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PREGUNTA:
A l´apartat 6 del Plec de Prescripcions Tècniques s´especifiquen com a requeriments
mínims de l´Equip de Bomba d´Infusió:
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Sistema de seguretat que permeti prevenir errors de dosificació de la
medicació.
Possibilitat d´utilitzar protocols de fàrmacs i dosificació de la medicació.
Ens poden aclarir a què es refereixen amb aquests requeriments, que entenem
són d´obligat acompliment?

RESPOSTA:

Quan parlem de sistemes de seguretat que permeti prevenir errors de dosificació
de la medicació ens referí m que existeixin rangs de seguretat per medicament que
ens donin la seguretat que cadascun dels fàrmacs s’administrarà segons els
criteris predefinits. Per exemple, si un fàrmac no es pot administrat a menys o per
sobre de x mil/h la bomba ens avisarà.
Pel que fa a la possibilitat d’utilitzar protocols de fàrmacs i dosificació, que pugui
ser carregada tota la teràpia assignada. A mode d’exemple, si seleccionem una
teràpia amb multipasos es carreguin automàticament els paràmetres per evitar
errors en la programació de les bombes.
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LA NOSTRA MISSIÓ: donar una assistència sanitària excel·lent basada en
el compromís dels nostres professionals en la continuïtat assistencial, la
millora contínua i l’eficiència, i mantenir una posició capdavantera en el
territori a través de la docència, la innovació i la recerca.
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