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  Medikamentuaren erabilera segurua eta 
eraginkorra, pazientearen bizi-kalitatea eta 
osasun-egoera hobeak lortzeko.  

  Irakaskuntza (gradu-aurrekoa eta ondokoa) 
  Ikerkuntza klinikoa 



  Ospitaleko oinarrizko prozesuak ondorengo taldeetan 
sailkatu daitezke: 

 Medikamentuaren baliagarritasun seguru eta 
efektiboa errazten dutenak. 

 Medikamentuaren erabilera segurua, eraginkorra eta 
kalitekoa sustatzen dutenak. 

 Farmakoen baliabidearen aldetik, sistema 
sanitarioaren jasangarritasunean laguntzen dutenak. 

  Kalitatea horien guztien kudeaketa-modu bat da 



 Giza baliabideak 
 Jarduera 
 Gastua 
 Inbertsioak 
 Gunearen banaketa 
 Ekipamendua 



 13 farmazialari 
 9 erizain 
 31 erizain-laguntzaile 
 8 administrari 
 5 zeladore 



  Dosi-bakarrak urteko: 2.200.000 
  Kanpoko pazienteak: 130 paziente/egun 
  Nutrizio parenteralak urteko: 7.600 
  Nahaste esterilak urteko: 48.400 
  Zitostatikoak (kimioterapiak) urteko: 9.703 
  Jarduneko saiakuntza klinikoak: 85 
  Solairuko botikinak, ebakuntza-gelak, kanpo-kontsultak, 

osasun mentala eta anbulatorioak. 
  Irakaskuntza 

  4 barne farmazialari egoliar  
  Gradu-aurrekoak, praktiketako ikasleak (farmaziako fakultateak 

eta farmaziako laguntzaileak). 



 Urteko lehenengo sei hilabeteetan 
botiketan: 24.850.000 €  

 2009an guztira: 45.600.000 € 



 Egitura: 1.300.000 € 
 Ekipamendua (automatizazioa barne): 

500.000 € 

 Guztira: 1.800.000 € 



 Metro koadroak guztira: 1.200  
 Farmazia: 1.000 m2 

 Biltegi orokorra: 200 m2 



 1.- Biltegi orokor automatizatua:  
•  2 karrusel horizontal 
•  Izozkailua 
•  Bolumen handiko produktuen biltegia 

–   (serumak, nutrizio enteralak, kontrasteak). 

 2.- Biltegiordeak:  
•  zitostatikoak, benabarneko nahaste 

esterilak 
•  Kanpoko pazienteak. 



  1.- Kanpoko pazienteentzako aldea 
  2.- Alde administratiboa 
  3.- Saiakuntza klinikoen aldea 
  4.- Irakaskuntza-gela 
  5.- 4 bulego 
  6.- Farmazialarien lan-gunea 
  7.- Farmakoteniako aldea (formula ez-esterilen prestaketa) 
  8.- Alde zuriak prestakin esteriletarako 

•  zitostatikoen aldea 
•  benabarneko beste prestakinetarako eta nutrizio 

parentalerako aldea. 
  9.-  Dosi-bakarrak prestatzeko gunea 
  10.- Atseden- eta garbiketa-aldeak 
  11.- Artxibategia 
  12.- Solidoen berrontzirapena 



  Prozesu logistikoak erraztu eta 
automatizatea, errakuntzak txikigotuz. 

  Denbora farmazeutiko librea lortzea, 
farmazia klinikoan, farmazialarien 
integrazioan (unitate klinikoetan), eta 
kalitatearen eta segurtasunaren kudeaketan  
erabiltzeko. 



  Farmaziako prozesu logistikoen automatizazio-
informatizazioan aurreratu da 
  Erosketa: 

•  Eskaera/deboluzioak 
•  Jasoera eta biltegiratzea 
•  Stock-aren kontrola. 

  Distribuzio - Dispentsazioa 
•  Ospitaleratuak (dosi bakarreko medikamentuen distribuzio-

sistema) 
•  Solairuko botikinak 
•  Anbulatorien, hitzartutako zentroen eta 3. adineko zentroen 

dispentsazioa 
•  Sorgorgarrien kontrola. 



  Sistema automatizatu eta informatizatua: 

 Bi karrusel horizontal, medikamentuak 
biltegiratzeko (zitostatikoak, hotza behar dutenak, 
eta bolumen handikoak izan ezik). 

•  Karruselen bidez: 
–  Farmaziako biltegiari sarrerak, kokapenak eta 

solairuko eskaerak ematea. 
– Karrusel bertikalak aldatzea, dosi bakarrekoak 

dispentsatzeko.  
– Dispentsazioko armairu automatizatuak aldatzea. 
– Biltegiordeen aldaketa (prestakin esterilak, kanpoko 

pazienteak). 



  Lau karrusel bertikal 1.200 paziente ospitalduri, 
eguneko dosi bakarrekoak banatzeko.  

  Sorgorgarrien banaketa informatizatuko armairua. 

  Banaketa informazitatuko BI armairu, gaueko 
txandako farmaziarako.  

  Sistemari esker posible da: 
  Kanpoko pazienteen medikamentuen kudeaketa karrusel 

horizontaletara bideratzea (izozkailua, bolumen handikoa, 
beste biltegiordeak, PDA  eta RIF-en bidez) 

  Ospitaleko eta Osakidetzako informazio-sistemekiko lotura 
zuzena. 



ONDORIOAK  

  Donostia Ospitalearen bategiteak aukera eman 
du farmazia berria gune berrituan izateko, 
prozesu logistikoak informatizatzeko eta 
automatizatzeko, eta, azken finean, Zerbitzua 
berrantolatzeko eta farmazia klinikorantz 
bideratzeko, ardatz bihurtuz pazientea eta 
medikamentuaren erabilera arrazional eta 
segurua. 



 Azken batez, unitate berri honek 
segurtasun eta kalitate gehiago 
ekarriko du pazienteentzat, eta 
jasangarritasuna gure sistemarako, 
baliabide-ustiapen egokiaren bidez, 
teknologia erpinei esker. 


