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HISTÒRIC DE CANVIS: 
 

Revisió  Data Motiu de la Modificació 

0 12/06/2008 Document inicial 

1 18/02/2009 Actualització membres i inclusió apartat 
de renovació de membres  

2 07/03/2013 Inclusió periodicitat de renovació de 
membres 

3  15/01/2015 Canvi de membres i reunions anuals  

4 23/02/2017 Revisió i actualització canvis  
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Reglament intern Comissió de farmàcia     

  

Naturalesa i Missió  
 
La Comissió de Farmàcia és un òrgan assessor de la Direcció Assistencial  
 
Té com a missió principal promoure la utilització racional dels medicaments a tota 
l'entitat dins el marc legal vigent. Això significa garantir als pacients la qualitat de la 
terapèutica pel que fa a l’eficàcia i la seguretat al cost més baix possible. 
 
Els processos fonamentals per aconseguir aquest fi són la selecció racional de 
medicaments i l’establiment de criteris objectius per el seu ús. La Comissió de 
Farmàcia ha de conèixer i aprovar els protocols de l’Entitat que impliquin canvis en la 
farmacoteràpia habitual de l’Entitat. 
  
 

Àmbit d'actuació  
 
Fundació Hospital de Palamós (inclou PGG )  i CABE 
 

Funcions 
 
Promoure la unificació de criteris farmacoterapèutic basats en l’evidència des dels 
terrenys: 
 
- Assessor, recomanant la implantació de polítiques d’utilització de medicaments 

(selecció, protocols i avaluació). 
 
- Educador, recomanant la implantació de programes d’actualització terapèutica 

 
Elaborar i actualitzar la Guies farmacoterapèutiques de l’Entitat: Interna de 
l’Hospital, Interna del Centre Sociosanitari PGG i Externa d’Atenció Primària i 
Atenció Especialitzada.  
 
Regular la incorporació de nous medicaments a les diferents Guies 
farmacoterapèutiques de l’Entitat i decidir la supressió d’aquells medicaments que 
han quedat en desús, establint el mecanisme a seguir en cada cas. 
 
Promoure la formació de grups de treball encarregats de dur a terme els objectius 
fixats (formulari, butlletins, sessions científiques, etc.) 
 
Definir i monitoritzar indicadors de prescripció i d’utilització de medicaments en 
general. 
 
Fixar els objectius de la Comissió a curt i mig termini i avaluar-ne els resultats 
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Reglament intern Comissió de farmàcia     

  

Composició de la Comissió de Farmàcia   
 
Aquesta Comissió està formada per: 
 

-  Un membre representant de la Direcció Assistencial 
-  La cap de Servei de Farmàcia (membre nat)  
-  Els facultatius de cada un dels següents Serveis o Unitats: 

 A. Primària (1 metge i 1 Director) 
 A. Sociosanitaria 
 Infància i Dona 
 Urgències 
 Especialitats Quirúrgiques 
 Aparell Locomotor 
 Medicina Interna 
  
Els membres de la comissió seran designats pel cap de servei o unitat, si es considera 
necessari pot prendre aquesta decisió la Direcció Assistencial  

 
Una vegada aprovada la composició, la participació és nominal, tot i així es podrà 
delegar en una altra persona o bé en un altra membre de la Comissió, si es considera 
necessari.   
 
També assistirà a les reunions, sense dret a intervenció ni a vot, una persona 
designada per la Direcció Assistencial, que exercirà funcions de Secretària 
administrativa. 
 
 

Càrrecs i funcions 
 

Presidència: 

 

1. Presidir i conduir les reunions, moderar el desenvolupament dels debats i 

suspendre'ls per causes justificades. 

2. Signar les actes de les reunions 

3. Assignar tasques als membres de la Junta, si és el cas 

4. Determinar la necessitat d’assessors externs, si és el cas 

5. Convocar i fixar l’ordre del dia de les reunions 

6. Desconvocar una reunió, si cal 

 

Exercirà les funcions de Presidència el membre representant de la Direcció Assistencial,  

i en la seva absència el Director Assistencial.  

 

Exerceix les funcions de Secretaria Tècnica, la Cap de Servei de Farmàcia.  

 

Per al desenvolupament de les tasques que li són pròpies, la Presidència comptarà amb 

la Secretaria Administrativa de la mateixa Direcció, especialment per a les funcions 

següents: 
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Reglament intern Comissió de farmàcia     

  

1. Gestionar l’arxiu 

2. Enviar la convocatòria amb l’ordre del dia i la documentació per a les reunions 

3. Fer les actes de les reunions 

4. Donar la informació necessària als membres del grup i altres 

 

Vocals: 

1. Assistir i participar a les reunions 

2. Aprovar les actes de les reunions 

 
Són vocals la resta de membres de la Comissió de Farmàcia 
 
 

Normativa i dotació de mitjans de les reunions de la Comissió de 
Farmàcia  
 

- Periodicitat de les reunions: cada 2 mesos,  com a mínim 4 a l’any, es 
programen 5 reunions anuals . Sempre que es consideri adient es podran 
convocar reunions extraordinàries per a tractar temes específics. S'estableix 
que les reunions es faran els dijous a les 12 h.  

 
- La seu estarà ubicada a l’Hospital de Palamós. Les reunions se celebraran de 

manera periòdica, i tindran lloc indistintament a una de les aules habilitades per 
a reunions. 

 
- Crèdit horari suficient dels membres per assistir a les reunions ordinàries i 

extraordinàries de la Junta.  
 

- El professional que hagi fet la sol·licitud d’un fàrmac nou, podrà assistir a la 
reunió de la comissió per debatre la inclusió a la Guia.  Aquests professionals 
no tindran dret a vot en les decisions de la Comissió, no estaran presents a la 
votació. 
 

- La comissió de Farmàcia podrà convidar a les reunions  i demanar la opinió als 
professionals de l’Entitat  que consideri convenient . 
  

- La Comissió de Farmàcia podrà constituir grups de treball interdisciplinars per 
la elaboració d’informes o protocols terapèutics. 
 

- La Comissió de Farmàcia es coordinarà amb altres Comissions de l’Entitat 
especialment amb la d’Infeccions. 

 
- En qualsevol cas, les decisions que es prenen en aquesta comissió estan 

condicionades a l’aprovació per part de la Direcció Assistencial, la qual assisteix 
a les reunions i sobre la qual recau la responsabilitat de la seva execució, 
sense detriment de les funcions i activitats que pugui delegar en qui cregui 
oportú. 

- Per tal de sistematitzar el funcionament de la Comissió s'intentarà definir uns 
objectius específics anuals, com a sistema de millora contínua, dels quals se'n 
farà la corresponent valoració del seu acompliment a finals d'any.  
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Reglament intern Comissió de farmàcia     

  

Renovació de membres:  
 

 
- Els membres nomenats es renovaran en una proporció del 25%, per tant un 

total de 2 a 3 membres cada 4 anys, a excepció del membres nats  
 

- El procés de renovació de membres es comunicarà prèviament a la Comissió i 
d’acord a les places vacants que s’urgeixin s’oferirà la participació a altres 
professionals dels serveis, unitats o estaments que han de ser representats en 
aquesta comissió.  
 

- Si no hi ha cap membre que cedeixi la seva plaça, es decidirà el recanvi en 
funció de l’antiguitat a la comissió, també es poden tenir en compte conceptes 
com l’assistència i participació a la mateixa.  
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Reglament intern Comissió de farmàcia     

  

OBJECTIUS  
 
L'objectiu principal de la Comissió de Farmàcia és l'ús racional dels medicaments en 
tota l’organització, així com establir millores de qualitat terapèutica.   
 

 
Objectius de millora de la qualitat de la terapèutica 

 
 Establir els criteris de selecció dels medicaments i productes sanitaris adaptats 

a la institució. 
 

 Establir els mecanismes per poder recollir els suggeriments o propostes 
d'inclusió que facin els metges respecte a la farmaco-teràpia. 

 

 Formació dels grups de treball en farmaco-teràpia 
 

 Elaboració d’una Guia Farmacoterapèutica orientada a tractaments per a la 
població adulta. 

 

 Protocolització de les patologies incloses en els programes d’Atenció a l'adult i 
la  gent gran (Hipertensió, Diabetis, EPOC, Dislipèmies, etc.). 

 

 Implementació d’un programa de sessions farmacoterapèutiques a tots els 
serveis mèdics de l'entitat. 

 

 Regulació de la visita mèdica 
 

 Establir els mecanisme que possibilitin l’obtenció de la informació necessària 
per fer el seguiment de la terapèutica farmacològica. 

 
 
 
Disposició final  

El present Reglament serà aplicable des del moment de la seva presentació a la 
Comissió de Farmàcia.    
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Annex 1  Membres de la Comissió de Farmàcia - juny 2008 
 
President:  Josep Román – Director Unitat d’Urgències i Emergències  
Secretària: Josefina Camós – Cap de Servei de Farmàcia 
Vocals:  Beatriz Álvarez – Metgessa Adjunt Servei Sociosanitari 
  Teresa Clavaguera – Metgessa Servei de Reumatologia 
  Xavier Casanovas - Director ABS Palamós 
  Concepció de Ribot – Metgessa ABS Palafrugell 
  Raquel Fernández – Metgessa ABS Servei Pediatria 

Carles Julià – Cap de Servei d’Urologia 
Montserrat  Márquez – Metgessa Servei Medicina Interna 
José Miguel Villar – Metge Adjunt Servei d’Urgències  

    
  

Annex 2  Membres de la Comissió de Farmàcia – març 2013 
 
President:  Josep Román – Director Unitat d’Urgències i Emergències  
Secretària: Josefina Camós – Cap de Servei de Farmàcia 
Vocals:  Beatriz Álvarez – Metgessa Adjunt Servei Sociosanitari 
  Teresa Clavaguera – Metgessa Servei de Reumatologia 
  Xavier Casanovas - Director ABS Palamós 
  Concepció de Ribot – Metgessa ABS Palafrugell 
  Albert Medina – metge adjunt servei anestesia  
  Maria Rosa Garcia – metgessa adjunta servei de nefrologia  
  Noemí Moliné – Metgessa adjunta servei d’urgències (2013/2015) 
  Maria López – Farmacèutica     
 

Annex 3  Membres de la Comissió de Farmàcia – gener 2015  
 
President:  Josep Román – Director Unitat d’Urgències i Emergències (2008-2016) 
Secretària: Josefina Camós – Cap de Servei de Farmàcia 
Vocals:  Beatriz Álvarez – metgessa Sociosanitari 
  Teresa Clavaguera – Metgessa Reumatologia (2008-2016) 
  Xavier Casanovas - Director ABS Palamós 
  Concepció de Ribot – metgessa ABS Palafrugell 
  Albert Medina – metge adjunt servei anestesia  
  Muntsa Marquez – metgessa internista (2008-2016) 
  Debora Giménez– metgessa d’urgències (2008-2016) 
  Maribel Magaña – Farmacèutica   
  Elsa Puerto  - Pediatra  (2015-2016)  
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Reglament intern Comissió de farmàcia     

  

Annex 4  Membres de la Comissió de Farmàcia – gener 2017  
 
President:  Marc Pérez  – Director Unitat d’Urgències i Emergències (2017) 
Secretària: Josefina Camós – Cap de Servei de Farmàcia 
Vocals:  Beatriz Álvarez – metgessa Sociosanitari 
  Eulàlia Armengol  – Metgessa Reumatologia (2016) 
  Xavier Casanovas - Director ABS Palamós 
  Concepció de Ribot – metgessa ABS Palafrugell 
  Albert Medina – metge adjunt servei anestesia  
  Javier Sesma  – metge internista (2016) 
  Débora Gimenez  – metgessa d’urgències  
  Maribel Magaña – Farmacèutica   
  Cesar Ledesma  - Digestologia (2016) 

Anna Miralles – pediatria (2017) 
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