SERVIZO DE FARMACIA
O Servizo de Farmacia (SF) proporciona prestación farmacéutica aos
pacientes ingresados e externos da Xerencia de Xestión Integrada de
Santiago de Compostela. A nosa misión é contribuír á mellora da saúde da
poboación da área de Xestión Integrada de Santiago de Compostela a
través do medicamento e do valor engadido dos seus profesionais á
farmacoterapia. Contribuímos a consolidar un modelo sanitario innovador,
centrado nos cidadáns e que asegure a continuidade asistencial.A nosa
visión é ser un servizo centrado no paciente, que traballa apoiado nunha
política de mellora continua da calidade e búsqueda da satisfacción do paciente7cliente de maneira aberta e participativa, consolidando ó farmacéutico como
profesional de referencia na optimización da farmacoterapia polo recoñecemento da súa competencia e formación acreditada.
Os seus valores son o compromiso co paciente, a vocación de servizo, o compromiso coa sostenibilidade, a humanización do Servizo con protagonismo do
sentimento de equipo e de empoderamento dos seus profesionais, a excelencia e a transparencia do noso facer.
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Área de pacientes ingresados
l

Hospital Clínico
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Hospital Gil Casares
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Hospital de Conxo
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Hospital Psiquiátrico de Conxo.
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Residencias Sociosanitarias

Área de atención farmacéutica a pacientes ambulatorios
l

Unidade de Farmacia Oncolóxica

l

Unidade de Farmacia Hematolóxica

l

Nutrición enteral ambulatoria

l

Programa VIH, Psoriásis, Esclerosis Múltiple, Hepatitis C, hepatitis B, Terapia Biolóxica, Reproducción Asistida, Fibrosis Pulmonar Idiopática
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Hospital de Día de Neumoloxía

l

Hospital de Día de Neuroloxía

l

Centros de atención primaria

Área de farmacotecnia
l

Nutrición parenteral e mezclas intravenosas

l

Formulacions estériles e non estériles

l

Acondicionamento de medicación en dose unitaria

l

Unidade de elaboración e disp ensación de comprimidos de metadona

Área de ensaios clínicos
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