
25 de setembre de 2022
Dia Mundial del Farmacèutic

El Dia Mundial del Farmacèutic se celebra 
cada 25 de setembre des de l’any 2009. 
Promogut per la Federació Internacional de 
Farmacèutics, aquest dia busca visibilitzar el 
paper que juguen el cos de farmacèutics com 
experts en el medicaments en totes les 
àrees, des de la investigació, la distribució i la 
dispensació, amb la finalitat de la promoció 
d’un ús racional dels medicaments. 

D’aquesta manera es vol posar en relleu que  
el personal farmacèutic és la font més 
fiable, no només per als pacients, sinó per als 
professionals de la medicina, per tal 
d’assegurar el millor tractament per als malalts. 
En aquest sentit, una de les tasques més 
importants dels farmacèutics és la 
Farmacovigilància, que és el seguiment de la 
seguretat dels fàrmacs després de ser 
comercialitzats. 
Per això, aquest any, es vol evidenciar aquesta 
tasca.

Atès que la Farmacovigilància implica el seguiment de la utilització dels 
fàrmacs amb pacients de qualsevol àmbit (hospitalització, atenció 
ambulatòria i atenció primària), tot els professionals farmacèutics treballen 
de manera conjunta, amb la resta de professionals sanitaris, per tal de 
garantir aquest seguiment.

El Servei de Farmàcia es troba ubicat a la planta -2, color blau.
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Què és la FARMACOVIGILÀNCIA?
És una ciència que intenta recollir, vigilar, investigar i avaluar la informació sobre els efectes 
dels medicaments amb l'objectiu d'identificar informació sobre noves reaccions adverses i 
prevenir els danys als pacients. El veritable perfil de toxicitat dels medicaments comercialitzats 
l'anem coneixent i completant a mesura que en fem ús en la pràctica clínica habitual. 

L’AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios). Integra totes les 
activitats per a la supervisió de medicaments i processa tota la informació sobre reaccions 
adverses als medicaments. Les dades s'integraran a les xarxes europees i internacionals de 
farmacovigilància, amb la garantia de protecció de les dades de caràcter personal.

Què cal notificar?
És essencial que es notifiquin les sospites de reaccions
adverses:

• que són desconegudes o inesperades,

• que són mortals o greus (que requereixen ingrés o 
allarguen l'estada hospitalària, que tenen efectes
irreversibles o generen discapacitat, així com les 
malformacions congènites),

• per fàrmacs nous i/o sotmesos a seguiment
addicional, identificats amb un triangle negre invertit (▼).

Qui pot notificar les RAM 
(Reaccions adverses als 
medicaments)?
La farmacovigilància és una 
activitat de salut pública, de 
responsabilitat compartida 
entre tots els agents que 
intervenen en la cadena 
dels medicaments. Tant 
professionals sanitaris com 
pacients i/o cuidadors 
poden notificar RAMs.

Com s’han de notificar les RAM?
Pacients

Actualització en Farmacovigilància

Professionals sanitaris Targetagroga.cat


