BONES PRÀCTIQUES PER
A LA DONACIÓ INTERNACIONAL
DE MEDICAMENTS
SELECCIÓ DE MEDICAMENTS
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Les donacions de medicaments (tipus i quantitat) han d’estar basades en les necessitats expressades per l’entitat receptora, i d’acord amb les necessitats del país que
els rep.
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Els medicaments han d’estar aprovats en el país receptor per al seu ús clínic i han de
figurar en la llista nacional de medicaments essencials.
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La presentació, la dosi i la formulació dels medicaments donats han de ser, en la mesura possible, anàlogues a les dels utilitzats de manera habitual en el país receptor.

GARANTIA DE QUALITAT I CADUCITAT
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Els medicaments han de ser d’una font fidedigna i ajustar-se a les normes de qualitat,
tant del país donant, com del país receptor.
Les donacions de medicaments no poden incloure aquells que hagin sortit del circuit
farmacèutic, això és, hagin estat prescrits a altres malalts i més tard retornats (per
exemple a les oficines de farmàcia), ni donats com a mostres gratuïtes als professionals de salut.
Els medicaments han de tenir una data de caducitat superior a quinze mesos.

PRESENTACIÓ, ENVASAT I ETIQUETATGE
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Tots els medicaments han d’estar etiquetats en un idioma fàcilment comprensible
pels professionals de salut del país receptor i incloure la següent informació:
• Denominació Comuna Internacional (DCI) o nom genèric
• número de lot
• presentació i dosi
• nom del fabricant i país de fabricació
• quantitat
• condicions d’emmagatzematge
• data de caducitat
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Es prioritzaran els envasos de gran capacitat, o els envasos d’ús hospitalari, alhora
que es cercaran alternatives als envasos de vidre. Les caixes amb medicaments no
poden incloure altres articles.
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Els enviaments de medicaments han de complir amb la reglamentació internacional
de transport de mercaderies i han d’anar acompanyats de la corresponent autorització d’exportació emesa per l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS).

INFORMACIÓ I GESTIÓ
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Les donacions de medicaments s’han de planificar de manera conjunta entre l’entitat donant i la receptora. Els medicaments s’han d’enviar amb el consentiment i el
coneixement de l’entitat que els rep.
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Per a l’entrada al país receptor, s’aconsella acompanyar les caixes amb els medicaments i la documentació corresponent, amb una carta de donació emesa per l’entitat
donant indicant el destí i el valor dels medicaments.
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Les despeses de transport (internacional i local), dipòsit, custòdia, despatx de duana,
emmagatzematge i manipulació són a càrrec de l’entitat donant, o de qui s’acordi de
manera prèvia, amb l’entitat receptora.

Per a més informació:
Tel: 93 244 44 55
catalunya@farmamundi.org
www.farmamundi.org
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