
https://fundaciovellaterra.org/ 

FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA. Inscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, núm.1646. CIF 

G62813233 

 

 

 

 

 

JORDI VILARDELL, com a representant legal de FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA, amb 

CIF: G62813233 i seu a Barcelona, i gestora dels dispositius residencials per a gent gran, 

persones amb discapacitat intel·lectual i física i centres de dies que en l’actualitat 

totalitzant 1294 places entre els centres propis de la Fundació i en gestió delegada de la 

Generalitat de Catalunya, 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

Des de l’any 2009, i de forma ininterrompuda, l’entitat que represento ha rebut els 

Serveis Personalitzats de dosificació de la medicació (SPD) des de la farmàcia 

comunitària  assignada,  mitjançant  la  utilització  de  sistemes  automatitzats  per  a la 

preparació de dita medicació. 

 

Els serveis prestats son els següents: 

 

a) Destinatari de totes les receptes prescrites pels facultatius des dels 

Centres Residencials Assistides de Gent Gran. 

b) Subministrament continuat de productes farmacèutics i sanitaris. En circuits 

setmanals i d’urgéncia. 

c) Ens permet utilitzar un sistema tecnològic/informatitzat que: 

• Enllaça els centres amb la farmàcia i metge prescriptor del 

centre.  

• Actua com a receptor i custòdia de les pautes mèdiques i 

farmacològiques dels residents. 

• Permetent la preparació de les dosificacions setmanals de 

medicació mitjançant la utilització de robots d’emblistatge. 

d) Preparació de  la  medicació  setmanal  mitjançant  un  Sistema  

Personalitzat  de Dosificació Automàtica (SPDA) per cada un dels 
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residents de les Residències Assistides de Gent Gran, que utilitza les 

màquines robotitzades d'emblistatge, citades anteriorment. 

 

La prestació d’aquests serveis permet: 

a. El compliment estricte i immediat de les pautes terapèutiques pautades. 

b. Millorar l’índex d’adherència dels nostres pacients a tractaments 

farmacològics. 

c. Detectar errors en la prescripció, interaccions o incompatibilitats amb 

altres medicaments, infra-dosificacions, sobre-dosificacions, 

contradiccions, al·lèrgies, fàrmacs de risc o inadequats per la gent gran. 

d. Millora en la qualitat d’atenció directa al resident degut a la disminució 

de feina relacionada amb la preparació, control de receptes y 

disminució de problemes relacionats amb la preparació 

e. Màxima higiene en la manipulació de medicaments a l'eliminar-se la 

interacció manual en la preparació de les dosis individuals. 

f. Traçabilitat absoluta del medicament en tot el seu recorregut des de la 

fabricació a destinatari final. 

g. Control addicional i estadístic de la despesa farmacèutica per resident i  

centre.  

h. Reducció a mínims del l’acumulament de medicació a les residències de 

gent gran com a conseqüència del control deficitari d'existències i 

caducitats. 

i. Compliment terapèutic garantit en cas de sortides temporals del  

resident. 

j. Anul·lació d'errors en la preparació (automatitzada) i disminució dràstica 

dels errors d'administració. 

k. Col·laboracio contínua amb  l’equip  tècnic-sanitari  dels  centres  en  les  

tasques vinculades al seguiment i control farmacoterapèutic dels 

residents, la disminució dels ratis de polimedicació i com a resultat 

directe la millora dels índex de qualitat de vida dels usuaris dels serveis. 
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l. Serveis de formació continuada en prevenció d’errors i pràctiques per a 

la bona practica en l’ús de medicaments, i farmacologia. 

 

Per a que consti a efectes que es consideren oportuns, emeto el present certificat. 

 

A Barcelona, 27 d’agost de 2021 

 

 

 

 

 

 

Jordi Vilardell i Carbonell 

Director General de la Fundació Privada Vella Terra 


		2021-08-30T10:37:05+0200
	43688362T JORDI VILARDELL (R: G62813233)
	FVT JORDI VILARDELL




