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IMPLEMENTAÇÃO DA

TECNOLOGIA PHARMAPICK

no Centro Hospitalar do Porto
Entrevista a Patrocínia Rocha diretora

dos Serviços Farmacêuticos do CHP

Qualéacaracterística que
diferencia o Centro Hospi

tal do Porto de outras ins

tituições
Apostar na inovação e novas tecnologias
em todas as suas áreas de atividade

Pode dar exemplos recentes
A implementação da Tecnologia Pharmapick
no sector de Distribuição em Dose Individual
Diária dos Serviços Farmacêuticos

o aviamento que exigia quatro operado
res passou a ser feito por dois
preparação de 90 da Unidose para
31 enfermarias com um máximo de

715 pikings por hora
inventário permanente
redução do stock imobilizado neste
setor para 50
redução do número de horas para re
alizar as mesmas tarefas de 35 para
26 com metade dos operadores
redução dos erros de medicação rela
cionados com a dispensa de 67 para
33
aumento da segurança

O que é o Pharmapick
Em 2010 com a mudança dos Serviços
Farmacêuticos SF para as novas insta Pode ainda ser melhorada a performan
lações e exigências relacionadas com a ce do Pharmapick
certificação criação do Centro Hospita Pode Foi feito já durante o mês de
lar modernização de equipamentos foi

necessário quebrar antigos paradigmas e
repensar métodos de trabalho e rentabili
zação de recursos A Slidelog respondeu
a este desafio e idealizou um dispensador
automático de medicamentos que permi
tiu aumentar a capacidade de preparação
das prescrições mas aumentando a segu
rança poder preparar medicação por arti
go doente cama etc minimizar desvios

de inventário assegurar a rastreabilidade
facilitar o apoio a armazéns avançados e
flexibilizar a preparação da Unidose
Este dispensador é único em termos de
funcionalidades controlo de acessos e

desempenho e permite o aviamento de
fórmulas sólidas orais e injetáveis Com
a atual Direção dos SF desde meados de
2012 foi criada uma equipa interna que
juntamente com a Slidelog tem investido
neste dispensador por forma a explorar
todas as suas potencialidades e tirar o me
lhor partido possível da sua utilização
Alguns resultados são

abril de 2014 um upgrade do sistema
informático para aumentar a velocida
de do fluxo da informação após valida
ção farmacêutica e aumentar o número
de aviamentos reduzindo ainda mais as

horas de trabalho para as mesmas ta
refas

Pretendemos também aumentar

ainda mais a potencialidade da rastrea
bilidade dos lotes no Pharmapick e au
mentar a produtividade em diferentes
horários
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