ULS de Castelo Branco
Hospital Amato Lusitano
Av. Pedro Álvares Cabral
Piso 2

Dr.ª Sofia Jesus

9 Farmacêuticos
6 Técnicos de Diagnóstico
Terapêutica
4 Assistentes Operacionais

2ª a 6ª feira: 8:00h – 17:30h
sábado: 9:00h – 13:00h
Encerrado ao domingo e feriados

e

2ª a 5ª feira: 9:00h – 16:00h
6ª feira: 9:00h – 14:00h
Encerrado ao sábado, domingo e
feriados

Guia de Acolhimento dos
Serviços Farmacêuticos
272 109 009
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Com este guia os Serviços Farmacêuticos
pretendem proporcionar-lhe o máximo de
informação possível sobre o seu funcionamento.
Os Serviços Farmacêuticos da ULSCB têm como
missão prestar os melhores cuidados de saúde,
com elevados níveis de competência, excelência e
rigor, integrados numa equipa multidisciplinar.

Gestão de
medicamentos
e produtos
farmacêuticos

É ainda missão garantir a satisfação de todas as
necessidades na área do medicamento e
assegurar a segurança, eficácia e qualidade em
todo o circuito do medicamento.

O serviço compreende todas as atividades
inerentes à seleção, preparação, armazenamento,
manipulação e distribuição de medicamentos. Faz
parte ainda da actividade farmacêutica o
aconselhamento aos utentes e a outros
profissionais de saúde sobre o uso seguro, eficaz
e eficiente dos medicamentos.
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Comissões
Técnicas

• Para fazer o levantamento da medicação o
utente deve fazer-se acompanhar pelo
receituário e a respetiva identificação;
• A medicação é cedida para o período de um
mês ou até nova consulta, nos casos
devidamente autorizados;
• Os utentes devem respeitar as indicações
dadas
pelo
farmacêutico
quanto
à
conservação, transporte e administração dos
medicamentos;
• Para levantamento de medicamentos que
requerem condições especiais, nomeadamente
a conservação entre 2-8ºC, os utentes devem
trazer um saco térmico de transporte. Os
Serviços Farmacêuticos fornecerão um
termoacumulador para assegurar as boas
condições de transporte;
• Todos os medicamentos cedidos pelos Serviços
Farmacêuticos que não forem utilizados devem
ser
devolvidos
para
respetivo
encaminhamento;
• Aos utentes que fazem medicamentos cuja
administração
seja
através
de
uma
seringa/caneta, será dispensado um contentor
para descarte destes dispositivos de forma
segura. Quando cheios, estes recipientes
devem ser devolvidos fechados à Farmácia
Hospitalar.

