
ACTUALMENT, ELS PACIENTS DEL SERVEI DE MALALTIES INFECCIOSES I LA FUNDACIÓ 
LLUITA CONTRA LES INFECCIONS PODEU OBTENIR LA VOSTRA MEDICACIÓ PER TRES 

VIES DIFERENTS.

La consulta externa de farmàcia de 
l’Hospital Germans Trias està situada a la 1a 
planta, molt a prop de l’entrada de Maternal. 
Un cop arribis, has de passar la targeta 
sanitària pel lector per ser atès.

El RutiCar és un punt d’atenció ubicat a 
l’exterior de l’Hospital, a uns 200 metres de 
l’entrada d’Urgències, que ofereix, entre d’altres, 
el servei de recollida de medicació. Podeu 
acudir-hi amb vehicle propi o privat (taxi), o a 
peu si arribeu a l’Hospital amb autobús. 

Sempre amb cita prèvia, es pot 
utilitzar en les següents franges 
horàries:

OPCIONS PER A LA RECOLLIDA
O ENVIAMENT DE LA MEDICACIÓ
HOSPITALÀRIA

En cas de CONTINUACIÓ DE TRACTAMENT: cada cop que retiris la teva 
medicació hauràs de sol·licitar una cita per la propera recollida. Periòdicament, 
se’t programaran visites presencials o telemàtiques d’atenció farmacèutica per 
realitzar un seguiment.

En cas d’INICI O CANVI D’UN TRACTAMENT: el teu metge sol·licitarà una cita 
presencial d’atenció farmacèutica a la consulta externa de farmàcia on se’t 
proporcionarà informació sobre el teu tractament. 

2. RECOLLIDA
AL RUTICAR

La medicació hospitalària és aquella que s’ha de prescriure, dispensar i 
controlar des d’un centre hospitalari degut a les seves característiques 

farmacològiques o per motius de salut pública.

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE 12:30H A 14:00H

A MÉS, DE DILLUNS A DIMECRES:
DE 14:50 A 15 H | DE 16 A 16:10 H
DE 17 H A 17:10 H | DE 18:10 A 19:30 H

Sempre amb cita prèvia, pots 
anar-hi en aquests horaris:

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8:10 A 15 H

ELS DIVENDRES DE 18 H A 19:30 H,
I ELS DISSABTES DE 9 H A 12 H

1. RECOLLIDA
A LA FARMÀCIA
DE L’HOSPITAL



La Fundació Lluita contra les Infeccions ofereix el servei d'enviament de la 
medicació a domicili.

Per a més informació seguiu l’enllaç del següent QR.

SEGUIM TREBALLANT AMB L’OBJECTIU DE FER-VOS MÉS FÀCIL LA RECOLLIDA DE LA 
MEDICACIÓ. DONEU-VOS D’ALTA A LA NOSTRA NEWSLETTER I US MANTINDREM 

INFORMATS DE QUALSEVOL NOVETAT.

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb med@lluita.org

3. ENVIAMENT DE LA MEDICACIÓ A DOMICILI

Quan facis la sol·licitud, es comprovarà que la teva recepta estigui actualitzada i et confirmaran la 
cita a través d’SMS, mail o trucada telefònica.

Si la recepta no estigués actualitzada, et derivaran a l'Hospital de Dia d'Infeccioses, on el personal 
de recepció et proporcionarà un document d’autorització. Presentant-lo a Farmàcia, si tens visites i 
analítiques al dia, podràs retirar tractament per a 2 mesos. Si no és així, només per a 1 mes.

Sí, sempre que porti l’original o una còpia de la teva targeta sanitària i la prescripció mèdica 
actualitzada. 

En cas de que es tracti d’una visita d’atenció farmacèutica a la consulta externa de farmàcia 
aquesta és individualitzada i per això s’ha de venir personalment.

OMPLINT EL SEGÜENT FORMULARI AMB UNA ANTELACIÓ
DE 48 H LABORABLES PER PODER GESTIONAR LA SOL·LICITUD.
De manera alternativa, pots enviar un mail a farmapex.germanstrias@gencat.cat o 
trucar al 934978512 de dilluns a divendres de 11:30h a 13:30h.

COM DEMANO O MODIFICO UNA CITA PRÈVIA?

POT VENIR ALGÚ ALTRE A RECOLLIR LA MEVA MEDICACIÓ?


