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La problematica de I'observanpa

Des de fa una colla d'anys s'han fet nombrosos estudis sobre l'observanca dels
tractaments terapeutics i les Jades obtingudes son abundants. Poden considerar-se
dos tipus d'observanca: la de la prescripcio medicamentosa i la de la prescripcio
comportamental (regim alimentari, abstinencia d'alcohol, de fumar, etc.); per be que
van forca Iligades, totes dues tenen una importancia considerable. Cal precisar que
en el cas dels medicaments, l'observanca es molt superior en les afeccions agudes i
de durada curta que no pas en els casos de malalties croniques o de Ilarga durada.
Es obvi que no cal justificar-ne les causes.

Tres son, en principi, els actors o protagonistes mes importants de I'observanca;
primer de tot el malalt. Sembla que no to gaire incidencia la seva categoria socio-pro-
fessional, ni el seu nivell cultural ni, fins i tot, la gravetat de la malaltia, pero en canvi
esta demostrat que disminueix amb la aurada del tractament. En canvi, es un factor
positiu el recolzament moral que pot donar-li un bon context familiar.

Un altre element decisiu es el metge prescriptor. Podriem dir que la manera de
donar val mes, o si mes no el mateix, que alto que es dona. La conclusio comuna a
tots els treballs sobre l'observanca es que el mes important per aconseguir-la depen
de la bona relacio malalt-metge. No n'hi prou de la confianca, cal tenir en compte
la bona acollida, la puntualitat, la durada de la consulta, les qualitats didactiques del
metge, etc. La recepta ha d'esser una continuacio de la visita i no un subproducte ra-
pid que la substitueixi. Cal que el metge doni al pacient una informacio precisa i do-
cumentada, que I'encamini, si cal, vers entitats o associacions de malalts, que el for-
neixi d'un instrument que li faciliti de seguir la pauta establerta, etc.

El tercer element que cal considerar es el farmaceutic. Aquest es el sanitari mes
a I'abast de la poblacio, i pot intervenir activament i positiva en l'observanga medica-
mentosa, aclarint els dubtes, construint una quadricula horaria d'administracio, de-
tectant possibles incompatibilitats, controlant el nombre de dosis administrades,
aconsellant millores o alternatives en la forma de dosificacio, etc.
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Una alternativa per a millorar la situacib

S'han descrit diversos mitjans per al control de I'us de la medicacio en ('ambit

extrahospitalari.

En essencia, ('instrument basic sol esser alguna modalitat de fitxa terapeutica

que el metge i el farmaceutic utilitzen per a deixar constancia del conjunt de medica-

ments prescrits per a una o per a diverses afeccions, de les dosis i la durada del

tractament, dels problemes que aquest pot haver reportat, etc.

Aplicacid al tractament de la tuberculosi

Les malalties croniques i les de Ilarga durada accentuen les dificultats del com-

pliment de la pauta terapeutica per part del pacient i incrementen les possibilitats

d'aparicio d'incompatibilitats o de reaccions adverses. Aquesta problematica es
dona, entre altres casos, en el de la tuberculosi, malaltia que remet els simptomes a
les poques setmanes d'implantacio del tractament, el qual ha de seguir administrant-

se amb constancia i fidelitat a la pauta marcada durant molts mesos. La possible

deduccio incerta per part del pacient de la no necessarietat de compliment estricte,

ve molt reforcada, en determinats casos, per I'aparicio d'efectes secundaris. Es ne-

cessari, per tant, un estimul manifest del compliment terapeutic, acompanyat de les

mesures que garanteixin un control global de la medicacio i els seus efectes.

L'elaboracio del perfil d'una campanya de Iluita contra la tuberculosi va estimular

el disseny de nous mitjans tecnics que conferissin el maxim de garanties a I'acciv

sanitaria que anava a dur-se a terme. En aquest context, el Servei d'Ordenacio Far-

maceutica va analitzar el tipus de medicacio a utilitzar, el conjunt de problemes que

les pautes i la Ilargada del tractament comportaven i va idear un instrument anome-

nat «Carnet de Medicacio', per tal d'aconseguir basicament quatre objectius:

a) Estimular el compliment de la pauta terapeutica.

b) Controlar les quantitate de medicaments dispensades i aconseguir que la

dispensacio es produis amb una cadencia determinada.

c) Facilitar l'obtencio dels medicaments, evitant la reiteracio de visites a I'es-
pecialista amb l'unica finalitat d'aconseguir les prescriptions.

d) Possibilitar prospeccions epidemiologiques complementaries sobre la uti-

litzacio de medicaments antituberculosos, un cop acabada la primera etapa de la
Campanya.

El disseny d'aquests objectius s'ha dut a terme en funcio de la facilitat i garantia

que ofereix I'oficina de farmacia a l'usuari i tot i tenint present de contribuir a la dina-

mitzacib de les missions d'informacib i educacio sanitaria que s'hi exerceixen. Les
possibilitats i aptituds per establir-hi un contacte continuat anlb el pacient, unides a

I'assequibilitat del professional farmaceutic, faciliten la notificacib clara, i tan reitera-

da corn sigui necessari, de les instructions d'observanca terapeutica. I amb el Car-

net de Medicacio» a la vista, una simple operacib aritmetica feta sobre algunes
anotacions ha de permetre la comprovacio del compliment de la pauta establerta.

A mes, el fet de Iliurar els medicaments amb una determinada cadencia ha de fer

mes facil el control i evitar, sobretot, una acumulacio de farmacs al domicili del pa-
cient, amb les possibles perdues per mala conservacio i I'efecte psicologic negatiu

que suposa tenir continuament al davant una notable pila de medicines per prendre.
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Tal corn s'ha pensat, el carnet, i el seu us, constituira una comoditat per al pa-

cient i per at metge especialista, el fet de poder prescriure's totes les receptes

necessaries per al tractament fins a la propera visita, receptes que es guardaran en

una solapa de la coberta, d'on el farmaceutic les anira retirant a mesura que sigui

necessaria la dispensacio.

L'estudi dels ,Carnets de Medicacio», un cop acabada la seva vigencia, pot faci-
litar els estudis epidemiologics sobre I'us dels medicaments i sobre I'encert dels
patrons adoptats per les campanyes o programes endegats. Aixo sera una valuosa
font d'informacio, sobretot si els ,Carnets de Medicacio» s'han enriquit amb obser-
vacions dels metges i dels farmaceutics, anotades en les pagines preparades amb
aquest fi.

Descripcio del Carnet

El ,Carnet de Medicacio» es un quadern horitzontal de 21 x 10 cm que conte les
Jades del pacient i la data de l'inici del tractament a la primera pagina; la pauta me-

dicamentosa fixada pel prescriptor a la segona i, en les seguents, sis columnes que
indiquen el nom dels medicaments, nombre de dosis Iliurades, metge prescriptor,

data de prescripcio i data de dispensacio, amb sis divisions horitzontals a cada pagi-
na, cadascuna de les divisions destinada a la dispensacio d'un farmac. En la part
final hi ha una pagina destinada at metge perquO pugui consignar-hi observacions i
una altra per at farmaceutic (reaccions adverses, noticies de canvi injustificat de
pauta, etc.).

El Comite directiu de la Campanya de Lluita contra la Tuberculosi del Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat va establir un programa estan-
dard de tractament amb diverses variants possibles. L'analisi d'aquest programa i la
relacio entre dosis proposades i presentacions comercials dels farmacs que es tro-
ben al mercat va permetre d'establir una periodicitat per at subministrament de medi-
caments at malalt. Es fixa un periode de 12 o multiples d'aquest, en funcio de la seva
adaptacio a les variants terapeutiques propugnades en el programa.

Pautes terapeutiques

Pauta 1

Rifampicina ................................................... 600 mg/dia
Isoniazida .................................................... 300 mg/dia
Estreptomicina (durant els 2 o 3 primers mesos) ................. 1 g/dia
Corn a alternativa de I'estreptomicina por utilitzar-se

etambutol (25 mg/kg/dia)

Pauta 2
Estreptomicina ................................................ 1 g/dia

Isoniazida .................................................... 300 mg/dia

Etambutol

(25 mg/kg/dia, durant 2 mesos i 15 mg/kg/dia els seguents)

Pauta 3 (Unicament per a malalts crbnics mal tractats)
Utilitzacio de farmacs de reserva.
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El periode aproximat de medicacio de 12 dies ha estat establert perque:
La Rifampicina, en capsa de 12 caps. x 600 mg, permet el tractament durant

12 dies.
La Isoniazida, en capsa de 50 comp. x 150 mg, permet el tractament durant

25 dies.

L'Etambutol, en capsa de 100 comp. x 400 mg, permet el tractament durant

25 dies.

L'Estreptomicina, en capsa d'1 vial d'1 g, permet el tractament d'1 dia. En aquest

cas, 3 receptes de 4 envasos seran, logicament, 1'equivalent a 12 dies.

En el cas de la Isoniazida i I'Etambutol, I'envas permet exactament un periode de
tractament de 25 dies, que reduim a 24, per raons de coordinar la prescripcio i dis-
pensacio de tot el tractament conjunt.

Utilitzacio del Carnet

Quan el farmaceutic rebi el carnet, amb les receptes corresponents, selecciona-

ra les que, d'acord amb la pauta terapeutica tra(;ada pel metge i que figura a la pri-
mera pagina del carnet, necessiti el pacient en el curs dels seguents 12 dies, aproxi-
madament. La resta de receptes quedara en poder del malalt, guardades a la solapa

de la funda del carnet, i seran dispensades les proximes vegades que el patient, o

un familiar d'aquest, acudeixi a cercar medicacio. Cadascun dels farmacs dispen-
sats, el nombre de dosis contingudes, el nom del metge i de la farmacia i les dades

de prescripcio i dispensacio han d'esser anotats cada vegada al carnet pel farma-

ceutic, utilitzant una de )es linies marcades per a cada medicament.

El carnet conte, tambe, unes instruccions per al farmaceutic i unes altres per al

pacient, totes dues bilingues, en les quals s'informa de totes les circumstancies i de

la forma d'utilitzacio. Tant metges com farmaceutics hauran rebut previament una

explicacio exhaustiva de la implantacio d'aquesta eina de millorament i control tera-

peutic que haura d'esser avaluada a traves d'un seguiment que permeti millorar o

redefinir algun dels seus elements.

Conclusi6

Esta en fase avancada la seva aplicacio a les actions sanitaries del programa

d'atencio a la Diabetis, i podran beneficiar-se'n, en un futur proxim, d'altres col-lec-

tius afectats de malalties croniques o de Ilarga durada, amb la qual cosa s'espera

aconseguir un increment notable en l'observanca de la terapeutica medicamentosa

que Para disminuir, sens dubte, I'aparicio de nous processos d'emmalaltir, dificils de

detectar i de controlar.


