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Objectiu 

Augmentar la 

qualitat 

assistencial  i 

garantir la 

sostenibilitat  en 

relació amb l’ús dels 

medicaments 



Processos claus 

  Suport assistencial 

● Actualitza I transmet noves evidències  

● Realitza consultes terapèutiques 

● Gestiona alertes de seguretat 

● Genera eïnes de suport 

 

 Suport de Gestió 

● Elabora quadern de comandament 

● Identifica línies de millora 

● Planifica intervencions 

● Les du a terme 

● Realitza el seguiment 
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Suport 

assistencial 

Gestió 
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Conjunt de processos en que participem 

Activitats segons 

processos 

Assistencials 

Gestió Coordinació 

Qualitat i 

seguretat 

clínica 

Gestió medicació 

ús intern 

Formació i 

docència 



Amb qui treballem? 
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FAP 

Metges de família 

 

Infermeria 

 
Administratiu (abans) 

 

 

Directors 

 

 

 



Com ho fem? 
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Sessions a l’equip 

 

Reunions amb director i/o referent 

 

Reunions de grup de farmàcia 

 

Entrevistes  amb els metges 
     (com hem evolucionat de 15min a 90min) 

  

 



Grup de farmàcia. Els meus grans aliats. Falten Maria i rosario 
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Plegats, la feïna resulta més efectiva i gratificant !!!! 
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Prescripció 
assistida en 

processos aguts i 
crònics 

Compatibilitat amb 
la prescripció 

activa i suport al 
alta del nou 
medicament 

Revisió del plà 
terapèutic del 

pacient generat 
per diversos 
professionals 

PREFASEG SELF AUDIT 
Guíes de Pràctica  

Clínica informatizades 

Guía terapèutica 

electrònica  

Abordaje integral de la seguridad en el eCAP Abordatge integral de la seguretat a l’eCAP 



PREFASEG valora on-time cada nova prescripció: 

Prescripción 
activa 

Edad Problemas de 
salud 

Variables 
analíticas 

 

Prescripció Farmacològica Segura 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.eleconomista.es/imag/objetos/pildora.jpg&imgrefurl=http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/58709/01/70/Arranca-el-Plan-B-en-EEUU-la-farmaceutica-Barr-vendera-la-pildora-del-dia-despues-sin-receta.html&h=264&w=195&sz=12&hl=ca&start=37&tbnid=WzA7vOv1wjpKQM:&tbnh=112&tbnw=83&prev=/images?q=receta+medica&start=20&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=ca&sa=N


Prefaseg genera alertes de seguretat por raons prèviament informades i 

codificades a la història clínica, i proporciona orientació terapèutica. 

Interaccions 

Contraindicacions 

Fàrmacs desaconsellats a geriatría 

Alergies 

Duplicitats 

Fàrmacos teratogènics 

PREFASEG 



Funcionament 
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Dades del pacient 

Medicament  

Tipus d’alerta  
Motiu de l’alerta  

Risc 

Recomanació   

Bot+ 

Verificació en 2 pasos: pacient, medicaments 



Funcionament 

Alerta Moderada 

Alerta grave 

Clasifica  en funció de la gravetat i agrega les alertes que es donen a un  mateix  pacient  



Funcionament 

La decisió final depen del professional  
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Self audit al que accedeix el facultatiu 
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ACCÉS: per la prescripció 



Per aquí els pot anar a buscar 
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(el nombre de casos i accés directe) 



Nostre acces a Sellf audit ens permet fer un seguiment 
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Objectius 



Sellf audit d’eficiència ens facilita el canvi a opcions més eficients 
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Alertes SIRE 

Filtre optatiu error SIRE

Preu menor El producte prescrit no està a preu menor

Nombre màxim 

d’envasos per 

interval

El nombre d’envasos podria ser elevat. Revisar el nombre de receptes i l'interval de 

recollida

Dosi màxima
Es supera dosi màxima o dosi alta diària segons fitxa tècnica, d'acord amb l'interval de 

receptes definit. Revisar el nombre de receptes i interval de recollida

Genèric 

(producte amb 

DDD)

La dosi diària prescrita és 3 o més cops superior a la definida (DDD), d'acord amb 

l'interval de recollida. Revisar nombre de receptes i interval de recollida

Genèric 

(producte 

sense DDD)

S'ha detectat que cada recepta cobreix menys de 8 dies de tractament i es supera un 

d'aquests dos criteris: Cost total del tractament supera els 1000€  o el nombre de 

receptes és superior a 27 . Revisar nombre de receptes i interval de recollida



INFORFARMA pacients 



Elaborem informes  de suport per millorar la seguretat clínica 

PROCÉS DE QUALITAT I 

SEGURETAT CLÍNCIA 
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Gestió 
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A Catalunya l’any 2013 desde Primària es va facturar  1.315.134.931€ 

Mesures 
centrals 

Mesures amb els 
professionals 

Incenti-vació 
professional 

Pròpies ICS 

Contracte Catsalut 



Estructura provisional Acord gestió EAP 2014 (Grupal) 
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CONCEPTE OBJECTIU 2013 2014 

Contracte 

programa 
Indicadors part variable contracte programa 5% 10% 

Sostenibilitat 

Balanç econòmic 15% 15% 

Compliment DMA 10% 10% 

Resultats 

activitat i 

qualitat 

assistencial 

Estàndard Qualitat Assistencial de l’EAP (EQA) 25% 27,5% 

Estàndard Qualitat Prescripció Farmacèutica de l’EAP 

(EQPF) 
15% 12,5% 

Seguretat ús del medicament  10% 10% 

Millora resolució AP 2,5% 2,5% 

Estàndard Qualitat Diagnòstica de l’EAP (EQD) 7,5% 5% 

Atenció  a la cronicitat 2,5% 

Gestió 

Qualitat 
Pla Qualitat i Seguretat del pacient 10% 5% 

1,9 

+ 15% individual 

David??? 



Què es fa per gestionar? 

 Identifica línies de mejora 

 Planifica intervencions 

 Les du a terme 

 Realitza el seguiment 
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Eïnes de gestió 
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EQPF de l’ICS IQF de Catsalut 

Antihipertensius 

Antiulcerosos 

Antibiòtics 

Patologia  musculesquelètica 

Osteoporosis 

Hipolipemiants 

Respiratori 

Antidepressius 

Ansiolítics 

Antidiabètcs 



Tenim un aplicatiu per identificar pacients amb determinades situacions 
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Es pot filtrar per edad, sexe i patologia 

Molt útil per alertes, i 

intervencions!!!! 

 

Llegeix directament a 

l’HCAP 



Llarga trajectòria-Evolució de l'Índex sintètic de l’EQPF al global d’equips 
d’atenció Primària 
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Promig de la puntuació obtinguda pel global dels Equips d’atenció primària  

 

*A les dades del 2014 falta valorar l'indicador de seguiment de les recomanacions del PHF-APC anual  

que té un pes de 5 punts. Al mateix periode de l’any anterior la puntuació del global d’EAP era de 85 punts 



Quina és la nostra carta als reis? 
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Avançar amb la coordinació amb especialitzada 



Encare hi ha molt camí per endavant 

Hospitals 

Centres de Salut Mental 

Residències geriàtriques 

Privades 

Comissions  

COF (Catsalut) 

Grups Clinics 

Alguns Serveis de Farmàcia 



Procés coordinació altres nivells assistencials 



i altres Entitats Proveïdores 



INFORFARMA residències geriatriques 



Eïnes de gestió 
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IQF de Catsalut 

Objectiu comú Primària-hospitals, CSM 

 

Però  ……………….. 

pes molt diferent 



  què passa a l’hospital? 
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Llistes tancades per a ús intern 



Però………. 
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Consultes Externes 

RAE  

Urgències 



Projecte pilot a Mataró 
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Llistes tancades per a ús intern 

Consultes Externes 

RAE  

Urgències 
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