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ÚS RACIONAL DEL MEDICAMENT 
DEFINICIÓ D’UN IDEAL 

Conference of Experts on the Rational Use of Drugs 

in Nairobi, Kenya, from 25 to 29 November 1985 



“Que es recepti el medicament apropiat, que es disposi d’aquest 
oportunament i a un preu assequible, que es dispensi en les condicions 
degudes i que es prengui en les dosis indicades i en els intervals i durant el 
temps prescrits. El medicament apropiat ha de ser eficaç i de qualitat e 
inoqüitat acceptables”. 



QUALITAT EN FARMÀCIA 
DEFINICIÓ D’UN IDEAL 

What constitutes good prescribing?. Barber N. BMJ : British Medical 
Journal. 1995 April 8; 310(6984)923 



Objectius segons la definició d’N. Barber 1995: 

 

•Maximitzar l’efectivitat en l’ús dels medicaments. 

 

•Minimitzar els riscos als que es sotmet al pacient a l’utilitzar un 
medicament. 

 

•Reduir els costos en l’atenció sanitària. 

 

•Respectar les opinions dels pacients en tota decisió terapèutica. 

 



LA DEFINICIÓ D’AQUESTS IDEALS 
CONTRASTA AMB LA SITUACIÓ QUE 

ENS ENVOLTA... 



...els pacients consumeixen cada cop més medicaments... 

...consumir fàrmacs resulta quotidià al món desenvolupat... 

... s’incrementa progressivament la demanda assistencial (2007: 335,9 milions 
de consultes; 2009: 393,1 milions). 

 

Degut a: 

• els canvis demogràfics: ↑ nº habitants, ↑ de l’esperança de vida 
(envelliment de la població). 

• les altes espectatives sobre la utilitat dels fàrmacs amb l’aparició de noves 
tendències com “la medicalització de la vida”, un fàrmac per a cada malaltia 
(“pill for every ill”), en perjudici de l’autocura.  



MAXIMITZAR L’EFECTIVITAT... 

• Receptant el medicament adequat, recordant que ≪el medicament no 
indicat, està contraindicat≫ i que la 1ª opció terapèutica no sempre són 
els fàrmacs; les mesures d’higiene, l’exercici, el canvi d’estil de vida o 
l’educació sanitària són en alguns casos el tractament únic o fonamental i 
més cost-efectiu. 

• S’autoritza la comercialització i financiació pública de medicaments 
d’utilitat terapèutica baixa i de valor intrínsec no elevat (benefici 
marginal respecte als ja existents). 

• Permanentment apareixen nous principis actius, noves evidències que 
modifiquen les recomanacions de tractament per a diferents procesos. 

 

 



MINIMITZAR ELS RISCOS... 

S’autoritza la comercialització i financiació pública de medicaments en base a 
dades molt limitades sobre seguretat: 

• el 10% dels medicaments comercialitzats a les darreres dècades als EEUU 
van ser retirats o van veure restringides les seves condicions d’ús per 
motius de Seguretat. 

• fins al 40% dels pacients que comencen a prendre algun medicament 
presentaran en algun moment algun problema relacionat amb la 
medicació.  

 

Permanentment  es descriuen nous efectes adversos o interaccions. 

 

 

 



MINIMITZAR ELS RISCOS... 

A Espanya s’estima que les RAM... 

• són responsables de fins l’11,9% del total d’ingresos hospitalaris. 

• suposen entre el 3 y 10% de les consultas al metge de família (2 RAM al 
dia, 2-3 reaccions greus a l’any). 

Fins el punt que s’estudia l’”efecte cascada”: tractament farmacològic dels 
efectes secundaris d’altres fàrmacs). 

 

Haurien de ser notificades (targeta groga)... 

• el % de metges de família espanyols que han notificat alguna RAM és < al 
20%. 

• https://www.icf.uab.es/farmavigila/tarjetag/formulari/targeta.asp 

• Des d’aquesta setmana inclosa a l’e-CAP. 

https://www.icf.uab.es/farmavigila/tarjetag/formulari/targeta.asp
https://www.icf.uab.es/farmavigila/tarjetag/formulari/targeta.asp


REDUIR ELS COSTOS... 

• La despesa farmacèutica va suposar el 21,3% del pressupost sanitari total 
l’any 2005. 

 

• Augment progressiu del nº de receptes facturades. 

 

• Aparició, autorització i comercialització de ¿nous? principis actius d’un 
mateix grup terapèutic (me-too drug) amb preus desorbitats respecte al 
benefici que aporten respecte als ja existents. 

 

 



RESPECTAR L’OPINIÓ DELS PACIENTS 

Tot i que... 

 

...els fàrmacs es donen a una persona malalta i no a una malatia... 

 

...sembla provat que deixar que els pacients ajudin en les preses de decisions 
millora la seva implicació i la seva autonomia i autocura... 



Alguna cosa falla quan s’estima que: 

• Entre el 5-20% de les receptes prescrites no són retirades de la farmàcia. 

• 30% dels envasos són rebutjats sense obrir. 

• Regla dels terços de Sackett: 

– 1/3 dels pacients realitza el tractament de forma correcta. 

– 1/3 de forma irregular. 

– 1/3 de forma incorrecta. 

RESPECTAR L’OPINIÓ DELS PACIENTS 



I EN EL CAS CONCRET DELS 
METGES DE FAMÍLIA... 

...Existeix la sensació de ser diana per una part de les espectatives i 
presions dels pacients (per accessibilitat) i per l’altra dels gestors sanitaris 
en les seves polítiques centrades en la disminució del cost farmacèutic (per 
ser qui genera la major part de receptes del SNS). 
 
... Sense parlar de la prescripció delegada o induïda per l’especialitzada, 
una remora burocratica que s’estima que suposa una tercera part del volum 
de prescripció d’un MF. 
 



QUÈ ENS PROPOSEN PER 
MILLORAR? 

• SOCIETATS CIENTÍFIQUES. 
• SERVEIS DE SALUT. 



SEMFYC GRUP DEL MEDICAMENT 

• Detectar errors en la prescripció o en la pauta posològica. 
• Identificar duplicitats, interaccions/efectes adversos/contraindicacions. 
• Generar alertes sobre al.lèrgies. 
• Vetllar pel cumpliment terapèutic. 
• Revisió periòdica dels tractaments prolongats en base a criteris d’eficàcia, 

interaccions, durada… 
• Identificar grups de risc elevat: ancians, nens, embarassades, insuficiència 

renal/hepàtica/cardíaca. 
• Potenciar l’autocura. 

• Realitzar inventari personalitzat de medicaments (vademècum personal). 

• Disposar d’accès i fer ús de la millor informació sobre medicaments. 

• ... 



SERVEIS DE SALUT 

Desenvolupen polítiques d’incentivació en l’àmbit de la precripció 
farmacèutica amb objetius i àrees de millora sel·leccionant indicadors 
(permeten mesurar de forma quantitativa i qualitativa l’activitat prescriptora 
per part dels professionals). 

La sel·lecció d’indicadors no sempre s’ha fet de forma afortunada, ja que s’ha 
tendit a prioritzar la reducció del cost més que a fomentar la qualitat, 
generant un fort sentiment de rebuig en el clínic. 

Qui determina i en base a quins estudis els valors estàndar, de referència u 
òptims d’un indicador de qualitat? 


