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Seguretat en l’ús dels medicaments 
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Passos clau per  a la seguretat en l’ús dels medicaments  
(Medication Safety in Polypharmacy. WHO, 2019) 

Model de col·laboració 
entre professionals! 



Els actors  

EAP Cubelles-Cunit  

7  FC 



2019 

Creació  

Grup de treball 

2021 

Continuitat  

fins Oct 2021 

2020 

Pandemia Covid-19 

va ser un 

accelerador 

2022 

Nous reptes, 

nous enfocs 

Posada en marxa 
del programa 

Nova programació  
per motius 

Avaluació  del 
programa 

Cronologia 



Eixos d’actuació 



Experiència és fruit de la necessitat de suport des de 
la farmàcia comunitària a l’EAP Cubelles-Cunit en un 

moment de demanda extraordinària generada 
durant la pandèmia 

 



0bjetius 
 

Garantir als 
pacients la 

actualització 
ràpida i 

eficient del 
seu PM 

 
 

Identificar  
comunicar i 

resoldre 
incidències en 
la dispensació 
i/o prescripció 

 

Facilitar la 
comunicació, 

informar al 
pacient  de les 
eines on-line 
disponibles 

 
Analitzar les incidències 

 

Conèixer el perfil del 
pacient, amb incidències 

comunicades 

 
 

Fer propostes de millora 

Estendre el programa 

 



Circuit de comunicació  

o La farmàcia comunica la  
incidència  en nom del pacient 
(consentiment verbal) amb la 
clau “OF” a través de la web 
cita prèvia. 

o L’EAP rep missatge i genera 
visita presencial o virtual per  
la revisió i resolució pel MF.  

o Els missatges emesos i  
codificats s’obtenen de la 
història clínica i  es 
categoritzen segons motiu. 



Pacient  amb  incidència o 

consulta sobre una prescripció   

Missatge  via  
Web Cita prèvia 

Farmacèutic  informa i facilita la comunicació 
pacient- professional   anitari 

Agenda EAP, consulta 4CW 

Programació  agenda consulta virtual (9E), 
telefònica( 9T) /presencial (9C) 

F 

GIS 

Visita  9E Visita  9T i/o 9C 

Incidència PM  

Valoració per Metge/essa  i 
resolució 

Si es necessari 

Comunicació amb el 
pacient 

Pacient amb incidència 
resolta  

Consulta clínica 
Comunicació al 

FAP  

Comunicació  F- FAP 
Consultes  clíniques (errors, 

RAM, falta adherència… ) 

FAP 

FAP 

F 

M M 

FAP 

Circuit de comunicació  

FAP facilitar  
o l'anàlisi , valoració 

incidències/ establir 
mesures  preventives/ 
resolució   

o la comunicació amb FH 
(Transicions) 

o Gestió desabasteixements 
o … 



Resultats 

Període d'anàlisis novembre 2019- octubre 2021 

454 Missatges  

367 Pacients 

  



Edat:  72,5  ± 12,2 anys,     62,1 %  
Complexitat clínica, GMA 3 - 4: 69,6% 
Mitjana prescripcions  7,2 ± 4,9 

367 Pacients 

  

454 Missatges  
Petició especifica de renovació de 
medicaments d’alt risc: 
  
o Benzodiazepines: 11,6%,  
o Opioides: 6,2%,   
o Antidiabètics orals o  insulines:  5%, 

entre d’altres. 
 

Altres medicaments:  
o Analgèsics menors: 10,2%,  
o IBP: 6% 

Període d'anàlisis novembre 2019- octubre 2021 

Resultats 



Millora de:  

o Comunicació FC-MF, Pacient-MF,  FC-FAP 

o Seguretat en l'ús dels tractaments   

o Col·laboració entre tots els professionals implicats 

Ha repercutit en una millor atenció als PACIENTS, que l’han valorat 
molt positivament 

IMPACTE 

Ha permés incorporar la FARMÀCIA COMUNITÀRIA a 

 l'engranatge sanitari de la nostra àrea 
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s COMUNICACIÓ, establir canals de comunicació útils, 

eficaços, bidireccionals  entre  els diferents professionals. 
Missatgeria SIRE, altres circuits... 

 

ROL CLÍNIC del FAP, dimensionar necessitats territorials 
(funcions clínic-assistencials i d’enllaç entre nivells: 

coordinar programes de seguretat i adherència) 

  

ROL del FC, dispensació activa, incorporant eines de 
seguretat entre d’altres ... 

 
 PM complert 
Avisos de seguretat alineats entre 

 PRESCRIPCIÓ i DISPENSACIÓ... 

FH-FAP-FC 

• Centrar-nos en pacients de risc / medicació de 
risc / transicions assistencials 

• Fomentar l’adherència  

 

CAP ON VOLEM ANAR...  
 



Grup de treball: 

Isabel Rosich, Montse Montaner, Cristina Gallardo, Alicia Blanco, 
Monica Moreno, Anna Juvés, Montse López, Teresa Franco, Jordi 
Serrano, Marta Martínez, David Rovira, Esther Alomar. 

irosich.cp.ics@gencat.cat 
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