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Propostes de debatPropostes de debat

•• Abordatge des de l’OF d’un pacient Abordatge des de l’OF d’un pacient 
polimedicat i complexpolimedicat i complex

•• Seguiment d’aquests tipus de pacients,Seguiment d’aquests tipus de pacients,•• Seguiment d’aquests tipus de pacients,Seguiment d’aquests tipus de pacients,

projectes en marxaprojectes en marxa

•• Resolució dels PRM i comunicacióResolució dels PRM i comunicació

•• AutomedicacióAutomedicació

•• Accés a la historia clínica o als episodis Accés a la historia clínica o als episodis 
hospitalarishospitalaris



PrescripcióPrescripció

Medicació a l’alta:Medicació a l’alta:

•• -- Furosemida 40 mg/24h. Furosemida 40 mg/24h. 
•• -- Sulfat ferrós 100 mg/dia durant 1 mes.Sulfat ferrós 100 mg/dia durant 1 mes.
•• -- SymbicortSymbicort 160/4,5 1 160/4,5 1 inhinh/12h./12h.•• -- SymbicortSymbicort 160/4,5 1 160/4,5 1 inhinh/12h./12h.
•• -- PantoprazolPantoprazol 40mg/24h.40mg/24h.

Resta de tractament domiciliari igualResta de tractament domiciliari igual

•• Interacció :Furosemida/Interacció :Furosemida/FormoterolFormoterol



•• El 35,7% de les visites a urgències    hospitalàries  degudes  El 35,7% de les visites a urgències    hospitalàries  degudes  
a RNMa RNM

••Més del 50%  es deuen  a Més del 50%  es deuen  a inefectivitatsinefectivitats del tractament  , la del tractament  , la 
resta a inseguretatsresta a inseguretats

••Cost  social i econòmic  4.1%o resultat de mort   Cost  social i econòmic  4.1%o resultat de mort   

Resultats negatius associats a l’ús dels Resultats negatius associats a l’ús dels 
medicaments  RNM medicaments  RNM -- són un problema?són un problema?

••Cost  social i econòmic  4.1%o resultat de mort   Cost  social i econòmic  4.1%o resultat de mort   
101066 €€. cost directe en el període d’estudi. cost directe en el període d’estudi

•• Els factors de risc associatsEls factors de risc associats
nº prescriptors ,edat ,nº medicaments, automedicació ,falta nº prescriptors ,edat ,nº medicaments, automedicació ,falta 
de coneixementde coneixement

••El 80% serien evitables amb un bon Seguiment FEl 80% serien evitables amb un bon Seguiment F

ResultadosResultados negativosnegativos asociadosasociados a la a la medicaciónmedicación causa de causa de consultasconsultas a a serviciosservicios de de 
urgenciasurgencias..

Paloma Paloma FajardoFajardo -- Tesis doctoral  Tesis doctoral  FebFeb 2011  2011  www.atencionfarmaceuticawww.atencionfarmaceutica--ugr.esugr.es



Farmacoteràpia

• Insulina Glargina (Lantus®) 0-0-24 UI
• Insulina rápida segons reflos 
• Acenocumarol (Sintrom®) 4 mg/segons pauta
• Digoxina 0,25 mg/ 24 h excepte dissabtes i diumenges 
• Losartan (Cozaar®) 50 mg/24h
• Hidroclorotiazida 50 mg/24h
• Atenolol 50 mg/24h 
• Atorvastatina 40 mg/24h• Atorvastatina 40 mg/24h
• Alopurinol 300 mg/24h
• Colchicina si precisa
• Omeprazol (Nucleosina®) 20 mg/24h
• Duloxetina (Cymbalta®) 60 mg/24h
• Salmeterol/fluticasona (Plusvent®) 50/500 mcg 1 inh/12h 
• Tiotropi (Spiriva®) 18 mcg 1 inh/24h
• Àcid alendrònic 70 mg/setmanal
• Complex hidroxiapatita (Osteopor®) 830 mg/12h 
• Tramadol 50 mg/12h  si dolor
• Lorazepam 1 mg/nit
• Fregues amb diclofenac 1% gel tòpic segons 



Visita de Seguiment Visita de Seguiment FarmacoterapèuticFarmacoterapèutic

Revisió  de les característiques del pacient i de Revisió  de les característiques del pacient i de 
les seves necessitats terapèutiques , amb les seves necessitats terapèutiques , amb 
l’objectiu d’assegurar que  pren els medicamentsl’objectiu d’assegurar que  pren els medicaments
necessaris ,tenen la màxima efectivitat possible i necessaris ,tenen la màxima efectivitat possible i necessaris ,tenen la màxima efectivitat possible i necessaris ,tenen la màxima efectivitat possible i 
estat minimitzats els efectes no desitjablesestat minimitzats els efectes no desitjables

•• Identificar ,avaluar i resoldre PRM Identificar ,avaluar i resoldre PRM -- RNMRNM



Problemes relacionats amb els Problemes relacionats amb els 
medicamentsmedicaments
IdentificacióIdentificació

•• adherència : inhaladors , adherència : inhaladors , digoxinadigoxina

•• duplicitats terapèutiques :3 possibles situacions duplicitats terapèutiques :3 possibles situacions 

•• interaccions :     3 + 6 avisos amb els interaccions :     3 + 6 avisos amb els •• interaccions :     3 + 6 avisos amb els interaccions :     3 + 6 avisos amb els 
medicaments que pren (medicaments que pren (efectefect 3 ,3 ,segseg 6)6)

•• contraindicacions contraindicacions --precaucions: 10 avisos precaucions: 10 avisos 

•• problemes de salut (RNM) ?: cansament , problemes de salut (RNM) ?: cansament , 
taquicàrdies , dolor abdominal i diarrees.taquicàrdies , dolor abdominal i diarrees.

•• efectes adversos :sequedat , estrenyiment ,efectes adversos :sequedat , estrenyiment ,



Problemes relacionats amb els Problemes relacionats amb els 
medicamentsmedicaments

AvaluacióAvaluació

•• Què es (o pot ser) clínicament rellevant per Què es (o pot ser) clínicament rellevant per 
aquesta pacient?aquesta pacient?

Relació amb la Relació amb la digoxinèmiadigoxinèmiaRelació amb la Relació amb la digoxinèmiadigoxinèmia

Relació amb el nivell de potassi Relació amb el nivell de potassi 

Activitat serotoninèrgicaActivitat serotoninèrgica

INRINR

•• Què es important per aquesta pacient?Què es important per aquesta pacient?

Control d’efectivitat broncodilatadorsControl d’efectivitat broncodilatadors



Problemes relacionats amb els Problemes relacionats amb els 
medicamentsmedicaments

IIntervencióntervenció

•• Quines decisions  directes prenc?Quines decisions  directes prenc?

corregir pautes: corregir pautes: digoxinadigoxina ,inhaladors .Duplicitats?,inhaladors .Duplicitats?corregir pautes: corregir pautes: digoxinadigoxina ,inhaladors .Duplicitats?,inhaladors .Duplicitats?

•• Quines altres intervencions proposo?Quines altres intervencions proposo?

vigilància símptomes , canvi vigilància símptomes , canvi tramadoltramadol , ..., ...

... Optimització de la farmacoteràpia... Optimització de la farmacoteràpia

•• Que ,a qui i com ho comunico?Que ,a qui i com ho comunico?

??



MedafarMedafar

Què comuniquemQuè comuniquem

Com ho comuniquemCom ho comuniquem

ObjectiusObjectius

•••• Elaborar un llistat de missatges codificats que Elaborar un llistat de missatges codificats que 
estandarditzin la comunicació professional entre estandarditzin la comunicació professional entre 
farmacèutic i metge.farmacèutic i metge.

•• Incorporat a la Recepta electrònicaIncorporat a la Recepta electrònica

Fundació Fundació PhPh. . CareCare , , SemergenSemergen , Lab. Esteve, Lab. Esteve



CondicionsCondicions

Que necessito a prioriQue necessito a priori

•• Informació del pacient Informació del pacient –– estatus ,estatus ,

història clínicahistòria clínicahistòria clínicahistòria clínica

•• Procediments d’avaluació i registreProcediments d’avaluació i registre

capacitat tècnicacapacitat tècnica

organitzacióorganització

tempstemps



CondicionsCondicions

Que necessito a posterioriQue necessito a posteriori

IntegracióIntegració

•• CoordinacióCoordinació•• CoordinacióCoordinació

•• CorresponsabilitatCorresponsabilitat

•• Capacitat de decisió Capacitat de decisió 

ComunicacióComunicació

•• Vies , llenguatge ,contingutsVies , llenguatge ,continguts



Atenció a la cronicitat des de la Atenció a la cronicitat des de la 
farmàcia comunitàriafarmàcia comunitària

Objectiu d’actuacióObjectiu d’actuació

Desenvolupar en el marc del Pla de Salut de Catalunya un Desenvolupar en el marc del Pla de Salut de Catalunya un 
treball professionalitzat, estandarditzat i integrat amb els treball professionalitzat, estandarditzat i integrat amb els treball professionalitzat, estandarditzat i integrat amb els treball professionalitzat, estandarditzat i integrat amb els 
agents sanitaris i socials  agents sanitaris i socials  

Document de treball   CCFC Document de treball   CCFC -- CatSalutCatSalut



Atenció a la cronicitat des de la Atenció a la cronicitat des de la 
farmàcia comunitàriafarmàcia comunitària

Serveis d’atenció farmacèutica a la cronicitatServeis d’atenció farmacèutica a la cronicitat
•• Persones amb patologies cròniquesPersones amb patologies cròniques

Malaltia pulmonar obstructiva crònicaMalaltia pulmonar obstructiva crònica

Insuficiència cardíacaInsuficiència cardíacaInsuficiència cardíacaInsuficiència cardíaca

•• Activitats específiquesActivitats específiques

RevisióRevisió

Seguiment Seguiment farmacoterapèuticfarmacoterapèutic

•• Tipus de pacientsTipus de pacients

.... , Provinents de l’hospital , .... , Provinents de l’hospital , 



Atenció a la cronicitat des de la Atenció a la cronicitat des de la 
farmàcia comunitàriafarmàcia comunitària

RequerimentsRequeriments

•• Legislatius , Legislatius , repetició prescripcionsrepetició prescripcions

•• Coneixements Coneixements ,,formació formació •• Coneixements Coneixements ,,formació formació 

•• Procedimentals Procedimentals , , guies de qualitatguies de qualitat

•• Tecnològics ,Tecnològics ,història clínica compartidahistòria clínica compartida

•• Econòmics ,Econòmics ,condicions econòmiquescondicions econòmiques



Moltes graciesMoltes gracies


