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Farmàcia Nogués

• Farmàcia rural

• Fundada l’any 1921

• Equip format per quatre professionals

• Titular i tres auxiliars 



Situació geogràfica

• Móra la Nova es troba al centre de la 
Ribera d’Ebre, pertany a la Regió
Sanitària Terres de l’Ebre, a 160Km al 
SE de Barcelona, a 65 Km de Tarragona 
i 50 Km de Tortosa.

• L’any 1996 es crea l’AFRUC* per 
garantir la FC als seus associats i 
realitzar estudis i treballs juntament 
amb el Servei de Farmàcia HC Móra 
d’Ebre.

• Programa “El bon ús dels 
medicaments”*  
afruc/coft/cofll/Departament de Salut.



Entorn de la farmàcia

• Móra la Nova pertany a l’ABS Móra 

que agrupa a 8 municipis amb una 

població total de 15.424h.

• Totes les poblacions tenen una 

única farmàcia, però són molt 

diferents (des de Garcia amb 

600h,fins a Móra d’Ebre 5.591h).

• Móra la Nova té 3.212h.

• El CAP ha patit les retallades i ara 

sols es obert de 8 a 20 hores de 

dilluns a divendres.



Amenaces de l’entorn

• Canvi en el model de comerç/consum: en els darrers anys han tancat 15 

botigues de petit comerç i han obert 3 cadenes i una gran superficie.

• Perdua de població.

• Tancament parcial del CAP (no obre per les nits, ni tampoc els caps de 

setmana).

• Augment de la competència (Trasllat i reforma farmàcia més propera)

• Augment de la competència del canal comerç.



Anàlisi intern

• Canvi en l’equip de treball: jubilació del farmacèutic/òptic.

• Jubilació de l’auxiliar major.

• Contractació de nou farmacèutic adjunt.

• Contractació de nou auxiliar.

• Reforma del local per incrementar volum de farcturació de parafarmàcia.

• Creació de la zona d’atenció individualitzada (mesura de TA, cessació

tabàquica, consulta dietista, atenció farmacèutica…)  

• Adecuació del nou laboratòri.



Quins són els nostres punts forts

• El fet de ser farmàcia única a la població.

• Bona relació amb l’equip de Primària*.

• Excel·lent relació amb el Servei de Farmàcia HCME*. 

• La distancia als CAS (Reus i Tortosa) feia que siguèssim molt útils per tots 

aquells pacients que necessitaven tractaments amb metadona.

• Nou equip jove amb ganes de fer altres coses diferents a la dispensació.

• Arribada de les “primitives tic” facilitava la formació i la comunicació amb 

altres nivells assistencials.

• Experiència en cesació d’altres addiccions. 

• Establiment d’una “comunitat terapèutica” a la comarca (Benissanet). 



Quins són els nostres punts dèbils

• La jubilació de l’altre titular suposava la perdua de la titulació

d’òptic/optometrista.

• Dificultat de trobar un titulat (farmacèutic+òptic)

• Augment de la competència en óptica (2 centres nous)

• Ens decidirem a redreçar una part de la nostra activitat, suprimint la 

secció d’òptica i introduint el PMM.



Posicionament

• Molts dels nostres pacients veien al farmacèutic com un tècnic del 

medicament, deconeixent altres tasques sanitàries que feia a banda de la 

dispensació: elaborador de fórmules magistrals, dispensador d’ortopèdia, 

seguiment farmacoterapèutic, farmacovigilància, cessació tabàquica, 

dispensació de metadona, intercanvi de xeringues, formació sanitaria a la 

població…

• Ens agradaria que es veiés al farmacèutic com un agent de salut més 

integrat al sistema sanitari.



Objectius: instaurar el PMM

• Juny de 1998: l’Hospital Universitari de Reus, el Servei Municipal de 

Drogodependències de Reus i el COFT creen un GdT per analitzar i valorar 

resultats del PMM.

• Agost de 1998: el coft passa una enquesta als farmacèutics. Com veu al 

toxicòman?, creu que els pacients del PMM poden provocar situacions 

conflictives, com creieu que reaccionaran la resta de pacients?, creu que 

la metadona és eficaç?, li agradaria rebre més formació?, com voltria 

rebre la formació (material escrit, classes teòriques, sessions pràctiques, 

material audio-visual, GdT, altres…)

• Novembre de 1998: presentem documentació per participar al PMM 

(formació teòrica del titular, adquació de l’OF, declaracions oficials 

d’estupefaents, llibre d’Estupefaents actualitzat,…

• El 14 de juliol de 1999 autorització per dispensar metadona.



Previsions de pacients en PMM

• Recordar que ens trobavem a finals dels 90 amb la epidèmia del VIH fent 

estralls en la població drogodependent (tractament mediàtic que es feia), 

potser el PMM va arribar una mica tard.

• La nostra previsió era de 3 o 4 pacients per la nostra OF.

• Els primers 12 mesos no ens van incloure cap pacient.

• Cap dels pacients de la “comunitat terapèutica” va ser inclòs.

• Cap dels pacients que pensavem podrien ser van inclòsos.

• Per contra altres que no havien manifestat problemàtica si van començar, 

fins a 6 pacients l’any 2000, (un d’ells encara és pacient a data 

d’avui=cronicitat*).



Zona d’atenció pacients PMM

• Zona d’atenció pesonalitzada per la primera visita, 

complimentar documentació, explicar funcionament 

del PMM.

• Zona d’atenció personalitzada pels pacients que es 

prenen la medicació a l’OF (cap actualmet)

• Zona d’atenció personalitzada per possibles 

incidències o consultes.

• La resta de dispensacions es fan al taulell igual que la 

resta de pacients de l’OF (integració i normalització

del pacient) (actualmet 100% pacients takeaway)



Laboratori preparació metadona

• El mateix on elaborem FM, SPD, 

pero sempre treballant en 

diferents temps.

• Utillatge mínim: flacons amb 

tanca de seguretat, etiquetes 

personalitzades, 

pipeta/dosificador, nevera, 

arxiu,..



Avaluació cost/benefici del Sevei

• Despeses mensuals/pacient:

– Flascóns: 9,00

– Etiqueta: 0,30

– Metadona: 1,50

– Excipients: 0,60

– TOTAL: 11,40€

• Ingrés mensual/pacient: 65,37€



Avaluació del Servei

• Pacients han lograt l’alta del PMM i que han normalitzat la seva vida.

• La OF s’ha integrat al sistema de salut.

• El nivell de coordinació amb l’equip del CAS és excel·lent.

• Hem creat xarxa amb professionals sanitaris d’altres especialitats (XICT)

• Ens hem format en el tractament d’altres addiccions.

• Hem donat un Servei continuat des de l’any 2000.

• Més de 60* pacients s’han beneficiat del PMM a la nostra OF.

• Hem dispensat 3.350 receptes del PMM.

• Hem dispensat més de 100.000 dosis de metadona. 

• Actualment estem treballant amb els CAS de Reus i Tortosa.

• L’any 2013 varem facturat >15.000€ del PMM.



Altres Serveis que volem oferir

• Cessació tabàquica*.

• Seguiment farmacoterapèutic 

amb SPD.

• Altres en el futur:

– Test ràpid detecció Streptococ A.

– Cribatge VIH.

– Cribatge càncer de colon.



Agrair la vostra atenció

• Agrair al meu equid de treball la seva col·laboració, amb la seva constant 

formació, que fa posible que puguem continuar ampliant la nostra oferta 

de serveis professional a la oficina de farmàcia


