
menys terbola.

A partir de  15 min, les diferencies són mes evidents,  de manera que la
vacuna congelada apareix un sediment en el fons del vi al, que a la hora  
no es  mou al inclinar el vial.



NOTIFICACINOTIFICACIÓÓ DD’’ INCIDINCIDÈÈNCIA DE FALTA DENCIA DE FALTA DE
CORRENT ELCORRENT ELÈÈCTRICA:CTRICA:

CENTRE DE SALUT
• Responsable de petitori de vacuna i/o medicament termolà bil.

• Data de l'avería.

• Durada  aproximada de:
– Interrupciò del funcionament.
– Congelaciò.
– Descongelaciò.

• Descripciò de l'avería.

• Registre de temperatures: actual, mínima i màxima.

• Relaciò de vacunes afectades:
– Tipus.
– Nom comercial.
– Numero de dosis.
– Lot.
– Data de caducitat.



NOTIFICACINOTIFICACIÓÓ DD’’ INCIDINCIDÈÈNCIA DE FALTA DE NCIA DE FALTA DE 
CORRENT ELCORRENT ELÈÈCTRICA:CTRICA:

Si l'averia es de curta durada:

Es mantindrà tancada la porta de la gelera i es controlarà p osteriorment
la temperatura i la estabilitat d'aquesta.

En el cas  de tall de corrent en la xarxa elèctrica les g eleres estàn 
preparades per mantenir la seva temperatura interna dur ant al menys 6
hores, sempre que es mantingui tancada.

Si es preveu una averia de llarga durada:
es traslladaran les vacunes, amb acumuladors de fred, a u na gelera
ben controlada.



SAP



IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓ DEL USUARIDEL USUARI



PETICIONS CECO: (CENTRE DE COST)PETICIONS CECO: (CENTRE DE COST)



CREAR RESERVA AMB MODEL:CREAR RESERVA AMB MODEL:



ENTRAR AL PETITORI:ENTRAR AL PETITORI:



PREPARAR LA COMANDA:PREPARAR LA COMANDA:



CREAR LA COMANDA:CREAR LA COMANDA:



DIAPO AMB RESERVA CREADA Nº IDENTIFICADOR

COLOR VERT



Ordenar
alfabè ticament

Visualitzar

descripció

llarga/curta

Marcar tot

Desmarcar tot

BOTONS ACCESORIS:BOTONS ACCESORIS:



DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓ LLARGA/CURTA:LLARGA/CURTA:

LLARGA:

Nom comercial.

CURTA:

Principi actiu.



CREAR/MODIFICAR LA RESERVA:CREAR/MODIFICAR LA RESERVA:



ENTRAR A LA RESERVA:ENTRAR A LA RESERVA:



RESERVA:RESERVA:



AFEGIM ELS MATERIALS NECESSARIS:AFEGIM ELS MATERIALS NECESSARIS:



ELS ANEM A CERCAR AL CATELS ANEM A CERCAR AL CAT ÀÀLEG:LEG:



ELS COLLIM ! ! !:ELS COLLIM ! ! !:



S’AFEGEIG A LA 
DARRERA PÀGINA

ALTRES BOTONS DALTRES BOTONS D ’’UTILITAT:UTILITAT:



TORNAM A CREAR LA RESERVA:TORNAM A CREAR LA RESERVA:



MATEIXA DIAPO QUE RESERVA CREADA, MATEIX Nº



CONSULTA DEL CATCONSULTA DEL CAT ÀÀLEG:LEG:





ORDENEM PER ORDRE ALBABORDENEM PER ORDRE ALBAB ÈÈTIC:TIC:



IMPRIMIRIMPRIMIR



IMPRIMIRIMPRIMIR



OK!      IMPRIMIROK!      IMPRIMIR



CADUCITATS



GESTIGESTIÓÓ CADUCITATSCADUCITATS

Stock de reserva (ER)
És el porcentatje de medicament que s’ha de sumar a la previsió de
consum per poder afrontar  les variacions improvisa des de la
demanda (temporalitat en el consum, alertes farmacèut iques,retirada de
medicament del mercat).

Aquest porcentatje de reserva es específic de cada es pecialitat farmacèutica.
Generalment és un  25% del consum estimat (CE).

Stock màxim (EM)
És la quantitat de cada medicament que es necessario tenir enmagatzemat al
magatzem al fer la comanda. 
S’obtè de la suma de ER més les unitats o dosi de CE.



GESTIGESTIÓÓ CADUCITATSCADUCITATS

Càlcul de la previsió de stocatge basàn-se en unitats  o dosis teóriques:

Al obrir un nou Centre (no hi han dades de consum),  el càlcul es basa en
cubrir el 100% de la població.

Una vegada s’ha  realizat la previsió anual, es aconse llable distribuirla
segons els periodes d’aprovisionament previament est ablerts.

Al finalitzar el primer periode d’aprovisionamient (1  mes) es disposa de
les primeres dades de consum, lo qual permet en los pe riodes succesius
ajustar la previsió de medicaments al consum real.



GESTIGESTIÓÓ CADUCITATSCADUCITATS

Càlcul de la previsió de stocatge basán-se en dades d e consum anterior:

Cal calcular-lo conèixent com a  minim de les dades  corresponents a tres 
mesos  d’aprovisionament.

El consum estimat (CE) de medicament es la suma del con sum
anterior (CA) més el porcentatje de reserva (ER) que s’ap lica a cada
medicament: CE = CA + ER.

Al realitzar una comanda de medicament (CM ) es restarà al consum
estimat (CE) el stock residual (ER) de la comanda an terior. CM =CE - ER.



SIMBOLS EN CARTONATGES



ECM Especial Control Mèdic
EFP Especialitat Farmacèutica Publicitaria
EFG Especialitat Farmacèutica Genèrica
H Medicament Ús Hospitalari
TLD Tractament de Llarga Durada
DHDiagnòstic Hospitalari.

O Medicament que necessiten recepta mèdica.
O Recepta de psicòtrops(1)
nnnn Recepta d’estupefaents.
✴✴✴✴ Condicions especial de conservació (gelera).

Caducitat inferior a 5 anys.



LLIBRE CONTROL D’ESTUPEFAENTS



GESTIGESTIÓÓ DD’’ESTUPES:ESTUPES:



Gràcies per  la vostra atenció


