
 
 

 

Propostes de FEFAC  
per a la millora assistencial  

 

És interès de tots la millora assistencial continua, per afavorir la salut de la població i reduir la 
pressió al sistema sanitari, fent-lo cada vegada més eficient. Cal recollir el valor que cada 
professional pot aportar. En aquest sentit, aquestes propostes són accions de millora, en 
processos ja existents, que permetran apropar-nos a l’objectiu per tots compartit. 

 

 Recepta electrònica: Proposta de millora de la funcionalitat de la recepta per afavorir 
l’ús adequat, el compliment del tractament, el seguiment farmacoterapèutic i la 
reducció de problemes relacionats amb els medicaments. 

 Carpeta de salut: Promoció de la carpeta de salut com a eina digital de relació pacient, 
farmacèutic i metge, afavorint la seva ergonomia, practicitat, utilització i difusió. 

 Documentació de suport. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Proposta de millora de la funcionalitat de la recepta electrònica 
per afavorir l’ús adequat, el compliment del tractament, el 
seguiment farmacoterapèutic i la reducció de problemes 

relacionats amb els medicaments 
 

1. En introduir un nou medicament al Pla Terapèutic, caldria ressaltar-ho per tal que el 
farmacèutic pugui detectar visualment la introducció del nou fàrmac. D’aquesta 
manera, es podrien fer intervencions en diferents sentits: 
 

a. Aportar informació i assessorament, consell farmacèutic, instruccions 
sobre l’ús correcte, utilitat, possibles efectes secundaris a controlar o a 
tenir en compte, interaccions, etc. 

b. Assegurar que el pacient recull el medicament i inicia el tractament. 
c. Accions protocol·litzades d’intervenció telefònica o presencial des de la 

farmàcia els primers dies d’inici del tractament per garantir l’ús correcte i 
resoldre dubtes. 
 

2. L’accés a l’historial de prescripcions del pacient per part del farmacèutic comunitari 
permetria realitzar el seguiment de la medicació prescrita i no retirada per detectar 
possibles incompliments, abandonament del tractament o duplicitats, i en el cas del 
trànsit entre nivells, verificar que no es produeixen abandonaments. 
 

3. Permetre la inclusió de comentaris del pacient o del farmacèutic respecte a l’ús, 
compliment o problemes detectats amb un medicament per compartir tota la 
informació rellevant. 
 

4. Incloure informació dels Medicaments Hospitalaris de Dispensació Ambulatòria 
(MHDA) per tal que, en fer-los visibles, evitar la seva interacció amb la resta de 
tractaments, siguin medicaments sense necessitat de recepta o bé prescripcions 
privades. 

 
Motivacions:  
Un percentatge molt elevat de les visites als serveis d’Urgències dels hospitals està relacionat 
amb un ús incorrecte dels medicaments. Aquest fet també provoca saturació dels CAPs. 
L’aportació des de la Farmàcia d’intervencions relacionades amb el medicament esdevé un 
punt clau per reduir el problema. 

 
 
 



 
 

 

Carpeta de salut: promoció de la carpeta de salut com a eina de 
relació pacient, farmacèutic i metge, afavorint la seva 

ergonomia, practicitat, utilització i difusió  
 

A Catalunya, La Meva Salut és un espai digital, personal i intransferible que permet al pacient 
accedir a la seva informació personal de salut, fer consultes i realitzar tràmits electrònics, 
d’una forma segura i confidencial, sense necessitat d’haver de guardar informes i documents a 
casa, pot tenir accés a les seves dades sanitàries des de qualsevol lloc i en qualsevol dispositiu. 
 
Entre les dades a les quals es pot accedir estan, entre d’altres: 
- Medicació: el tractament que el metge o metgessa ha prescrit. 
- Descàrrega i impressió del pla de medicació vigent de la recepta electrònica. 
- La informació dels medicaments (com són i com s’han de prendre). 
 
Des de FEFAC considerem que la carpeta és un instrument summament útil i que, combinat 
amb l’app “061 Respon”, té unes potencialitats altíssimes, però que requereix una 
generalització i ús massiu que poden ser impulsats des de la Farmàcia. Al mateix temps, 
aquestes eines poden ser també potenciades amb noves aportacions sumant a la Farmàcia, 
útils i orientades tant pel pacient com pel metge. Aquesta aportació de la Farmàcia en la 
generalització de la carpeta ha estat posada en pràctica a Holanda amb excel·lents resultats. 

 
1. Habilitar la farmàcia com a punt d’activació de la carpeta de salut. El farmacèutic pot 

contribuir en la promoció del seu ús i implantació, en actuar com a punt d’informació de la 
mateixa i de la seva activació immediata, ara complicat, i en el seu desenvolupament amb 
noves utilitats. 

2. L’accés pautat i limitat del farmacèutic a la carpeta de salut del pacient, sempre prèvia 
autorització i exclusivament a les pàgines que aporten informació farmacèutica, permetria 
el control i millora de la presa de medicació prescrita amb l’objectiu de detectar quan no 
se la pren, reduint riscos de salut.  

3. En pacients amb acord d’accés, per reduir l’incompliment, habilitar la comunicació 
electrònica: 

  del final de la validesa de qualsevol tractament, 

 del canvi de e-recepta, nou codi de seguretat, 

 per avisar al pacient des de la farmàcia de l’entrada a disposició de noves 
dispensacions, evitant així que es quedi sense fàrmac, 

 permetre a la farmàcia avisar via app o d’altres de la propera finalització de la 
validesa de la recepta, 



 
 

 

 que disposa d’una nova e-recepta, que es pot accedir també a la Farmàcia, evitant 
així que no pugui ser dispensat el medicament per haver prescrit la seva validesa o 
per no ser el darrer pla de medicació, 

Tots aquests fets són molt comuns actualment i trenquen i condicionen el compliment 
terapèutic. 

4. En aquells pacients en els quals el metge o el farmacèutic, d’acord amb el pacient,  
consideri útil l’ús de l’SPD, el farmacèutic pot programar enviar a l’app “061 Respon” 
avisos automàtics al pacient de l’hora de la presa de medicació, i en retornar al 
farmacèutic el blíster finalitzat, aquest pot notificar les dosis no preses i el motiu. Aquest 
sistema permet tant millorar la seguretat del pacient dependent, el compliment i 
identificar les errades o incompliments. 
 

5. Incorporar la medicació dispensada sense recepta en el cas de pacients crònics. Estudiar 
la utilitat que la carpeta de salut del pacient incorpori medicació dispensada que no 
necessita recepta en el cas de pacients crònics per detectar possibles interaccions entre 
medicaments, potenciant la prevenció i prevenint possibles riscos de salut. 
 

6. Incorporar la medicació MHDA, per idèntic motiu que l’indicat per la e-recepta. 
 

7. Dispensació d’urgència com a opció disponible a través de la carpeta de salut: 
 
a.  En casos de pacients crònics i amb medicaments ja prescrits, de manera 

protocol·litzada amb el metge, per respondre a les sol·licituds que les farmàcies reben 
de manera diària de dispensació de medicaments que requereixen recepta mèdica, 
però sense aportar-la pel pacient. El motiu de no presentar la prescripció acostuma a 
ser oblit, pèrdua o accident i sempre  es dona amb caràcter d’urgència per no tenir 
medicament. 

b. En nombroses ocasions, requereix medicació no activa però que es tracta de medicació 
prescrita altres cops i que el pacient acostuma a prendre ocasionalment en 
autoreconèixer la seva simptomatologia. Sempre sota protocol acordat. 

c. Per notificar dispensacions seguint protocols acordats en front de patologies menors, 
que proposem desenvolupar seguint el model del NHS que s’adjunta. 

d. Notificació d’indicadors de risc controlats com tensió arterial o d’altres per posar-los a 
disposició de la resta de professionals.  

 
Des de FEFAC proposem l’elaboració d’un projecte que demostri que l’ús de la e-recepta i 
la carpeta de salut amb els canvis proposats milloren l’adherència i el compliment 
terapèutic redueixen riscos i la pressió assistencial a urgències i atenció primària. 

 

 
 
 



 
 

 

Documentació de suport 
 

Informació  de salut i tecnologies digitals 

 
El model sanitari a Escòcia defensa la farmàcia com a part integral d’un sistema de salut 
modern, tenint en compte que el farmacèutic i la farmàcia són, en moltes ocasions, el primer i 
el darrer contacte que el pacient té amb el sistema de salut.  
 
Rose Marie Parr, Chief Pharmaceutical Officer for Sctoland, recull a l’informe “Achieving 
Excellence in Pharmaceutical Care a Strategy for Scotland”, els compromisos del NHS Scotland 
amb l’atenció farmacèutica i el seu sistema integrat. Entre ells, destaca “Optimitzar l’ús de la 
informació digital, dades i tecnologies per millorar la prestació de serveis”. 
 
Scottih Government. Pharmacy and Medicines Division. Directorate for Chief Medical Officer. 
Achieving Excellence in Pharmaceutical Care a Strategy for Scotland, pp 39-44.  
 
L’informe complet pot consultar-se en el següent enllaç: 
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/publication/2017/08
/achieving-excellence-pharmaceutical-care-strategy-scotland/documents/00523589-
pdf/00523589-pdf/govscot%3Adocument 

 
Documentació de suport sobre dispensació d’urgència 

 
Al Regne Unit, el National Health Service (NHS) especifica que, en cas d’emergència, el 
farmacèutic estableix legalment un procediment per dur a terme la dispensació, en funció de 
l’avaluació de la situació. A altres països, com els Estats Units, també estan en marxa 
mecanismes per permetre aquest tipus de dispensacions.  
 
Johnathan Laird (maig 2016). La farmacia en el mundo. Dispensación de urgència en Gran 
Bretaña. Cuando el Farmacéutico aplica su juicio professional. El Farmacéutico 535, pp. 13-16. 
 

Protocol d’actuació en patologies menors 
 
NHS Leicester City CCG promou l’actuació farmacèutica en patologies menors des de l’any 
2015 i ha establert una sèrie de protocols que poden consultar-se online. 
 
Pharmaceutical Services Negotiating Committee (PSNC). Pharmacy First Minor Aliment Scheme 
– Leicester City CCG. Document recuperat del següent enllaç:  http://psnc.org.uk/leicestershire-
and-rutland-lpc/pharmacy-first-mas-leicester-city/  

 


