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INTRODUCCIÓN 

1. HITZAURREA 

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sareko (BOMS) arlo komunitarioan medikamentuak kudeatzeko 
prozesuak deskribatu behar izateak ekarri du dokumentu hau sortzea. Izan ere, BOMSeko arreta 
komunitarioko baliabideetan hainbat medikamentu kudeatzen dira, eta profesional askok 
hartzen dute parte era zuzenean prozesu horretan (esparru askotakoak: psikiatria, erizaintza, 
farmazia, administrazioa,…). 

Dokumentu honetan deskribatzen da medikamentua kudeatzeko prozesu osoa: preskripzioa 
egiten den unetik botikak ematen diren arte (edo, beharrezkoa bada, medikazioa baztertu arte), 
barnean hartuta era egokian egitea medikamentuen eskaera, banaketa eta gordetzea, eta baita 
historia klinikoan ere jasota uztea medikamentu jakin bat eman dela. Aurrekoarekin batera, 
deskribatu nahi izan dira medikamentuak eskuratzeko dauden aukerak: pazienteak farmazia-
bulegoetan jasotzea, gerora osasun mentaleko baliabideetan kudeatuak izateko; edo 
ospitaleetako farmazia zerbitzuetatik bidaltzea baliabide komunitarioetara, stock-ean 
gordetzeko edo larrialdi kasuan erabiltzeko.  

Ekimenaren eragilea izan da BOMSeko arlo komunitarioko Pazientearen Segurtasunerako 
Azpibatzordea. Agiriaren helburu nagusia hau da: medikamentua segurtasunez eta era egokian 
erabiltzea. 

Halaber, azpimarratu nahi da tratamenduak eguneratu eta berrikusteaz gain,ongi identifikatu 
behar direla pazienteak eta botikak, horrela lortuko baita segurtasuna areagotzea, eta bermatzea 
tratamendu farmakoterapeutikoa ongi betetzen ari dela.  

 

2. HELBURUAK 

Helburu orokorra: 

- Bermatzea BOMSeko baliabide komunitarioetan medikamentuak erabiliko direla era egokian 
eta seguruan, preskripzioa egiten den unetik botika ematen den arte eta gero ezabatu arte. 

Berariazko helburuak: 

- Bermatzea medikamentuak ongi gordetzen eta ematen direla 

- Medikamentua eman denean deskribatzea nola erregistratu behar den 

- Ezartzea medikamentuak baztertzeko prozedura 

3. ZEIN PROFESIONALEI DAGO ZUZENDUTA 

Osasun arloko pertsonalari BOMSeko esparru komunitarioan. 
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4. JARDUEREN DESKRIBAPENA 

4.1. Tratamendu farmakologikoaren preskripzioa Presbiden: 

Tratamendu guztiak Presbideren bidez egingo dira, eta medikamentuak Osasun Txartel 
Indibidualarekin (OTI) eskuratuko dira. Presbiden jasota utziko da paziente bakoitzaren 
tratamendu farmakologiko osoa eta eguneratua. 

Salbuespen moduan, paperezko errezetak jaulki ahal izango dira kasu hauetan: 

 Pazienteak medikamentua neurriz gain hartzeko arriskua dagoenean. Ekiditeko 
pazienteak botika eskuratu ahal izatea paperezko errezetarekin eta osasun txartelaren 
(OTI) bidez ere, egokiena litzateke farmazialariari ohar bat idaztea, bai Presbiden 
(farmazialariari ohartarazpenak egiteko lekuan), bai paperezko errezetan bertan. 

 Pazientea EAEtik kanpo egongo bada aldi baterako. 

 Pazienteak Europako osasun txartela badu. 

Kontuan izan beti: 

 Alergiak, intolerantziak eta ondorio kaltegarrien aurrekariak dituzten pazienteak, eta 
tratamendua gaizki betetzen duten pazienteak (abusua egiten dutenak barne). Esandako 
kasuak gertatuz gero, jasota utzi behar da ebolutiboan eta Osabideren “alertak” atalean. 

 Historia farmakologikoa eguneratu. Baldin eta tratamendua edo medikazioa aldatzen 
bada, jasota utzi beti historia klinikoan. 

 Pazienteari eman beharreko informazioa: ulergarria eta nahikoa izango da, bai ahozkoa 
bai idatzizkoa. Tratamendu Aktiboaren Orria (TAO) eman behar zaio pazienteari. 

 

 Medikamentuak ematea: Segurtasun arrazoiak direla eta, gomendatzen da eRezeta-ren 
aholkuak kontsultatzea pazienteak botikak erabiltzerakoan, gerta litezkeen okerrak 
aurreikusteko (gaizki hartzea, abusua, tratamenduari ez jarraitzea, eta abar). 

4.2. Biltegiko medikazioa (eOsabide) 

Ikuspuntu praktiko batetik, agiri honek bi medikazio mota bereizten ditu: biltegian gordetzeko 
dena eta pazientearena dena. 
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Kasu bietan BETEKO DIRA 4.6 PUNTUAK ZEHAZTEN DITUEN “MEDIKAMENTUAK 
BILTEGIAN GORDETZEKO ETA BEHAR BEZALA MANTENTZEKO IRIZPIDEAK”. 

Stock-eko medikazioa ez dago berariaz preskribaturik paziente jakin batentzat, eta dagokion 
ospitaleko farmaziari eskatuko zaio (4.2.1 puntua). Biltegian ere gordeko dira, behar bezala, 
soberako botikak, tratamendua bukatu edo aldatu den kasuetan, baldin eta zentroak horrela 
erabaki badu. 

Stock-eko botikak erabiliko dira: 

 Tratamenduak kontsultan bertan hasten direnean 

 Egoerak berehalako atentzioa eskatzen duenean (asaldura, antsietatea, eta abar.) 

 Pazienteak tratamendua behar duenean eta oraindik medikazioa lortzerik ez duenean 
(farmazian eskuragarri ez dagoelako, ahaztu duelako, eta abar.). 

 Etxerik Gabeko programaren pazienteentzat. 

 

4.2.1. Ospitaleko farmaziari medikazioa eskatzea Stock-en gordetzeko 

Eskaera BOMSeko intraneten bete ondoren bidaliko zaio dagokion ospitaleko farmaziari, mezu 

elektronikoz eta ezarritako egunetan: hilaren lehengo astean, etxerik gabeko TAKerako izan 

ezik; azken kasu horretan astero egingo da. 

Eskaeraren kopia informatikoa gordeko da eskatu duen zerbitzuaren karpeta partekatuan. 

Intraneten eskuragarri dago prozedura osoa arlo komunitariotik Farmaziako eskaerak egiteko: 
Orri Nagusia > Farmazia > Ospitalez Kanpoko Medikamentuen eskaera. 

Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu ospitaleko farmazian.  

4.2.2. Stock-erako medikazioa nola hartu eta gorde 

Behin medikazioa jasota, eskaerarekin alderatu behar da. 

Hobe da botikak hurrenkera alfabetikoz gordetzea, eta beti pazienteak ekarritako medikaziotik 
aparte. Kontuan hartuko dira lotea eta iraungitze data, lehenago iraungitzen dena lehenago ere 
erabiltzeko. Gordeko dira dagokien kutxetan, eta kutxa bakoitzean adieraziko da botikaren 
osagai aktiboa. 

Etxerik Gabeko programako pazienteen kasuan, medikazioa gordeko da norberaren izena eta bi 
abizenak adierazita dauzkaten kutxetan.   

4.3. Pazientearen medikazioa (medikazio-kutxak eta pastilla kutxak) 

Pazientearen medikazioa hau da: preskribatu zaiona eta farmazia bulegoetan jaso duena, gero 
pazienteak berak gordetzeko eta zaintzeko, nahiz zentroan hartzeko. 

4.3.1. Pazientearen medikazioa egiaztatzea eta gordetzea 

Pazienteak medikazioa zentrora ekartzen duenean egiaztatuko da Osabide Globalen hori dela 
hartu beharrekoa eta dagokion dosia. 

http://boms.osakidetza.net/es/html/4/382.shtml
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Medikazioa banakako kutxetan gordetzen da, eta bakoitzean adieraziko dira pazientearen izen 
osoa eta bi abizen. Kutxak ez dira agerian egongo eta giltzaturik gordeko dira. 

4.3.2. Pastilla-kaxak gainbegiratzea edota prestatzea 

OSANAIAn erregistratuko da, berariazko jarduera gisa. 

Pazientea etorri ez bada geratutako hitzordura, ebolutiboan idatziko da, 
eta “inasistencia” moduan jasoko da eOsabiden. 

4.4. Larrialdi-medikazioa (larrialdi-maletak) 

Leku ezagun batean eta zentroko pertsonal guztiarentzat eskuragarri 
egongo dira bizi-larrialdietako osasun materiala zein medikazioa duten 
maletak. 

Botikek behar bezala egongo dira etiketaturik, behar den dosian, eta erraz aurkitu eta atera ahal 
izango dira larrialdi kasuan. 

Hilaren azken astean aztertuko da maletaren edukia eta berrikusiko dira: iraungitze datak, gerta 
daitezkeen kolore aldaketak, osasun materialaren loditasuna, egoera eta usaina. Berrikuspen 
orrian jasota utziko dira azterketa egin duenaren sinadura eta data.  

BOMSeko intraneten eskuragarri egongo da, dagokion atalean, maletak eduki beharreko 
medikazioaren zerrenda eguneratua, zehaztuta edukiko dituena ezarritako botika kopuruak. 
Beharrezkoa denean, zerrenda berrikusi eta sinatu ahal izango da.  

Erabiliko ez den materiala edota botikak baztertuko dira behar den moduan (ikusi 4.7 puntua), 
eta gero beste eskaera bat egingo da (4.2.1 puntua).  

4.5. Medikamentuak nola eman eta erregistratu 

Edozein medikamentu eman baino lehenago, ahoz zein muskulubarneko injekzioaren bidez, 
egiaztatu behar da dagokion pazienteari emango zaiola, eta preskriptoreak esandakoak direla: 
medikazioa, hartzeko modua, dosia eta unea. Zalantza kasuan ez da emango, erabat seguru 
egon arte. 

Egiaztatu, halaber, alertak kasu hauetan: alergiak, intolerantziak,...eta erregistratu, baldin eta 
aldez aurretik egin ez bada. 

Botika batzuek jarraipen berezi bat eskatzen dute: litio, karbamazepina, azido balproikoa, 
klozapina, eta antipsikotiko gehienak. Horien gainean dauden eskuliburuak kontsultatzea 
gomendatzen da katalogo dokumentalean: Agirigune > Gidak > Langileentzako Gidak> 
Psikofarmakoak. 

Arau orokorra hauxe da: botika bat ematen denean Osanaian sinatuko da, “Erizaintzako 
Zainketa-Planaren jarduera” moduan. 

4.5.1. Nola eman eguneroko ahotiko medikazioa 

Hitzordu bat eman behar da eOsabiden, zitazio ziklikoaren atalean, 90309 kodearekin eta 
prestazio honetan: Administración de medicamentos. 

Ebolutiboan ere jasoko da, egin beharreko beste zainketa mota bat gisara. 

http://boms.osakidetza.net/es/html/4/3010.shtml
http://10.120.100.249/InventarioDocumental/guiasprofesionales.php
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Pazientea hitzordura ez badator, ebolutiboan idatziko da, eta eOsabiden “inasistencia” jarriko 
da. Aztertuko da komeni den pazienteari deitzea.  

4.5.2 Nola eman Metadona (eptadone) 

Gaur egun erregistroa Osasunmetaren bitartez egiten da, baina aurreikusita dago preskripzioa  

Presbideren bidez ere egin ahal izatea. 

4.5.3 Nola eman Depot  

Pazienteari gomendatzen zaio botika hartuko duen egun berean jasotzea farmazia-bulegoan. 
Baldin eta zentrora eramaten badu, hartu beharreko eguna baino lehenago, ongi identifikatuko 
da, eta behar bezala gordeko da, biltegiratze-jarraibideek adierazi bezala (begiratu 4.6 puntua). 

Hitzordua emango da eOsabiden, 91109 kodearekin, eta prestazio honetan: Depot medikazioa. 

Behin alde teknikoa eginda, berriro emango da hitzordu bat eOSabiden.    

Pazientea ez badator, berarekin geratu bezala, ebolutiboan idatziko da, eta eOsabiden 
“inasistencia” idatziko da. Kasu horretan pazientearekin jarri beharko da harremanetan, eta 
prestazio honetan erregistratu: “Consulta telefónica” (39 kodea). 

4.5.4 Medikazioa nola eman krisi eta larrialdi egoeretan 

eOsabiden erregistratuko da, 24 kodearekin eta prestazio honetan: Intervención en crisis. 
Ebolutiboan ere erregistratuko da (izena, dosia eta hartzeko modua). 

Erregistratuko da eOSabiden, 90309 kodearekin, eta prestazio honetan: “Administración de 
medicamentos”. 

4.6 Medikamentuak biltegiratzeko eta kontserbatzeko jarraibideak 

Botikak modu egokian kontserbatuko dira aholku hauek aintzat hartuta: 

 Garbi, aireztatuta eta txukun egongo da biltegia.  

 Saihestu bero-iturriek medikamentuak zuzen jotzea (erradiadoreak, eguzkiaren argia, eta 
abar.). 

 Medikamentuak ez dira begien bistan egongo,  eta baimendutako pertsonalaren eskura 
egongo dira soilik. 

 Arau orokorra zera da: betetzea fabrikatzaileak botika kontserbatzeko adierazitakoa. Hortaz, 
ahal bada, botikak gordeko dira jatorrizko bilgarrian; eta atera behar direnean, egiaztatuko da 
ongi irakurri ahal direla medikamentuaren izena, dosia, lotea eta iraungitze data, unitate 
bakoitzean edo solte dauden tabletetan. 

 Ez nahastu bilgarri edo kutxa berean botika ezberdinak, ezta lote, dosi edo botika beraren 
forma farmazeutiko ezberdinetako medikamentuak. 

 Nahas daitezkeen medikamentuak ongi banatu eta nabarmendu, lehen begiratu batean 
antzemateko (esate baterako, antzeko izena edo itxura dutenak: Lorazepan / Lormetazepan).  

 Identifikatu hotz mantendu behar diren medikamentuak (medikamentu termolabilak). 

Sinbolo honen bidez  adieraziko da hotz mantendu behar direla. Hozkailuan gorde beti, eta 
ahal bada, ez ipini atean, tenperatura baxuagoa izan daitekeelako, batez ere zabaltzean. 
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Tenperaturarik egokiena 2 eta 8 gradu artekoa da. Hozkailuak beharrezkoa den hotz-mailari 
eusteko hobe da tresna egokiak edukitzea tenperatura neurtzeko (termometroak).  

 Hozkailuak ez du izotzik edo izotz zuririk sortu behar, zeren oztopatzen baitu haren 
funtzionamendu egokia, eta eragin dezake botikek nolakotasunak galtzea edo prezipitatzea. 

 Gomendatzen da biltegiko giro-tenperatura ez igotzea etengabean 25º-30º zentigradutik 
(botika motaren arabera). 

 Dosi anitzeko bilgarrietan errotulatuko da zabaltze-data (kolirioak, adibidez) eta, behin 
zabalduta, errespetatu behar da fabrikatzaileak adierazitako iraungitze-data. 

4.7 Iraungitze daten kontrola eta baztertu beharreko medikazioa 

Hilaren azken astean berrikusiko dira medikamentu kopuruak eta iraungitze datak, stock-a 
doitzeko. Baldin eta botikaren baten kolorea, trinkotasuna edo usaina aldatu bada, edo hotz-
katea apurtu bada, baztertuko da behar den tokian (Sigre puntuan, Lehen Mailako Arretako 
Zentroan -zentro bakoitzak ezarritako moduaren arabera-, edo farmazia-bulegoan). 

Gogora ekarri behar da medikazioa iraungitzen dela adierazitako hilaren azken egunean. 

Berariazko edukiontzietan (edukiontzi horiak) botako dira ebakitzen duten botikak eta punta 
zorrozdunak. 
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5 JARDUEREN LABURPENA ETA ARDURADUNAK 
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6 EBALUAZIOA 

Noiz egin behar den ebaluazioa: urtero 

Talde ebaluatzailea: gutxienez, arlo komunitarioko Pazientearen Segurtasunaren Azpibatzordeko 
kide bat eta antolakuntza teknikari bat (erreferentea dena pazientearen segurtasunean) eta 
behintzat, ebaluatzen ari den zentroko beste pertsona bat.  

Metodologia: prozedura ezarriko den zentroen artean hautatuko dira: 

 2 OMZ, bi eskualde ezberdinetakoak 

 2 Eguneko Ospitale, bi eskualde ezberdinetakoak, aurrekoak ez direnak 

 Lehenak-eko zentro bat 

 TAKeko zentro bat 

 Adikzioetako unitate bat 

1 eranskineko egiaztatze-zerrendaren bitartez ebaluatuko da prozedura honen betetze maila. 
Zerrendak punturik garrantzitsuenak nabarmentzen ditu. Agiri hau ere erabil daiteke zentroak 
egin dezan bere ebaluazioa. 
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PROZEDUAREN BETETZE MAILAREN BALORAZIOA 

PRESKRIPZIOA PRESBIDEN 

Lagina hartzea eta ebaluatzeko metodoa: Ausaz aukeratzen dira zentroko 4 historia kliniko aktibo, 
medikazioa preskribaturik dutenak. Preskripzioa egiaztatuko da Presbiden eta Osabide Globalen. 

Ítema BAI EZ E/A(1) 

1.-Aztertutako paziente guztien tratamendu farmakologikoa Presbiden dago, OSO-
OSORIK ETA EGUNERATUTA. Ez dira antzematen desadostasun handiak. 

   

2.-Paperezko errezetak salbuespen moduan erabiliko dira (pazienteak abusua egin 
ahal duen kasuetan edo EAEtik kanpo dagoenean aldi baterako). Presbiden ere 
jasota dago preskripzioa. 

   

3.-Ezaguna bada badaudela alergiak, ondorio kaltegarriak, tolerantziarik eza, edo 
tratamendua betetzen ez bada, erregistraturik geratu da Osabide Globaleko 
“Alertas” atalean. 

   

ZENTROAN BILDUTAKO MEDIKAZIOA 

Lagina hartzea eta ebaluatzeko metodoa: biltegiko medikazio guztia “in situ” egiaztatzea 

Ítema BAI EZ E/A(1) 

4.- Egokiak dira lekuaren argitasuna, higienea eta aireztatzea. Garbia eta txukuna     

5.- Giro-tenperaturak ez ditu gainditzen etengabe 25º-30º zentigradoak    

6.- Pazienteen medikazioa bereizirik dago biltegian gordetzen den medikaziotik    

7.- Eguzkiaren argitik babestuta dago eta bero iturrietatik urrun    

Biltegian gordetzeko medikazioa (pazienteari preskribatu ez zaiona edo soberan dagoena) 

8.- Tratamenduei hasiera eman ahal izateko adina botika egongo da, berehalako 
arreta eskatzen duten egoerei erantzuteko, Etxerik Gabeko Programako 
pazienteentzat, eta abar. 

   

9.- Badago biltegiratze-hurrenkera logiko bat (adibidez, alfabetikoki eta iraungitze 
dataren arabera) errazten duena arin aurkitzea, eta baimendutako edozein 
pertsonak lortu ahal izatea. 

   

10.- Ongi identifikaturik egon behar dira (ahal dela, osagai aktiboaren arabera), 
eta bakoitzaren jatorrizko bilgarrian edo kutxan 

   

11.- Jatorrizko bilgarritik atera badira, banandutako unitate bakoitzean agertzen 
dira irakurterraz eta argi: medikamentuaren izena, dosia, lotea eta iraungitze-data. 

   

12.- Ez daude nahastuta bilgarri batean ez medikamentu ezberdinak ezta lote, 
dosi edo botika beraren forma farmazeutiko ezberdinetako medikamentuak. 

   

13.- Hilean behin egiten da medikamentuen berrikuspen orokorra (gerta 
daitezkeen alterazioak antzemateko), aztertzen dira iraungitze-datak, eta stock-a 
doitzen da.  
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PROZEDUAREN BETETZE MAILAREN BALORAZIOA 

Ítema BAI EZ E/A(1) 

14.- Ez dago medikamentu iraungirik, ezta egoera txarrean    

15.- Hotz mantendu behar den medikazioa hozkailuan gorde da (baina ez atean, 
ahal bada) egoera on-onean, 2º eta 8º artean. 

   

Pazientearen medikazioa (Presbide) 

16.- Banakako kutxetan dago, dagokion pazientearen izen eta abizenekin 
identifikaturik 

   

17.- Jendearen begien bistatik kanpo eta giltzapeturik    

18.- Medikazio-kaxetan dagoen medikazio bakarra da pazienteak une honetan 
preskribaturik duena 

   

19.- Soberako botikak (medikazioa aldatu delako, tratamendua bukatzeagatik, eta 
abar) era egokian baztertu dira edo biltegian gorde dira 

   

19.- Botika guztiak jatorrizko bilgarrietan daude    

20.- Erabiltzeko moduan dago medikazioa    

21.- Dosi anitzeko medikazioaren bilgarriak: idatzita dago zabaldu den data    

Larrialdi-medikazioa (maletak) 

22.- Maletak leku ezagun batean daude eta eskuragarri zentroko lantalde 
guztiarentzat 

   

23.- Medikamentuak ongi daude etiketaturik. Erraza da medikamentuak aurkitzea 
eta ateratzea 

   

24.- Erabiltzeko egoera ezin hobean dago medikazioa    

25.- Ez dago iraungitako botikarik    

26.- Hilero berrikusten da medikazioa (Berrikuspen orriak egiaztatu)    

MEDIKAMENTUA EMATEA 

Lagina hartzea eta ebaluatzeko metodoa: aukeratu zentroko bi paziente aktibo, eOsabideko 
“Administración de medicamentos atalean hitzorduren bat dutenen artean”; eta beste bi “Administración 
Depot” ataleko zerrendatik. Egiaztatu Osanaian medikamentua eman dela (Erizaintzako Zainketa Plana). 

Ítema BAI EZ E/A(1) 

27.- Osanaian jasota geratu da botika eman dela (Erizaintzako Zainketa Plana) 
kasu guztietan 

   

28.- Pazientea hitzordura etorri ez bada, ebolutiboan adierazi da, eta eOsabiden 
“inasistencia” moduan jasota geratu da 
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29.- Baldin eta Pazientea hitzordura etorri ez bada depot hartzera, berarekin jarri 
gara harremanetan eta jasota geratu da “Consulta telefónica” moduan. 

   

1): E/A. Ez Aplikatu. Ez hartu kontuan. 


