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El què, qui i per què de la Jornada

QUÈ ÉS?

QUI L'ORGANITZA?

PER QUÈ?

Una jornada adreçada als
farmacèutics catalans sobre
el present i el futur dels
serveis a la farmàcia
comunitària.

El Consell de Col·legis
Farmacèutics de Catalunya, la
institució que aplega els
Col·legis de Farmacèutics de
Barcelona, Girona, Tarragona i
Lleida

Per posar sobre la taula què
s'està fent amb els serveis
professionals i fins a on es
vol arribar, treballant amb
l’objectiu comú de
contribuir a millorar la salut
dels pacients
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Serveis professionals: què estan fent les farmàcies
per millorar la salut dels pacients?
Serveis implementats:
Programa de detecció precoç
del VIH amb test ràpid
Programa de detecció precoç
del càncer de còlon i recte
Manteniment amb metadona

Serveis en fase pilot:
Programa d'atenció
farmacèutica al pacient
crònic complex
Xarxa de farmàcies
sentinelles

Educació sanitària per a la
gent gran

A continuació us donem dades de cadascun d'ells
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El mapa dels serveis professionals a Catalunya al
2015:

Serveis implementats
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Serveis professionals en xifres: Programa de
detecció precoç del VIH amb test ràpid

Objectiu: detecció de la infecció per VIH sobre població de risc
mitjançant el test ràpid, d'uns 15 minuts de durada, que es realitza a les
farmàcies

Dades 2015:
125 farmàcies participants
2.750 proves realitzades
129 casos reactius detectats
(des del 2009)

Serveis implementats
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Serveis professionals en xifres: Programa de
detecció precoç del càncer de còlon i recte

Objectiu: diagnosticar i tractar els casos de càncer de còlon i recte el
més aviat possible en homes i dones d'entre 50 i 69 anys per augmentar
les possibilitats de curació

Dades 2015:

658 farmàcies participants
107.515 test lliurats
118.183 participants (79% població
cribada des de farmàcia comunitària)
Què s'ha aconseguit amb el programa?
Taxa de positius: 5,57%
Taxa d'adenomes d'alt risc: 8,3‰
Taxa d'adenomes baix risc: 10,7‰
Taxa de càncers invasius: 2,3‰

Serveis implementats
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Serveis professionals en xifres: Programa de
manteniment amb metadona

Objectiu: apropar els tractaments de manteniment amb agonistes
opiacis als usuaris, fent-los més accessibles i incrementant la
cobertura

Dades 2015:
165 farmàcies participants
1.000 pacients atesos / mes

Serveis implementats
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Serveis professionals en xifres: Educació sanitària
per a la gent gran

Objectiu: promocionar el bon ús dels medicaments a la població
d'edat avançada a través de sessions que es realitzen a diferents
ubicacions, com casals i centres cívics

Dades 2015:
202 farmacèutics participants
5.618 assistents
341 sessions

Serveis en fase pilot
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Serveis professionals en xifres: Programa d'atenció
farmacèutica al pacient crònic complex

Objectiu: avaluar l’eficàcia de l’atenció farmacèutica, en col·laboració
amb l’equip d’atenció primària, per fer el seguiment de persones amb
patologia crònica de llarga evolució i gestió clínica difícil i detectar, entre
d'altres aspectes, problemes relacionats amb la medicació. Els Sistemes
Personalitzats de Dosificació són una de les eines imprescindibles.

Dades 1a fase pilot 2015-2016:
43 farmàcies participants
18 equips d'atenció primària
392 pacients en seguiment

(*) La 2a fase pilot del Programa
s'ha posat en marxa a l'octubre de
2016

Problemes relacionats amb la medicació (PRM)
PRM i pacients

PRM més freqüents

494 PRM detectats

Incompliment del
tractamament: 136 (27,53%)

110 pacients intervinguts

Interaccions: 76 (15,38%)

Rati: 4,49 PRM / pacient

Administració errònia del
medicament: 62 (12,55%)
Probabilitat d'efectes
adversos: 52 (10,53%)

Serveis en fase pilot
Serveis
professionals
en
xifres
: Xarxa de farmàcies
9 sentinelles
Objectiu: aportar informació sobre incidents de seguretat relacionats
amb l’ús dels medicaments per monitoritzar-ne l’abús o l’ús recreatiu i
per obtenir dades que es puguin integrar en sistemes de vigilància
d’altres professionals sanitaris.

Dades fase pilot 2016:

març-setembre)
22 farmàcies participants
830 notificacions enviades de
Farmacovigilància
44 de l'Observatori de
Medicaments d'Abús (OMA)

(

L'OMA: el perfil dels casos detectats
Què fa l'OMA? Establir una vigilància epidemiològica que
permeti actuar en la detecció de l’abús o ús desviat amb
finalitat no terapèutica de medicaments.
Gènere

Franjes d'edat amb més incidència

27 homes (61,4%)

46-65 anys: 14 casos (31,8%)

17 dones (38,6%)

25-35 anys: 8 casos (18,2%)

L'OMA: el perfil dels casos detectats
Tipus de medicaments
amb més notificacions:

Tranquil·litzants:
Analgèsics:
14 notificacions (31,8%) 11 notificacions (25%)
Via per la qual s'intenta accedir al
medicament

Psicòtrops:
5 notificacions (11,4%)

Peticions continuades i regulars sense justificació (sense necessitat de recepta):
3 casos (6,8%)
Peticions continuades i regulars sense justificació (amb necessitat de recepta):
7 casos (15,9%)
Amb recepta suposadament falsa:
13 casos (29,5%)
Sense recepta, quan el fàrmac la necessita:
20 casos (45,5%)
Amb intimidació:
1 cas (2,3%)

