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Dia Mundial del 
Farmacèutic 

Promoció de l’ús segur i racional dels 

medicaments 

El personal farmacèutic d’atenció primària (FAP) tenim com a missió 
fonamental promoure i assegurar que es faci un ús segur i racional del 
medicament. Quasi totes les nostres activitats van orientades en aquesta 
direcció, des de xerrades divulgatives, cursos de formació, assessorament 
a professionals sanitaris, anàlisi d’evidència científica fins propostes 
d'estratègies de millora en coordinació amb el Servei Català de la Salut.   

Revisió dels tractaments en els pacients crònics i 

polimedicats!
Revisem els tractaments crònics dels pacients, tant als centres de salut 
com al Sociosanitari de l’Hospital de Reus. Fem anàlisi de la indicació per a 
cada fàrmac, les dosis i pautes, les possibles interaccions i si existeix 
alguna contraindicació o efecte advers, a més a més, es proposen els 
canvis adients per prevenir errors o problemes relacionats amb la 
medicació.!

Dispensació                                        

de Medicació                       

Hospitalària                        

Ambulatòria (MHDA) als CAPs de la 

Fundació Sagessa Salut. 

Per apropar a la població la medicació MHDA, s’ha posat 
en marxa un projecte on els FAP dispensen aquesta 
medicació a la consulta d’atenció farmacèutica dels 
Centres d’Atenció Primària (CAPs) revisant la medicació 
crònica del pacient i la compatibilitat amb la medicació 
MHDA.!

Conciliació a l’ingrés dels pacients en un 

centre sociosanitari 

Per assegurar la continuïtat assistencial i ajudar que els 
pacients segueixin rebent el seu tractament farmacològic 
habitual durant l' ingrés, s’ha posat en marxa un projecte 
a la Unitat d’Estada Intermèdia (sociosanitari), on 
farmacèutics i geriatres treballen conjuntament per tal de 
garantir la seguretat del pacient.!
!
Aquest projecte es farà !
extensiu també a l’alta !
dels pacients per !
assegurar la comprensió !
dels plans terapèutics.!
!

Recerca i Docència 

Els FAP fem anàlisi d’utilització dels 
medicaments post comercialització i 
implementem estratègies de millora en 
col·laboració amb els professionals mèdics. 
Elaborem plans de formació per a 
professionals sanitaris i col·laborem amb la 
unitat de Farmacologia de la URV com a 
professorat associat. !
!

Seguiment d’indicadors de seguretat clínica. Centre 

d’informació de medicaments i farmacovigilància 

El Servei Català de la Salut proposa diferents indicadors de prescripció i ens 
proposa millores en comparació amb la resta de centres de Catalunya. Els FAP 
treballem aquests indicadors analitzant els punts de millora i fem difusió als 
professionals sanitaris per a la seva implicació. D’altra banda fem               
valoració i difusió de les alertes de seguretat notificades per l’Agència                       
Espanyola dels medicaments a tots els professionals sanitaris.!
!


