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Servei d'Ordenacio Farmaceutica. Area Assistencial Extrahospitalaria
de Barcelona-Ciutat. Institut Catala de la Salut.

Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Catalunya

Es evident que I'assistencia primaria necessita d'una reforma urgent per tal que

compleixi degudament la seva missib i s'assoleixin els objectius que I'administracio

sanitaria to fixats a curt i Ilarg termini, segons les recomanacions i conclusions ema-

nades dels alts organismes responsables de la sanitat i de les reunions internatio-

nals que han tractat el tema.

De tots es sabut que I'assistencia hospitalaria ha estat el parent ric de la sanitat

i que I'assistencia farmaceutica s'ha hipertrofiat per a pal-liar les deficiencies d'una

assistencia primaria mal concebuda i mal organitzada.
Dins el context de la reforma d'aquesta assistencia, que el Departament de Sa-

nitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya to en fase avancada d'elabo-

racio, s'integra el farmaceutic dins 1'equip sanitari del Centre d'Assistencia Primaria

(CAP), com a professional responsable de tota la problematica del medicament.

Es necessari deixar ben clar el principi que la dispensacio esta reservada total-

ment a les Oficines de Farmacia, les quals com a establiments sanitaris de servei al
public que son, han d'estar connectades amb els equips assistencials que tenen

cura de la salut de la poblacib.

Es en aquest sentit que s'ha concebut la integracio del farmaceutic en els CAP.

amb dues funcions fonamentals: la primera es de caracter intern i esta relacionada

amb I'existencia i utilitzacio de farmacs en el Centre, amb la racionalitzacio de Ilur

consum i amb les necessitats d'informacio sobre el medicament als patients i at pro-
pi personal sanitari. La segona es de relacio amb les Oficines de Farmacia de la zona

d'influencia, per tal de coordinar-les i integrar-les ales accions dutes a terme pet
Centre d'Assistencia Primaria en el camp del medicament.

La complexitat i el gran nombre de farmacs existents en I'actualitat, i els d incor-

poracio futura, requereixen d'un sistema organitzat i funcional de control i informacio,

que inclogui I'Oficina de Farmacia com un membre mes dels implicats en I assisten-
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cia primaria. Aixi doncs, el farmaceutic no sols to el deure de dispensar medica-

ments, sing tambe d'informar sobre ells d'una manera objectiva els pacients. El co-

neixement per part del pacient de la terapia a seguir, dels beneficis que pot obtenir

seguint-la adequadament, i dels efectes secundaris que a vegades es poden presen-

tar, afavorira el seu compliment, i aixi s'aconseguira una millor qualitat de vida per at

malalt i un millor aprofitament dels recursos sanitaris.

L'Oficina de Farmacia ha d'intervenir tambe en les funcions de farmacovigilancia,

garantint el seguiment terapeutic dels malalts d'alt risc i col•laborant en el desenvo-

lupament de la Farmacia Clinica, funcions que seran coordinades pet farmaceutic

integrat en I'equip sanitari del CAP.

Les funcions del Farmaceutic del Centre d'Assistencia Primaria poden desenvo-

lupar-se en els camps d'accio seguents:

A) Assistencia

1. Conservacio i utilitzacio correcta dels medicaments d'aplicacio immediata en el
CAP.

2. Coordinar I'elaboracio de la Guia Farmacoterapeutica dels medicaments utilitzats

en el CAP.

3. Integracio en els plans de racionalitzacio del consum farmaceutic:

3.1. Col•laborar a I'establiment de protocols terapeutics.

3.2. Estudiar l'observacio del seu compliment.

3.3. Participar en la valoracib dels resultats dels protocols.
4. Creacio d'un Centre Basic d'Informacio del Medicament at CAP:

4.1. Informacio at personal sanitari del CAP i de la seva zona d'influencia, per tal

d'aconseguir una millor utilitzacio i coneixement dels medicaments, orga-

nitzant sessions informatives, publications, etc.

4.2. Donar informacio at pacient, completant les indications mediques respecte
les dosis, formes d'administracie, precaucions en I'us i conservacib del medi-
cament, etc., mitjancant entrevistes personals i/o la distribucib de fulls infor-
matius sobre la utilitzacio correcta dels medicaments i en connexio amb les
Oficines de Farmacia de I'Area que els dispensaran.

5. Participacio en les Comissions Cliniques del CAP en les quals els seus coneixe-

ments puguin ser utils: farmacia, assaigs clinics, higiene, etc.

6. Promoure i potenciar la integracio dels farmaceutics amb Oficina de Farmacia en

la tasca assistencial del CAP.

6.1. Establir entre ells un nexe d'unio que permeti de donar continuitat ales ac-

cions previstes at punt 4.2.

6.2. Coordinar les activitats d'Informacio de Medicaments als pacients.
6.3. Promoure la seva integracio en els programes de farmacia clinica: seguiment

terapeutic de pacients d'alt risc, malalties croniques, etc.

7. Promoure I'establiment del Carnet de Medicacio dissenyat pet Servei d'Ordenacio

Farmaceutica, amb la finalitat de millorar el compliment, per part del pacient, de la

pauta terapeutica prescrita, i de facilitar les reiterations en la prescripcio i dispen-

sacio.

8. Contactar amb el Servei de Farmacia de ('Hospital de referenda del CAP, per tal

de coordinar les activitats d'informacio del medicament, seguiment de la terapeu-

tica en els pacients donats d'alta, etc.
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B) Promocib de la Salut ( Medicina preventiva)
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1. Educacio sanitaria de la poblacio:
1.1. Perills de I'automedicacio.
1.2. Correcta conservacio dels medicaments.
1.3. Compliment dels tractaments prescrits pel metge.
1.4. Correcta administracio dels medicaments pel malalt en regim ambulatori (ho-

raris, amb o sense menjar, etc.).
1.5. Habits d'alimentacio sans.
1.6. Participacio en les campanyes sanitaries: Vacunes, higiene, alimentacio, etc.

2. Col laborar en la deteccio precoc de les persones o grups de risc elevat.
3. Col•laborar en el seguiment i control de grups de risc o malalties croniques.
4. Establir un sistema de deteccio de reaccions secundaries imprevistes i canalitzar

les informations que en aquest camp es produeixin tot integrant-les a la xarxa
general de farmacovigilancia.

C) Rehabilitacib

1. Col•laborar en els programes establerts en els quals s'utilitzi algun tipus de medi-

cacio.

1.1. Programa de drogodependencia.
1.2. Programa de rehabilitacio reumatologica.
1.3. Programa d'hipertensio.
1.4. Etc.

D) Docencia

1. Col•laborar en els programes de formacio i reciclatge dels metges de I'area, en el

camp de la informacio sobre nous farmacs i/o noves indicacions terapeutiques.

2. Promoure la participacio dels farmaceutics d'Oficina de Farmacia de la zona d'in-

fluencia en els programes de formacio continuada que donin resposta a la proble-

matica de la terapeutica ambulatoria.

3. Promoure cursets per al personal d'infermeria sobre la correcta administracio dels

medicaments, la utilitzacio d'antiseptics i desinfectants, la valoracio de les inte-

raccions, el coneixement dels efectes adversos i de les contraindications, etc.

4. Participar en les sessions cliniques o bibliografiques del CAP.

E) Investigaci6

1. Col-laboracio en la valoracio dels programes de seguiment de pacients d'alt risc

(HTA, diabetics, bronquitics, etc.) amb el fi d'avaluar el compliment del tractament

i I'eficacia d'aquest.

2. Vigilancia epidemiologica de I'accio iatrogenica dels medicaments.
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F) Administracio

1. Gestic dels medicaments utilitzats en el CAP:
1 .1 . Proposta de les adquisicions de medicaments.

1.2. Racionalitzacio de I'estoc (incidira en la disminucio de I'estoc actual i en les

adquisicions per altres vies).

1 .3. Control de caducitats i conservacio correcta.
2. Elaboracib d'informes per a la Direccio del CAP de ('Area o de I'Institut Catala de

la Salut.

3. Redaccio de memories anuals.
4. Projectes d'organitzacio, pla de necessitats, etc.

Per a dur a terme les funcions esmentades, el farmaceutic responsable del CAP

estara integrat funcionalment i jerarquicament a I'equip sanitari d'aquest, i sera

membre del seu comite director i de les comissions en les quals tingui competencia.

Per altra banda, tindra el mateix regim retributiu que els metges del CAP i estara sot-

mes al mateix regim d'incompatibilitats que els farmaceutics d'un Servei de Farmacia

Hospitalari.

Amb el desenvolupament d'aquestes funcions, es preten racionalitzar el consum

de medicaments i millorar-ne I'us en I'assistencia primaria, per a incidir en la dismi-
nucio de les malalties de tipus iatrogenic produides per una falta d'educacio sanita-

ria en el camp del medicament, que comporta Tabus de farmacs i I'automedicacib,

factors importants en el moment de valorar el proces d'emmalaltir en el nostre siste-
ma sanitari actual.


