Designação do Projeto:

Implementação de um sistema de automatização do processo
de unidose na farmácia Aliança (grupo Fastfarma)

Código do Projeto:

NORTE-06-38D7-FEDER-000747

Objetivo principal:

Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Região de Intervenção:

Área Metropolitana do Porto

Entidade Beneficiária:

12 de janeiro 2022

Data de Aprovação:

26 de novembro de 2021

Data de Início do Projeto:

1 de maio de 2021

Data de Conclusão do Projeto:

31 de dezembro de 2021

Custo total elegível:

97.328,00 EUR

Apoio financeiro da União Europeia:
FEDER

FEDER – 48.664,00EUR

Objetivos, atividades e resultados O grupo FastFarma é formado por três unidades – Farmácia
esperados/atingidos:
Aliança, Farmácia de Santo António e Espaço Lionesa – e atua,
ainda, na indústria transformadora de medicamentos, através
de acordos cm várias instituições geriátricas onde procede à
preparação individualizada de medicamento (PIM).
O objetivo central do presente projeto passa pela
implementação de um sistema de automatização do processo
de unidose na farmácia Aliança. Como objetivos específicos do
projeto, poderão apontar-se:
- Automatização através de um ‘robot’ que executa atividades
relacionadas com o sistema de medicação das residenciais

geriátricas, controladas de forma automática e executando
registos permanentes, tornando estes processos mais
eficientes, produtivos e seguros para o paciente;
- Melhorar o sistema de dispensa de medicação; aumentar a
segurança do utente e do profissional de saúde porque
minimiza o erro, uma vez que a dispensa deixa de ser feita
manualmente e passa a ser feita de forma automática (é
mínima a necessidade de interferência humana)
- Maior rapidez nas operações, redução de erros, controlo e
fidelidade de informações, componentes essenciais para uma
gestão eficaz.
- Reforçar e consolidar os acordos com novas residenciais
geriátricas (com capacidade para 100 utentes).A utilização
destes sistemas automatizados associados a um sistema de
distribuição

eficaz,

contribui

para

um

aumento

da

produtividade, para a segurança dos utentes / pacientes, para
a diminuição da ocorrência de erros, para uma melhor gestão
de stocks e para uma racionalização de custos com
medicamentos nas residenciais geriátricas.

