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Tingueu en compte els 
fàrmacs amb el signe 

següent*: 

Teniu dubtes o en 
voleu saber més?

El Servei de Farmàcia de l’Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus sempre 

estarà disponible per respondre les 
vostres preguntes

farmacia@salutsantjoan.cat
977 308 540

* Quan un medicament està marcat amb el triangle negre, 
significarà que està subjecte a un seguiment encara més 
intensiu que els altres medicaments.

Farmaco-
vigilància
Guia ràpida per a pacients

#FemHospitalReus

Av. del Dr. Josep Laporte, 2. 43204 Reus
Tel. 977 310 300
www.hospitalsantjoan.cat
info@hospitalsantjoan.cat
@HospitalReus



Què és la 
farmacovigilància?
La farmacovigilància és la ciència que 
estudia les reaccions adverses 
relacionades amb els medicaments, 
també anomenades RAM. 

Qui pot participar-hi?
Fer els medicaments més segurs és 
responsabilitat de tots. Per tant, tothom pot 
participar-hi, des de professionals sanitaris 
fins a pacients i cuidadors.

Com hi podeu participar?
Alguna vegada us ha sentat malament 
algun medicament? Podeu notificar-ho 
fàcilment de manera electrònica (en línia). 
Aquí us ho ensenyem!
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Farmacovigilància - Guia ràpida per a pacients

Pas a pas... 
Fem una notificació de 
sospita de RAM
Pas 1: Identificació de possible RAM
Us preneu un medicament de manera correcta i us provoca 
malestar. Veieu que no surt a l’apartat d’efectes adversos del 
prospecte i sospiteu que és pel medicament. 

Pas 2: Cerqueu a Internet “Targeta Groga’’

Accediu a portal del ciutadà mitjançant aquest enllaç:

Pas 3: Entreu i seleccioneu la comunitat 
autònoma on residiu. Premeu el botó 
“Notificació de ciutadà”

Pas 4: Premeu “nova notificació’’

Pas 5: Ompliu totes les dades que pugueu

Aquestes dades són del pacient. La medicació en sos-
pita, altres medicaments que pren el pacient, l’efecte 
advers en questió i les vostres dades com a notificant. 
Tota aquesta informació ens ajuda en la investigació 
de la nova RAM. Si no disposeu de tota la informació 
que se us demana no passa res, us deixarà fer la noti-
ficació igualment. 

Un cop hagueu acabat d’emplenar-les, premeu “ENVIAR’’

Ja heu enviat una notificació 
de sospita de RAM! 

Gràcies a vosaltres els medicaments 
són cada dia més segurs


