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Excel'lentíssim Sr. President,
Digníssimes autoritats,
Molt il.lustres Senyores i Senyors Académics,
Senyores i Senyors,

Es per a mi un honor i alhora motiu de satisfacció haver estat
designat per la junta de govern d'aquesta Docta Coryoració, per presen-
tar al Doctor Eugeni Sedano i Monasterio en el acte reglamentari de la
seva recepció com Académic Corresponent de la Reial Académia de
Farmhcia de Catalunva.

A la vista tant de I'extens currículum professional, com de tota
una série de qualitats docents, organitzatives i sobretot humanes, la
proposta del  Mol t  I l ' lus t re Dr .  Miquel  Y l la-Cata lá i  Genis ,  de l
malauradanrent avui desaparegut Prot-essor Dr. Claudi Faulí Trillo i de
qui els parla per a la admissió del Dr. Sedano, va ser unánimement
acceptada.

Eugeni Sedano és llicenciá en Farmácia a la Universitat de Barce-
lona el 1911. Conscient del paper que el farmacdutic pot i  ha de
desenvolupar en el context dels sistemes públics de salut, enfoca des
d'aleshores la seva activitat professional en aquest ámbit.

Així, realitza I'especialitat en Farmácia Hospitalária (Ciutat Sani-
thria i Universitária de Bellvitge, l98l), assoleix el grau de Diplomat
en Sanitat (Institut d'Estudis de la Salut, Escola Nacional de Sanitat,
1984) ,  es d ip loma en Gest ió  Hospi ta lár ia  (Facul ta t  de Medic ina,



Universitat de Barcelona, 1989 i a l 'Escola Superior d'Administració i
Direcció d'Empreses de Barcelona, 1990), obté el grau de doctor en
Farmdcia (Facultat de Farmicia de la Universitat de Barcelona. 1994), t
es diplorla en Economia de la Salut (Universitat d'Aberdeen. Regne
Uni t ,  1998) .

En repassar les dades iicadémiques del Dr. Sedano, penso que val
la pena destacar també la obtenció de la Beca CIRIT ( 1986) "Participació
de la Farmdcia en el Sistema de Salut: factors socials i de -eestió", títol
que, d'alguna manera, s'anticipava al que després constituiria la princi-
pal activitat prof'essional del recipiendari.

A nivell professional, una vegada finalitzada 1a seva formació com
farmacéutic d'hospital, pass¿l a desenvolupar la seva activitat en el marc
de I'Administració Sanitária de Catalunya (Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya), on progressivament,
desempenya els cárrecs segiients:

Col'laborador técnic en farrnácia hospitaldria (1982- 1985)
- Cap de la Secció de Centres i  Assisténcia Farmacéutica ( 1985- 1989)
- Cap de la Secció de Control i Infbrmació del Medicament ( 1989- 1990)
- Cap del Servei d'Ordenació Farmacdutica (1990-1993)
- Cap de la Divisió d'Atenció Farmacdutica i Prestacions Comple-

mentaries (1993-2000)
- Director General de Recursos Sanitaris (des de 2000)

Com altres activitats prof'essionals, destacarem que el Doctor Sedano,

- Va ser membre de la Subcomissió de farmácia de la Comissió per a la
Avaluació del Sistema Nacional de Salut (Comissió Abril Martorell)
( r990 -1991) .  i

- Coordinador del projecte de "Reestructuració del sector farmacéutic
de la República de Maceddnia del programa "PHARE" de la Unió
Europea (1995-1996).

- És Vocal del Comité de Seguretat de Medicaments d'us humá de
l'Agéncia Espanyola del Medicament (des de 1999),

- Professor Associat del Departament de Farmácia i  Tecnologia
Farmacéutica de la Universitat de Barcelona (des de 2000),

- Ex President i actualment President Honorari de la Societat Espanyola
de Farmacéutics d'Atenció Primária.
Vice-president de I'Institut Médico Farmacéutic de Catalunya,
Vice-president executiu de la Fundación Oficina Internacional del
Medicamento.

i autor de més de 50 comunicacions a congressos i de més de 40
publicacions de carácter nacional i internacional.

Sr. President, Srs. Académics, permetin que, malgrat el r isc
d'allargar-me una mica més del que sol ésser habitual en aquest tipus
d'actes, esmenti breument algunes de les fites assolides en tota una série
d'actuacions de polít ica farmacéutica del Departament de Sanitat i
Seguretat Social, en las que el Doctor Sedano ha participat activament i/
o ha dirigit, en raó de la seva transcendéncia en l'ámbit de la farmácia
del nostre país. En aquest sentit destacarem:

La millora en la professionalització de l'Oficina de Farmácia,
mitjangant el Decret 168/90 que regula els seus requisits técnico
sanitaris de funcionament.

- La potenciació de la Farmácia Hospitalária, quasi quadruplicant
el nombre de Serveis existents i millorant la qualitat de les seves
estructures i funcionament.

- La creació de la figura del Farmacéutic d'Atenció Primária, amb
la definició de funcions i la seva progressiva incorporació a la
refbrma de la xarxa d'atenció primária de salut.

El disseny e implantació de programes d'educació sanitária sobre
medicaments a la població.

- La promulgació de la primera Llei d'Ordenació Farmacbutica
(LOFC 31/91) de I'Estat espanyol. Aquesta Llei va establir per a
les oficines de farmácia un model d'Atenció Farmacéutica



planif icat i  integral que incorpora a les tasques assistencials
vinculades a la dispensació i  ut i l i tzació de medicaments, les
activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, actuant
de manera integrada amb la resta de professionals dels diferents
nivells d'atenció sanitária. Aquesta llei també va definir la creació
i funcions dels serveis farmacéutics d'atenció primária, així com
l'acttalització de les funcions dels serveis de farmácia hospitalária
i dels centres de distribució farrnacdutica, i establir la necessitat
de la fonnació continuada com a garantia de la correcta activitat
prof-essional del farmacéutic.

La potenciació del Butlletí d'Informació Terapbutica del Depar-
tament de Sanitat i Sesuretat Social.

L'extensió de la utilització de talonaris de receptes del Servei Catalá
de la Salut a tota la xarxa sanitária pública, per tal de facilitar
1'accés del ciutadá a la prestació farmacéutica.

La incorporació d'objectius sobre la utilització de medicaments
en els diferents Plans de Salut de Catalunya per tal d'incrementar
el seu ús efectiu i eficient i disminuir la morbimortalitat derivada
dels problemes relacionats.

El primer Concert d'Atenció Farmacéutica entre un Servei de Salut
i la Corporació Farmacóutica a I'Estat espanyol que recollia altres
activitats professionals a més de la dispensació de la prestació
farmacéutica, com són la promoció de la salut i la prevenció de la
malaltia. la farmacovigilhncia o la participació del f-armacdutic
comunitari en programes d'atenció a drogodepenents.

L'establiment de nous models de gestió de la prestació farma-
céutica, incorporant indicadors de selecció de medicaments, valor
farmacológic intrínsec, costos per dosis diária definida, despesa
máxima assumible per equip d'atenció primária, indicadors
d'exposició poblacional, prescripció de medicaments genérics o
assignació de talonaris de receptes per metge.

- El disseny irealització de les proves pilot d'utilifzació de la Targeta
Sanitária Individual a les oficines de Farmácia per a la dispensació
de receptes del Servei Catalá de la Salut.

La negociació amb el Ministeri de Sanitat i posterior assumpció
de les competéncies en matdria d'execució de la legislació de l'Estat
en productes farmacéutics a Catalunya, que inclou: el control de
la recerca preclínica i clínica arnb la certificació de compliment de
les normes de Bones Práctiques de Laboratori i Clíniques, amb la
supervisió dels assaigs clínics i dels comités étics d'investigació
clínica; el control de la fabricació industrial i distribució realitzada
pels laboratoris i majoristes ubicats a Catalunya, amb la certificació
de compl iment  de les normes de Correcta Fabr icac ió i  de
Distribució i la seva integració a la xarxa de farmacovigiláncia, i,
finalment, el control de la publicitat i promoció de medicaments i
productes sanitaris, adreEada tant a facultatius com a públic en
general.

En raó de tot lo abans esmentat, i destacant a més la sempre
desinteressada col.laboració del Dr. Sedano en nombrosos temes relatius
a la activitat professional de qui els parla (potenciació de diferents
ensenyaments de postgrau a nivell de la Facultat de Farmácia de la
Universitat de Barcelona, impartició de seminaris per als alumnes de
segon cicle o de doctorat, molt abans del seu nomenament com a professor
associat d'aquesta Universitat, entre d'altres), cedeixo la paraula a I'amic
Eugeni Sedano. a qui només em resta felicitar ben sincerament, desitjant
que, durant molts anys, continui treballant en aquesta línia que, sense
dubte. prestigia la nostra professió; felicitació que faig extensiva a la
seva família, companys de treball. i també a la própia Reial Académia
de Farmácia de Catalunya per la incorporació d'aquest nou membre.

Moltes grácies.

Affons del Pozo



PARAULES DE SALUTACIO:

Excel.lentíssim Senyor President,
Digníssimes Autoritats,
Molt Il'lustres Senyores i Senyors Académics,
Senyores i Senyors,

En primer lloc voldria expressar el meu agraiment a les Senyores i
Senyors Académics que varen creure que la meva persona podria formar
part com a Membre Corresponent d'aquesta insigne Institució, i manifes-
tar a tots vostés el meu reconeixement personal pel gran honor que,
immerescudament, m'han fet. Permeti'm, peró, agrair d'una manera cor-
dial i entranyable als Académics de Número i bons amics que em varen
proposar, els Drs. Miquel Ylla-Catalá" Alfons del Pozo i, en especial, el
malauradament desaparegut Dr. Claudi Faulí, un gran professor i una
excel.lent persona que fa uns mesos va morir deixant-nos un gran buit.
Permeti'm dedicar aquest discurs com a testimoni personal pel seu record.

Voldria manifestar a tots els membres d'aquesta Docta Académia,
la meva gratitud per la seva generositat i expressar la meva voluntat de
dedicar I'esforE necessari per complir els deures establerts per formar-
ne part i col.laborar per mantenir I'elevat nivell científic i institucional
de la Reial Académia de Farmácia de Catalunya. Finalment, voldria fer
esment de la gran il.lusió i satisfacció que sento per poder integrar-me i
participar d'una manera activa en les dit'erents activitats que promogui
la seva Junta Directiva dignament presidida pel Dr. Josep Esteve.

He desenvolupat la meva carrera professional al servei del
Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i, fonamentalment,
en I'd,mbit farmacéutic. Per aquesta raó, a I'hora d'escollir el tema per
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aquest discurs d'ingrés, vaig creure que hauria de tractar sobre una
temática vinculada a I'Administració Sanitdria.

Durant aquests més de vint anys de vida professional he tingut la
sort de tenir molt bons mestres, com la Cap de Servei de Farmácia de
I'Hospital de Bellvitge, Ma Ignacia Ferrer; el director de la meva Tesis
doctoral, Professor Josep Ma Suñe; la Cap del Servei de Prestacions
Sanitáries, Ma Eugenia Carballo; els Caps del Servei d'Ordenació
Farmacéutica, Manuel Subirá i En Francesc Borrell; els Directors
Generals Elvira Guilera, Albert Oriol, Josep Ma Bosch, Josep Ma Via i
Carles Constante i els Consellers Josep Laporte, Xavier Trias, Eduard
Rius i, ara, Xavier Pomés. De tots he intentat i intento aprendre dels
seus valuosos ensenyaments i experidncies i els agraeixo que m'hagin
permbs formar part del seu equip i poder participar activament en les
línies de política sanitdria endegades pel Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya.

Sota la seva direcció, m'agradaria destacar de les actuacions de
política farmacéutica que he pogut col.laborar directament, les següents:
La professionalització de I'oficina de farmácia, mitjangant el Decret
que regula els seus requisits tdcnicosanitaris i el tipus de productes de
dispensació o venda; la potenciació de la farmácia hospitalária,
millorant la seva qualitat quasi quadriplicant el nombre de serveis
existents; la creació de la figura del farmacbutic d'atenció primária,
incorporant-lo a la reforma d'aquest nivell assistencial; la instauració de
programes d'educació sanitária sobre medicaments; la promulgació
de la primera Llei d'Ordenació Farmacbutica de l'Estat espanyol,
generant un model d'atenció farmacéutica planificada i integral. que
incorpora a les tasques assistencials de clispensació de medicaments les
activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, treballant de
manera integrada amb el resta de professionalsl I'extensió dels talonaris
de receptes del Servei catalá de la Salut a tota la xarxa sanitária
d'utilització pública, per tal de facilitar I'accés del ciutadá a la prestació
farmacéutica; el primer concert d'atenció farmacéutica entre un Servei
de Salut i  la corporació Farmacéutica que recull  altres activitats
professionals a més de la dispensació de la prestació farmacéutica, com
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són la farmacovigiláncia o l'educació sanitária a la població i. finalment,
1'assumpció de les competéncies en execució de la legislació de
productes farmacéutics, la qual cosa inclou el control de la recerca
preclínica i clínica amb la supervisió dels assaigs clínics i dels comités
étics d'investigació clínica. el control de la fabricació industrial i
distribució realitzada pels laboratoris farmacéutics i majoristes ubicats
a Catalunya, el control de la publicitat i promoció de medicaments i
productes sanitaris i 1'establiment de la xarxa de farmacovigiláncia a
Catalunya, entre d' altres actuacions.

De totes aquestes matéries, per la novetat que va representar en el
nostre sistema sanitari i el seu desenvolupament posterior a tot I'Estat
espanyol, he cregut convenient seleccionar per aquest discurs d'ingrés
en aquesta Docta Académia, la figura prof-essional del farmacéutic
d'atenció primária i com, fruit de la seva consolidació en el Sistema
Nacional de Salut i de la especificitat de les seves funcions i respon-
sabilitats, apareix la necessitat de regular la seva formació de post_srau
que li permeti disposar d'un títol d'especialització propi.
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1. INTRODUCCIÓ

L'ús dels medicaments en I'atenció primdria de salut a la nostra
societat té una triple repercussió: sanit)ria, social i econÓrnica.

L'eficácia dels medicaments en la resolució de problemes de salut
ha permés que siguin considerats com un element important en la

consecució dels nivells de supervivéncia i qualitat de vida que disposa
actualment la nostra societat, sent l'eina terapéutica més utilitzada en
l'atenció prirnária de salut.

Malgrat  a ixb,  envol tant  l 'ús  dels  medicaments es detecten
circumstdncies que poden afectar negativament el resultat final, en ter-

mes de qualitat de la prescripció:

la. El progrés científic no solament es produeix en sentit longitudinal,
possibi l i tant I 'aparició de nous medicaments per a situacions
clíniques que no eren tractables, sinó també en sentit transversal,
generant una proliferació d'alternatives terapéutiques per a tractar

un rnateix problema de salr"rt.

2a.  L 'augment  de la  recerca b iomédica produeix  un cre ixement
exponencial en la quantitat de documentacici sobre els fánnacs, que

el metge ha de conéixer i d'intetpretar. A més, a vegades la informació

és induida per raons no estrictament científiques. Tot aixÓ pot portar

a situacions d'incertesa en la presa de decisions terapéutiques.



3a. Lafieqüent presbncia dels medicaments en les mesures terapéutiques
emprades en I 'atencicl prinrdria. produeix. cl 'una banda, I 'existéncia
de dif lcultats en el seguiment i  verif icació del conipl iment dels
tractaments per part dels pacients, i ,  d'altra banda,l ' increment de la
seva importáncia en els valors socials del nostre entorn, incotporant
e l  b inomi  "sa lut -medicament"  en la  nost ra cu l tura.  Ambdues
situacions comporten millorar la educació sanithria qlle, en relació
al medicament. tenen els nostres ciutadans.

En paral.lel a aquestes consideracions sanitáries, no es pot obviar
la dimensió econdmica derivada de la utilització de medicaments en
l'atenciír primária de salut, atés que supera el23Vc del pressupost públic
destinat a sanitat. Aqr-rest aspecte pren més relleváncia si es té en compte
que el creixement interanual de la despesa en medicaments, és superior
al de l ' índex de preus al consum (IPC) o a l ' incrernent del producte
interior brut (PIB). Aquesta circumsthncia, no exclusiva del nostre país,
fa que la preocupació per la desviació de la partida assignada a la prestació
farmacéutica en el context del pressupost dedicat a la sanitat pública,
sigui una constant entre els Governs del nostre entorn.

A més, s'ha de tenir en compte també que la uti l i tzació de medica-
ments genera un cert grau d'iatrogénia en la població, provocant diferents
problemes relacionats a l'ús de medicaments, amb la conseqüent despesa
econdmica per la seva resoluciri i, el que és més irnportant. la disminució
de la qualitat de vida per a les persones que els pateixen.

En aquest escenari. les administracions sanitdries han dissenyat i
implementat dif-erents iniciat ives. actuacions i prograrres dir igits a
millorar l'ús dels medicaments en I'atenció primdria de salut. Entre
aquestes iniciatives, s'inclou la incorporació de farmacéutics, com a
assessors del medicament. als equips d'atenció primária responsables
de l'estat de s¿rlut de les persones que viuen en un área geográfica deter-
minada.

Aquests Farmacéutics d'Atenció Primária, tenen com a funció
fonamental, actuar com a gestors del coneixement en relació al

I t t

medicament, amb la f inal i tat d'accedir i  avaluar el gran i dispar volum
d'informació que es disposa sobre aquesta matéria. tant en els fornlats
tradicionals, l l ibres i  revistes especial i tzades, com en fornrat electrdnic
a t ravés de les tecnologies de la  in fbrmació i  la  comunicac ió,  per  ta l
de. en primer l loc. transfbrmar-la en infbrmació úrt i l  per al metge
d'atenció primária de salut en I 'abordatge i tractament cle les patolo-
gies prevalents en aquest ámbit assistencial i .  en segon l loc. aclaptar-
Ia per faci l i tar la seva transmissió al ciutadá i mil lorar la seva eclucació
sani tár ia .

Per  to tes aquestes considerac ions,  e l  Farmacéut ic  d 'Atenció
Primária és, avui, un agent primordial per aquest nivell assistencial, atesa
la seva capacitat de maximitzar la potencialitat clels rneclicaments com a
generadors de benestar i minimitzar els riscos derivats de la seva inco-
mecta uti l i tzació.
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2. DBSENVOLUPAMBNT HISTÓRIC I  MARC
¡unÍnrc DELS FARMAcñuucs D,ATExcró
pnrvtAnre.

2.1. Desenvolupament histdric

La primera iniciativa sobre la incorporació d'un farmacéutic en
les estructures d'atenció primária de salut a I'E,stat espanyol, es va
reali tzar a Catalunya I 'any 1984. En aquells moments, com a
conseqüéncia de les competéncies que I'Estatut d'autonomia atorga a Ia
Generalitat de Catalunya. des del Servei d'Ordenació Farmacéutica del
Departament de Sanitat i  Seguretat Social. dir igit  aleshores per
I 'académic corresponent  d 'aquesta Académia,  Manuel  Subi rá i
Rocamora, s'estava desenvolupant una estratégia dissenyada per a la
millora de la utilització de medicaments en la atenció primária de salut,
la qual incorporava tot un seguit d'activitats i programes. Un d'aquests
programes va consis t i r  en e l  d isseny i  desenvolupament  d 'una
experiéncia pilot sobre la incorporació, d'una manera efectiva, d'un
farmacéutic en un centre d'atenció primária de nova creació, on
s'estava experimentant el model de reforma sanitária d'aquest nivell
assistencial, integrant un f-armacéutic en I'equip multidisciplinar d'atenció
primdria responsable de la població radicada en aquella drea básica cle
salut.

Per realitzar aquesta primera experiéncia, va ser seleccionada l'Area
Básica de Salut de ciutat Badia en el vallés oriental, atés que l'edifici
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que havia de ser el Centre d'Atenció Primária, va ser transferit per
I'Insalud buit, sense equipament ni personal. la qual cosa va facilitar el
desenvolupament del nou model d'atenció primária fonamentat en
I'establiment d'un equip multidisciplinar. arnb metges, principalment
especia l i tzats  en Medic ina Fami l iar  i  Comuni tár ia ,  Pediat r ia  i
Odontoestomatologia, personal d' infermeria i d' assisténcia social, amb
un horari ampliat que permetés una atenció continuada a la població i,
f inalment, dotant aquest equip d'eines per mil lorar el seu exercici
professional, com va ser la introducció d'una história clínica per a tots
els pacients dissenyada expressament per a I'atenció primária de salut
(HCAP) i f'acilitant l'accés als mitjans diagnóstics, com a suport a la
seva tasca assistencial.

Conscients de la convenidncia de dotar a aquest nou model
d'atenció primária, amb professionals que poguessin donar cobertura a
les necessitats de suport i assessorament en matéria d'utilització de
medicaments. la Directora General d'Assisténcia Sanitária. Elvira
Guilera, va autoritzar la inclusió en el personal del Centre d'Atenció
Primária de Ciutat Badia, d'un farmacéutic que portés a terme les
activitats de suport a l'equip d'atenció primhria en matéria d'utilització
de medicaments, activitats que, com experiéncia pilot, van ser dissenyades
des del Servei d'Ordenació Farmacdutica de la própia DGAS. Feta la
selecció conesponent entre els diferents farmacéutics interessats en portar
a terme aquesta nova experiéncia, va ser contractada la Sra. Ma Eugdnia
Rey, la qual, en I'actualitat, continua vinculada al Departament de Sanitat
com a responsable de Farmácia de la Regió Sanitária Costa de Ponent
del Servei Catalá de la Salut.

L'experibncia pilot va ser enormement positiva, tant per la millora
en els pertils de prescripció i utilització de medicaments en aquella Area
Básica de Salut, com per la opinió favorable dels mernbres de I'equip
d'atenció primária en relació a disposar del suport d'un especialista del
medicament.

Amb la finalitat de donar a conéixer aquesta iniciativa, es varen
portar a terme dos tipus d'actuacions: D'una banda, es varen publicar
els resultats obtinguts en revistes especialitzades, tant d'atenció primária
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com de f'armdcia, i, d'altra banda, es va presentar I'experiéncia realitzada
en dif-erents fórums professionals, destacant la ponéncia presentada en
les Jornades realitzades a Almagro I'any 1985, sobre "El asesor de
medicamentos en atención primária de salud", organitzades per la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de
San idad  y  Consumo,  amb p resénc ia  de  rep resen tan ts  de  l es
administracions central i autondmiques, col'legis prof-essionals i societats
científiques médiques i farmacéutiques.

Com a reconeixement i  consolidació d'aquesta nova orientació
en política farmacéutica, la própia Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios, publica dos documents sobre aquest nou exercici
professional: "Perfil del Farmacéutico de Atención Primaria" i "Far-
macéutico de Atención Primaria: Programa de trabajo", elaborats per
grups de treball formats per membres de I'Administració central i auto-
nómica, metges d'atenció primária i  farmacéutics d'hospital i  d'atenció
primdria.

A  pa r t i r  d ' aques t  any  1985 ,  s ' obse rva  I ' i n i c i  d ' un  p rocés
d'incorporació de Farmacéutics en Atenció Primária en dif-erents
punts de l 'Estat: Així, a Catalunya es publica el Decret 84/1985 de
Mesures per a la Refbrma de I 'Atenció Primirr ia de Salut a Catalunya,
que determina la col. laboració dels farmacéutics adscrits a l 'atenció
primária amb I'Equip d'Atenció Primária. o a Andalusia, on el Decret
195/1985 sobre Ordenació dels Serveis d'Atenció Primária de Salut,
defineix la figura de Farmacéutic de Districte d'Atenció Primária.

En els anys 1986 i 1988, l ' Insalud dóna via l l iure a diferents
experiéncies, a l'empara de projectes d'investi-eació finanEats pel Fons
d'Investigacions Sanitáries, en les que farmacéutics desenvolupen
activitats encaminades a l'ús racional del meclicament en les estructures
d'Atenció Primiria. Aquestes experiéncies varen tenir una valoració molt
posit iva per part delMinisteri de Sanitat ide l ' lnsalud, de manera qlre.
els farm¿icdutics que van participar en aquests projectes d'investigació,
conjuntament amb d'altres de nova incorporació, van portar a terme un
pla d'irnplantació del "Programa d'ús Racional del Medicament" basat
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en els documents publicats per la prÓpia DGFyPS, en les dif'erents Arees

de Salut del territori gestionat per I'lnsalud.

El 1988, el nombre de places de Farmacéutics d'Atenció Primária

existents a Andalusia es va tliplicar, publicant-se I'any 1990 la Circular

13 del Servei Andalús de Salut, sobre activitats de promoció d'Ús Ra-

cional de Medicaments en Atenció Primária, on es defineix les ftlncions
que ha de desenvolupar el Farntacéutic d'Atenció Primária, consolidant

aquesta nova fi-eura professional.

El 1992, el Servei Basc de Salut - Osakidetza. v^ posar en marxa

un Programa específic amb la incorporació de farmacéutics a cada Co-
marca Sanitária, amb funcions relacionades amb la uti l i tzació de

medicaments a l'atenció primária de salut.

A 1'octubre de 1995, el Consell d'Europa otganitza a Estrasburg
unes Jornades sobre "El paper del farmacéutic a Europa: Noves ten-

déncies", on assisteix un fannacéutic d'atenció primária com a represen-
tant del Ministeri de Sanitat i Consum, per tal de donar a conéixer les

experiéncies de farmácia a la xarxa assistencial d'atenció primdria a

Espanya.

Atesa I'acceptzrció d'aquestes iniciatives per part dels respectius

Serveis autonómics de Salut i  I ' Insalud, es va anar consolidant la

preséncia del farmacéutic a les estructures d'atenció primária de salut.
Així, es produeix 1'extensió d'aquesta figura al conjunt del territori esta-

tal, creant-se places de Farmacéutics d'Atenció Primária a les xarxes

assistencials de Navarra. Illes Canáries i País Valenciá, de manera
que, amb la més recent incorporació de farmacéutics al Servei Gallec

de Salut, la totalitat dels Serveis de Salut que conformen el Sistema

Nacional  de Salut ,  d isposen,  ¿r  la  seva p lant i l la  profess ional 'de

farmacéutics per al desenvolupament dels programes d'ús racional de

medicaments a ['Atenció Primária, en un nombre qlle supera iimpliarnent

els 400 prof'essionals. Actualment i com a conseqüéncia de la culminació
del procés de transferéncies sanitáries a tot el territori espanyol, diverses

Comunitats Autónomes tenen previst ampliar el nombre de f'armacéutics
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d'Atenció Primiria en el seu ámbit geográfic. En alguns casos. com
Extrernadura i  Aragó,  amb p laces procedents de l 'ant ic  cos de
Farmacéutics Titulars. modif icant les seves funcions tradicionals
relacionades amb la protecció de la salut. en altres funcions vinculades
amb la utilització de medicaments.

Coincidint en el temps, també l'any 1995 es va constituir la "So-
ciedad Española de Farmacéuticos deAtención Primaria (SEFAP)",
associació científ ica que va néixer amb l 'ánim de vertebrar com a
col.lectiu a tots els prof-essionals sanitaris vinculats arnb el medicament,
amb I'objectiu comú de potenciar totes aquelles activitats orientades a
assolir una utilització bptima dels medicaments en 1'ámbit de I'atenció
primhria de salut. La SEFAP ha estat des de llavors contribuint a promoure
el reconeixement social i científic d'aquesta nova figura.

Actualment el f'armacéutic d'atenció primária és valorat pel Metge
de Família com un col.laborador en l'equip multidisciplinar i un veritable
recolzament en la formació continuada sobre medicaments. Aquest és
un fet molt rellevant, ja que la formació continuada en f-armacoterápia
constitueix un dels pilars fonamentals de la qualitat en la atenció presta-
da pels metges d'Atenció Primdria. En opinió dels Metges de Família,
"els Farmacéutics d'Atenció Prirnária han suposat un gran recolzament
a les mesures formatives i administratives encaminades al millor ús dels
medicaments". "les Comissions de Farmácia són l'element fonamental
en I'elaboració consensuada de guies terapéutiques, fulls d'informació
sobre novetat farmacbutiques i altres materials educatius i d'investigació"
i "la preséncia dels Farmacéutics d'Atenció Primária com a recolzament
als Equips d'Atenció Primária ha suposat un pas endavant en la millora
de l'ús de medicaments en el nostra país".

Alhora, les societats científ iques de medicina valoren molt
posit ivament la incorporació dels farmacbutics d'atenció primária,
considerant que la seva arribada als centres d'atenció primária, suposa
un recolzament a la formació continuada, grácies a qué aquest profes-
sional desenvolupa métodes formatius i infbrmatius adreQats a la formació
i actualització en terapéutica.
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El cas d'Espanya, no és un fet aillat sinó que altres pafsos ja han
aprovat la contractació de farmacbutics per millorar la prescripció racio-
nal i la qualitat de I'assisténcia als pacients. A Estats Units es van de-
cantar a l'inici dels anys 90 per desenvolupar un programa de formació
específic per a Residents de Farmácia en Atenció Primária. El Servei
Nacional de Salut del Regne Unit ha posat en marxa diferents activitats
de recolzament a la prescripció prestada per farmacéutics d'atenció
primária i també assenyalen la necessitat d'un programa de fonnació
específic com el desenvolupat als Estats Units.

2.2. Marc jurídic

En relació als aspectes jurídics que sustenten aquest nou exercici
professional, s'ha de dir que la Llei1411986,de25 d'abril, General de
Sanitat, a través de I'article 103 del Títol V "Dels productes farma-
céutics". introdueix el marc normatiu que possibilita i fonamenta la
creació de Serveis de Fannácia a les estructures d'atenció primdria.
Aquesta circumstáncia es veu reforgada per la Llei 2511990, de 20 de
desembre, del Medicament on el Títol VI "De l'ús racional dels
medicaments", inclou el Capítol III "De l'ús racional de medicaments
en I'atenció primária de salut", el qual incorpora I'article 87 que defineix
les funcions per garantir l'ús racional del medicament a l'atenció primlLria.

Peró, és a les ComunitatsAutbnomes on, en raó de les competdn-
cies legislatives en ordenació farmacéutica que lis atorga els seus Estatllts
d'Autonomia, es desenvolupajurídicament el servei de farmácia d'atenció
primária, constatant que totes les Lleis d'Ordenació Farmacéutica
promulgades fins l'actualitat pels diferents parlaments autondmics,
comenEant per la de Catalunya a l'any 1991, en els apartats dedicats a

serveis assistencials farmacéutics. estableixen i regulen els serveis far-

macdutics d'atenció primária, definint el seu marc jurídic, estructuració,
recursos humans i les funcions que han de portar a terme. Els noms

donats per les dit-erents lleis d'ordenació farmacéutica a aquests serveis

farmacdutics poden variar, perd les seves funcions i tipologia tenen un

alt grau de coincidéncia, tal com es pot observar en la relació següent:
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La Llei 3lll99l, de 13 de Desembre, d'Ordenació Farmacéutica
de Catalunya. en el Títol I "De I'atenció farmacéutica", inclou el
Capítol I  "De I 'atenció farmacéutica en el nivel l  de l 'assisténcia
primária", on la Secció 3a. "Dels serveis t-armacéutics del sector
sanitari" dedica I'article núm. 1l a la creació, definició de funcions,
dedicació dels f-armacdutics que hi treballin i coordinació d'aquests
serveis amb la xarxa especialitzada i oficines de farmácia.

La Llei llll994 de 17 de Jun¡ d'Ordenació Farmacéutica del
País Basc, dedica el Capítol V "Dels serveis de farmácia dels centres
de salut i de les estructures d'atenció primária del Sistema Basc de
Salut" establint en el seu article 26 les seves responsabilitats i funcions.

La LIei 211996, de 25 de Juny, d'Atenció Farmacéutica d'Extre-
madura, estableix en el seu Capítol II "De l'Atenció Farmacéutica
en el nivell de I'Assistdncia Primária" la Secció 3a. "Dels Serveis
Farmacéutics en els Equips d'Atenció Primária", on en I'article l6
def ine ix  les seves act iv i ta ts  i  func ions re la t ives a I 'actuac ió
farmacéutica en aquest ámbit assistencial.

La Llei 411996, de 26 de Desembre, d'Ordenació del Servei
Farmacéutic de Castella-La Mancha, dedica en el Títol II "De
l'assisténcia farmacdutica en el nivell de I'atenció primiria" el Capítol
III "Dels serveis farmacdutics d'atenció primária". on els articles 44,
45,  46 i  47 estable ixen les d isposic ions genera ls ,  func ions.
autoritzacions administratives i els recursos humans dels serveis de
farmhcia d' atenció primári a.

La Llei 311997, de 28 de maig, d'Ordenació Farmacéutica de
Múrcia, també dedica el Títol II "Dels establiments i serveis d'atenció
primária", on el Capítol III "Dels serveis de farmácia i dels dipdsits de
medicaments de les estructures sanitáries d'atenció primária" estableix
en les seves Seccions 1a., 2a.i3a., els art icles 31,32,33,34 i 35 a la
definició i organització i funcions del serveis farmacéutics de les
estructures d'atenció primária i la creació de dipósits de medicaments,
així com el régim jurídic d'autorització, disponibilitat i funcionament.

La Llei 8/1998, de 16 de Juny, d'Ordenació Farmacéutica de La
Rioja, en el Capítol I  "De I 'Assisténcia Farmacéutica en Atenció
Primária" incorpora la Secció 3a. "dels serveis farmacéutics del Sec-
tor Sanitari". on en el article l3 estableix la creació dels serveis
1'arrnacdutics d'Atenció Primária del Servei Riojá de Salut, tot definint
Ies seves funcions. recursos humans i actuació coordirrada amb la
resta de prof'essionals.

La Llei 6/1998, de 22 de Juny, de la Generalitat Valenciana
d'Ordenació Farmacéutica de Valéncia. en el Títol II "De I'atenció
Farmacéutica" dedica el Capítol I a "l'atenció farmacéutica primária".
on en la Secció 3a. "dels Serveis Farmacéutics d'Area de Salut" in-
corpora els articles 40, 4I, 42 i 43 a establir la creació i estructura
dels  Serveis  Farmacéut ics d 'Area de Salut  i  de ls  Dipbsi ts  de
Medicaments dels centres dependents, ¿rixí com els requisits materiais
i técnics. funcions i recursos humans.

La Llei 711998, de 12 de Novembre, d'Ordenació Farmacéutica
de les l l les  Balears,  d isposa en e l  Capí to l  IV "De l 'a tenc ió
Farmacbutica en els centres d'atenció Primária" de la Secció I a. "Dels
serveis de farmácia d'atenció primária", on els articles 42 i 43 creen
i defineixen les funcions d'aquests i en la Secció 2a. "Dels dipdsits
de medicaments", I'article 44 estableix la seva creació en els centres
d'atenció primária sense servei de farmhcia propi.

La Llei 19/1998, de 25 de Novembre, d'Ordenació i Atenció
Farmacéutica de la Comunitat de Madrid, dedica el Títol II "De

I'Ordenació farmacdutica en el nivell d'atenció primária", on el Capítol
III "Dels Serveis Farmacdutics d'Atenció Prinrária" apareix un ampli
article 49 on s'estableix el concepte, requisits i funcions dels Serveis
Farmacduti cs d' Atenció Primária.

La Llei 411999, de 25 de Marq, d'Ordenació Farmacéutica per

Aragó,  en e l  Tí to l  I I  "Dels  establ iments iserve is  de I 'a tenc ió
farmacéutica" es troba el Capítol III "Dels serveis farmacbutics de
les estructures sanitáries d'atenció primária", on els articles 28,29,
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30 i 31 estableixen la seva definició i organització, funcions, requisits
técnicosanitaris i disponibilitat i funcionament.

La Llei 511999, de 2l de Maig, d'Ordenació Farmacéutica de

Galícia, dedica el Títol II a "1'atenció farmacéutica"' on el Capítol

III "L'atenció farmacdutica en I'atenció primária" incolpora ia Secció

3a. "Els serveis de farmácia en les estructures d'atenció primdria"

amb els articles 27,28,29 i30 que estableixen les seves disposicions
generals. condicions i requisits, tuncions i recursos materials i humans.

La Llei Foral 12/2000, de 16 de Novembre, d'Atenció Farmacéu-
tica de Navarra" en el Títol II "Dels establiments i serveis d'atenció
farmacéutica" es dedica el Capítol V als "Serveis de Farmhcia d'aten-
ció primhria", on els articles 4l i42 estableixen les disposicions generals
incloent la ratio de farmacéutics per habitants i les seves funcions.

La Llei 712001, de 19 de Desembre, d'Ordenació Farmacéutica
de Cantibria, en el Títol II "Dels establiments i serveis d'atenció
farmacdutica" s'incorpora el Capítol IV "Dels serveis de farmácia i
dels dipdsits de medicaments en les estructures sanithries d'atenció
primária, hospitals, centres sociosanitaris i penitenciaris", on es de-
dica la Secció 1a. als "Serveis de Farmácia en I'Atenció Primária"
amb els articles 35 i 36 on s'estableix la seva definició i organització
i les seves funcions.

La Llei 13/2001, de 20 de desembre, d'Ordenació Farmacéutica de
Castella i Lleó, disposa en el Títol III "Dels establiments i serveis d'aten-
ció farmacéutica en el nivell d'atenció primiria" del Capítol III "Dels
serveis de farmácia de les esffuctures sanithries d'atenció primária" amb
els articles 37,38,39,40,41 i 42 on s'estableixen la seva finalitat i orga-
tització, funcions, recursos humans, farmacioles d' urgéncia. procediment
d'autorització i disponibilitat i funcionament d'aquests serveis.

3. FUNCIONS DEL FARMACÉUTTC D'ATBNCIÓ
PRIMARIA.

El desenvolupament de les responsabil i tats del Farmacéutic
d'Atenció Primária, es materialitzaen actuacions orientades a diversos
col. lectius o entitats amb els que s' interrelaciona: els professionals
sanitaris, les estructures de gestió i les de recerca, els usuaris i, finalment,
els altres nivells assistencials del sistema sanitari. D'acord amb aquesta
classificació acceptada per diversos autors, les funcions que es deriven
de cadascun d'aquests ámbits d'actuació, són:

3.1. Funcions derivades de
assistencials:

la relació amb els professionals

3.1.1. Proporcionar informació objectiva i  contrastada sobre
medicaments i productes sanitaris.

Actualment s'estb produint un fenomen paradoxal: d'una banda
existeix una allau d'informació sobre medicaments, generada tant per la
comunitat científica corn directament per la indústria farmacéutica. i
distribuida tant en suport documental com electrbnic; perb, de forma
paral.lela, es detecta que la presa de decisions terapéutiques es produeix
amb un grau d'incertesa elevat. Aquest fetté a veure amb la dificultat
real que el metge té per accedir a inlbrmació contrastada o per processar-
la en el temps per a obtenir un coneixement útil, cosa que el fa més
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vulnerable als missatges inftrrmatius amb vocació més promocional que

de contrastació d'evidéncia científica.

Per tant, proporcionar als prof-essionals d'atenció primária una

infbrmació objectiva, actualitzada i, sobre tot, avaluada sobre medi-

c¿lments, és una de les principals funcions del Fannacéutic d'Atenció

Primária, i constitueix una de les bases fonamentals de qualsevol pro-
grama adreEat a la millora de l'ús dels n-redicantents, ja que es pretén

facilitar als facultatius I'accés a la infbrmació contrastada i, per tant, la
generació de coneixement úrtil que permeti minimitzar el grau d'incertesa
en la presa de decisions terapdutica.

Per poder facilitar aquesta cobertura, el Farmacdutic d'Atenció
Primária ha de portar a terme les següents activitats:

. Conbixer les necessitats d'informació de cada árnbit d'infludncia.

. Gestionar els recursos d'informaci<i per millorar l'accessibilitat.

. Proporcionar infbrmació objectiva i contrastada a través de sessions
farmacoterapéutiques, com a fdrum multidisciplinar de l'Equip
d'Atenció Primiria.

. Donar resposta a les consultes farmacoterapéutiques, seleccionant
les fonts d' informació.

. Elaborar i difondre informació escrita.

. Revisar i  avaluar la idoneitat de la informació associada a la
promoció i publicitat de medicaments i productes sanitaris. en par-
ticular dels de més recent aparició.

3.1.2. Col'laborar en la formació i docéncia en matéria de medi-
caments i productes sanitaris.

La fbrmació continuada que garanteixi I'actualització i revisió de
les práctiques clíniques, és un dels elements més importants per
aconseguir un ús adequat dels medicaments.

Aquesta tunció comporta les activitats següents:
. Detectar les necessitats de fbrmació en cada ámbit d'influéncia.
'  I nco rpo ra r  e l s  aspec tes  re lac iona ts  amb la  u t i l i t zac ió  de

medicaments en els programes de fbrmació continuada propis cle
cada estructura de sestió.

3.r3. Execució d'activitats i programes adreqats a millorar r'ús de
medicaments i productes sanitaris.

En terapéutica és molt freqüent disposar de diverses alternatives
per a la resolució d'un mateix problema de salut. Aquesta situació. si bé
és posit iva en tant que posa a I 'abast del nietge més instruments per
aconseguir l'éxit terapdutic, pot ser un element advers si aquesta diversitat
no está justificada en sdlids aspectes diferencials d'efectivitat o seguretat
de les diferents opcions.

Per tant, es fa necessária la posada en marxa de processos
multidisciplinars i participatius de selecció de medicaments que ens
permetin identificar quines són les alternatives bptimes, tenint en compte
I'efectivitat, seguretat i cost.

La selecció de medicaments realitzada d'una tnanera metddica i
s i s temát i ca ,  apo r ta  e lemen ts  que  a favo re i xen  l ' ús  adequa t  de l
medicament, ja que: Afavoreix la participació activa del professional en
la recerca de la informació i  I 'exercita en la lectura crít ica de les
publicacions biomédiques, fomenta acti tuds de consens compartinr
responsabilit¿rt i, finalment, redueix el grau d'incertesa en el seu treball
diari, proporcionant al metge una eina potent per optimitzar la gestió de
Ia prescripció.

Aquest procés de selecció de medicaments. comporta per al
Farmacéutic d'Atenció Prirnária, les activitats següents:

. Establir el disseny de la metodologia del procés de selecció de
medicaments, que culmina amb I'elaboració de guies farmaco-
terapbutiques.

'  Impulsar I 'elaboració de gLries de práctica clínica sobre medi-
caments.
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.  Part icipar en l 'elaboració de criteris d'adequació diagnbstic-
tractament.

' Difondre peribdicament publicacions sobre novetats terapéutiques

i sobre revisions farmacoterapéutiques.

3.1.4. Avaluar l'ús de medicaments i productes sanitaris.

L'avaluació de l'ús dels rnedicaments és un procés que tanca el
cercle que comenqa per la prescripció i segueix amb la dispensació i el
compliment del tractament per part del pacient. Es un procés complex i
el seu estudi es pot fer des de I'dptica de la farmacologia, des de la
vessant epidemiolbgica i des de la implicació social i  económica.
L'objectiu d'aquests estudis és servir d' instrument per a establir
estratbgies per a millorar la utilització de medicaments.

Per realitzar aquesta avaluació de l'úrs dels medicaments i productes
sanitaris, el Farmacéutic d'Atenció Primária ha de portar a terme les
activitats següents:

. Establir i validar indicadors quantitatius i qualitatius sobre la
prescripció de medicaments.

. Establir i validar indicadors de resultat de 1a intervenció far-
macoterapéutica en la seva triple dimensió: clínica, econbmica i
social.

. Assessorar en el procés de definició i implantació de perfils de
prescripció-qual i tat.

. Proporcionar peribdicament als metges prescriptors informació de
retorn basada en els perfils de prescripció de medicaments i en els
resultats dels indicadors estudiats.

. Analitzar la variabilitat en la práctica médica amb relació a la pre-
sa de decisions farmacoterapéutiques.

. Promoure la notificació voluntária de les reaccions adverses a
medicaments.

. Incorporar sistemes d'alerta en els programes de seguiment de
grups específics de pacients.

3.1.5. Garantir el compliment de la normativa que regula les
prestacions farmacéutiques i complementáries del Sistema
Nacional de Salut.

El Sistema Nacional de Sah"rt garanteix els ciutadans l'accés a tota
una série de prestacions establerres en el R. Decret 6311995. Entre
aquestes prestacions, es troba la farmacéutica, la qual inclou el llistat
d'especialitats farmacéutiques, fórrnules magistrals i productes sanitaris
que responen als criteris per al seu finanqament públic i que, per tant.
poden ser prescrits en receptes del SNS i dispensats a les oficines de
f'armácia d'acord amb els criteris establerts en el Concert signat amb el
Servei de Salut corresponent. La prestació complementária inclou: les
prótesis externes i ortesis finanEades pel SNS i dispensades en els cen-
tres ortopddics, els productes dietoterapéutics complexos adreEats a
patologies especials i  I 'oxigenoteri\pia domici l iária.

La normativa que regula les prestacions farmacdutiques i corlple-
mentáries, és complexa i específica, tant en la legislació estatal corrr
autonómica, per la qual cosa el Farmacéutic d'Atenció Primária ha cle
realifzar les activitats següents :

. Infbrmació i assessorament a I'equip assistencial i ciutadans so-
bre la normativa vigent amb relació a I'oferta farmacéutica i de
productes ortopédics i dietoterapdutics, finanqada a cárrec del Sis-
tema Nacional de Salut i, si s'escau, d'altres productes incorporats
a la prestació farmacéutica o complementária finanEats pel seu
Servei autonómic de Salut .

. Aplicació de les normes de visat o validació sanitária i d'altres
relacionades amb la prestació farmacéutica i  complementir ia
establertes pel SNS o pel propi Servei autondmic de Salut.

'  Provisió de talonaris de receptes oficials i  seguiment del seu
consum.
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3.2. Funcions derivades de la seva integració en estructures de
planificació i/o gestió sanitáries:

3.2.1. Incorporació d'elements relacionats amb l'ús dels medi-
caments a les eines de planificació iio gestió de I'atenció
primária de cada Servei autonbmic de Salut.

La plescripció de medicaments és la eina terapdutica més emprada
en l'atenció primária de salut alhora que representa més del507o dela
despesa generada per un Equip d'Atenció Primiria, per la qual cosa és
una matbria que ha d'estar present tant en els instruments de planificació
com en els de gestió.

Les activitats que ha de desenvolupar el Farmacéutic d'Atenció
Primária en aqllest dmbit, són:

. Elaborar el pressupost anual de farmdcia a nivell de Districte o
Sector Sanitari, Area Básica de Salut, Equip d'Atenció Primária i,
s i  s 'escau.  per  rnetge ind iv idual ,  en func ió dels  par imetres
farmacoepidemiológics moduladors establerts (població atesa,
pirámide d'edat, ruralitat, etc.).

. Constituir i participar activament en les Comissions de Farmácia i
Terapéutica pluridisciplinars (en alguns Serveis de Salut es deno-
minen Cclmissions d'Ús Racional de Medicaments).

. Identificar les drees terapbutiques en les que es constati un ús
ineficient de medicaments.

. Elaborar objectius de gestió basats en indicadors qualitatius de la
prescripció, per a la seva incorporació a possibles sistemes
d' i  ncent i  vac ió.

3.2.2. Aplicació dels estudis d'utilització de medicaments (EUM)
com a métode proporcionat per la farmacoepidemiologia per
a la detecció de problemes i análisi dels mateixos.

La f-armacoepidemiologia aplica els coneixements i els mdtodes
de l'epidemiologia a I'estudi de l'ús i dels efectes dels medicaments,
sent un dels métodes els estudis d'ut i l i tzació de medicaments.

Per tant. el Farmacéutic d'Atenció Primdria ha de responsabilitzar-
se de:

. Condixer la metodologia dels EUM.

. Seleccionar els EUM nlés idonis per a cada circumstincia con-
creta.

. Promoure i/o participar en la realització d'EUM.

3.2.3. Estudi de la variabilitat entorn a l'ús de medicaments.

L'abordatge i tractament d'una mateixa patologia és realitzat molts
cops amb medicaments diversos que no sempre responen als criteris de
I'evidéncia científica. Aquesta variabilitat no fbnaurentada a I'hor¿r de
prescriure medicaments, es troba tant entre árees de salut cotn entre els
metges d'un mateix equip i  és col lsiderada com un eleuent de baixa
qualitat quan no respon als protocols acceptats. Aquesta situació de
variabilitat no fonamentada millora promovent la introducció de protocols

terapéutics i de guies de práctica clínica basats en la metodologia de la

medicina basada en evidéncies o proves, d'acord amb la bibliografia
internacional.

En aquest sentit ,  les activitats que ha de portar a terme el

Farmacéutic d'Atenció Primária, són:
. Identificar els factors detetminants de la utilització de medicaments.

. Proposar mesures de millora col-n són la irnplantació consensuada
de protocols terapéutics o guies de practica clínica.

3.2.4. Suport a I'equip directiu del centre d'atenció primária.

L'equip de direcció de I'estructura d'atenció primária té la respon-

sabilitat de garantir la qualitat de I'assisténcia i l'ús eficient dels recur-

sos públics posats al seu ¿rbast. Atesa la irrport incia assistencial i

econbmica dels fármacs i productes sanitaris, les activitats del Farlna-

cdutic d'Atenció Prinrária han de comportar:
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.  Assessorar  en mat¿r ies re lac ionades amb la  ut i l i tzac ió de
medicaments en I 'dmbit de I 'atenció primária.

. Participar amb I'equip directiu en el disseny d'estratégies orientades
a promoure I 'ef iciéncia en l 'ús de medicaments i  productes
sanitaris.

3.2.5. Avaluació periddica de les activitats.

Qualsevol activitat prof'essional comporta la necessitat de planifi-
car els objectius a realitzar i I'establiment dels indicadors que permetin
avaluar el grau d'assoliment dels mateixos. Així doncs, el Farmacéutic
d'Atenció Primária ha de:

. Establir els objectir"rs anuals i definir els indicadors de seguinrent

. Elaborar la memória anual d'activitats realitzades i consecució
d'objectius.

3.3. Funcions relacionades amb la recerca sobre medicaments en
I'atenció primária de salut

Uestablirnent de línies de recerca és una actuació que ha de ser
reali tzada conjuntament amb I 'activitat assistencial per qualsevol
professional sanitari. En relació al Farmacéutic d'Atenció Primária es
poden distingir dos tipus d'drees vinculades amb la recerca:

3.3.1. Estudis d'utilització de medicaments (EUM)

Com s'ha dit. els EUM són un dels mdtodes que utilitza la farmaco-
epidemiologia per a conéixer l 'ús i  els efectes dels medicaments
consumits. tant des del punt de vista positiu en relació a la prevenció i
tractament de les malalties. com des de I'aspecte negatiu per la possible
aparició de problemes de salut relacionats amb els medicaments (PRM).

Les activitats qLle ha de desenvolupar el Farmacéutic d'Atenció
Primária. són:

. Promocionar i participar en el disseny i I'execució de línies de
recerca sobre l'ús de medicaments.

. Realitzar estudis quantitatius i qualitatius de consutn a partir de la
informació generada per la f¿rcturació de les f-armdcies de receptes
de I'SNS, per tal de conéixer els aspectes qualitatius i quantitatir,rs

de la prescripció.
. Assessorar en la idoneitat i pertinenga dels estudis de postauto-

rització i participar en la seva realització, per tal que s'adeqüin als

criteris de política farmacéutica de I'Equip d'Atenció Primdria i
perrnetin mil lorar el coneixement del perf i l  d'efectivitat i  de

seguretat dels medicaments comercialitzats.
. Realitzar estudis d'intervenció per tal de conéixer I'efectivitat de

les dit-erents estrltégies dissenyades per a la millora de l'ús dels

medicaments.

3.3.2. Assaigs clínics

Un gran nombre de productes que s'estan investigant amb la

tinalitat que puguin ser registrats com especialitats farmacéutiques, tenen

com objectiu el tractament de patologies agudes i crirniques prevalents a

I'atenció primária de salut. En canvi els assaigs clínics que intenten de-

mostrar I'eficácia i seguretat d'aquests nous principis actius o noves

indicacions. són realitzats notmalment a l'ámbit hospitalari. Es necessari.

doncs, que aquests medicaments que seran prescrits fonamentalment pels

metges de f-amília i utilitzats per pacients en I'atenció primária de salut,

siguin investigats en aquest ámbit assistencial, puix será I'entorn on

majoritáriament es consumiran en condicions reals.

La indústria farmacdutica está reorientant les seves inversions en

recerca clínica cap a I'atenció primária de salut i els prof'essionals d'aquest

nivel l  assistencial estan assumint aquesta responsabil i tat. Per tant. el

Farmacéutic d'Atenció Primária ha de realitzar les activitats següents:
. Participar en el disseny i execució d'assaigs clínics sobre medica-

ments en 1'atenció primária de salut per tal que es cclmpleixin les

directrius europees de bona prhctica clínica.
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Gestionar les mostres dels productes d'investigació dels assaigs
clínics, tant de placebo com de principi actiu
Participar en els comités Étics d'Investigació crínica existents en
el seu ámbit assistencial

' Facilitar I'assessorament necessari per a que els assaigs clínics
segueixin les línies de política f-armacéutica de I'entitat

3.4. Funcions derivades de la relació amb ers usuaris del sistema

3.4.1. Promoció de I 'educació sanitária sobre medicaments i
productes sanitaris a la població.

La millora de I'educació sanitária sobre medicaments i procluctes
sanitaris. pennet a la població conéixer que són, per a que serveixen i
com s'han d'uti l i tzar les diferents vies d'administració, garantint així un
nive l l  més e levat  d 'éx i t  en e ls  t ractaments.  A més,  també permet
aconse-eiuir una automedicació més responsable amb fármacs adreEats a
síndromes menors que no necessiten prescripció médica, peró que, mal
utilitzats, poden produir efectes secundaris o interaccions anrb d'altres
fármacs o aliments.

Les activitats del Farmacéutic d'Atenció primária en aquesra
matdria, inclouen:

' Detectar les necessitats d'educació sanitdria sobre medicaments i
productes sanitaris entre la població del seu ámbit d,influéncia

' Promoure la incorporació de programes d'educació sanitdria en
els centres d'atenció primária

' Participar en l'elaboració de material gráfic, audiovisual i electrónic
de suport als programes d'educació sanitária

3.4.2. Promoció del compliment terapéutic dels pacients.

El baix compliment terapéutic per part dels pacients és un proble-
ma de salut en tots els paisos. La manca d'observanga de la pauta
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terapéutica prescrita fa fracassar el tractament farmacolbgic, incrementant

les probabil i tats cle reagudització de patologies cróniques i de

manteniment o d'agreujament de la malaltia que es vol tractar. Aquest

problema és especialment greu en el cas de malalties inf'eccioses tractades

amb antibidtics, perqué a més pot generar la aparició de soques bacteria-

nes resistents.

Per tant algunes de les activitats que ha de desenvolupar el

Farmacéutics d'Atenció Primária, són:
. Avaluar el grau d'observanEa dels tractaments prescrits

. Dissenyar programes de seguiment de terápies crÓniques

. Dissenyar programes de seguiment per a col'lectius específics de

pacients o grups diana

3.5. Funcions derivades de la relació amb altres nivells o centres

assistencials

3.5.1. Coordinació entre els centres d'atenció primhria i el nivell

d'atenció esPecialitzada

com s'ha comentat, I'atenció primária és la porta d'entrada del

ciutadd amb el sistema sanitari. L equip d'atenció prin-rária disposa de la

capacitació i  el suport per a reali tzar els programcs preventius. curati t ls

i rlhabilitadors per a resoldre un molt alt percentatge de problernes de

salut de la població. Quan es necessita una atenció especial i tzada

hospitalária, sociosanitaria o de salut mental, el pacient circulzr pels

diferents nivells del sistema sanitari, retornant, en la major part de c¿r-

sos, a l,atenció primária per fer-li el seguiment corresponent' Des del

punt de vista de la utilització de medicaments, és necessari que hagi una

coordinació entre els diferents centres sanitaris per tal de garantir al propi

pacient una continuitat del seu tractament i de les activitats d'atenció

farmacéutica que els seus serveis farmacbutics porten a terme'

En aquest context, les activitats que ha de dur a terme el

Farmacbutic d' Atenció Primária, són:
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Participar en les Comissions de Farmdcia i Terapéutica dels cen-
tres d'atenció primária, hospitals, centres sociosanitaris i de salut
mental del seu ámbit geográfic de ref'eréncia, per tal d'unificar els
criteris de política f'armacbutica.
Proposar larealització de protocols terapéutics i de guies de práctica
clínica de les patologies més prevalents i participar activament en
la seva elaboració, estratégia d'implantació i seguiment del seu
compliment.
Identif icar. proposar i  establir sistemes de coordinació entre
I'atenció primária i I'especialitzada en temes relacionats amb la
terapéutica farmacológica.
Difondre als hospitals, centres sociosanitaris i de salut mental els
butlletins terapdutics i altres publicacions, tant en suport paper com
electrónic. elaborades en els centres d'atenció primiria.

3.5.2. Coordinació entre els centres d'atenció primária i les oficines
de farmácia del seu ámbit geográfic

Les oficines de farmácia constitueixen una xarxa de serveis sanitaris
excel.lent, tant per la seva distribució geográfica com per la seva fácil
accessibilitat pel part del públic i per la qualiticació dels professionals
que hi exerceixen. Avui. és habitual que en cada oflcina de farmácia hi
treballin al menys dos farmacéutics perfectament integrats i respectats
per la comunitat, que. com a técnics sanitaris superiors, ajuden a millorar
l'ús dels medicaments i a difbndre missatges d'educació sanitária a la
població. A més, totes les oficines de farmácia tenen concert amb el
Servei autonómic de Salut, per la qual cosa, la seva integració efectiva
en la xarxa assistencial, desenvolupant els dif-erents programes dissenyats
pels equips multidisciplinars d'atenció primdria, dona com a resultat un
més gran benefici per al ciutadá.

Les activitats a realitzar pel Farmacdutic d'Atenció Primária, són:
. Exercir d'interlocutor entre els professionals dels equips d'atenció

primária i els farmacéutics de les oficines de farmácia en les
activitats derivades de I'exercici de l'atenció farmacéutica.

Promoure la incorporació dels f'armacéutics comunitaris en les

comissions, grups de treball o sessions de farmácia i terapéutica

organitzades pels centres d'atenció prinlária de referéncia.

Promoure la integració del farmacéutics comunitaris en els pro-

grames dissenyats pels equips d'atenció primária en relació a l'ús

de medicaments i activitats de promoció de la salut i prevencici de

la malaltia.
Difbndre a les oficines de farmircia del seu ámbit els butlletins

farmacoterapéutics i  altres publicacions, en suport paper o

electrónic, que s'elaborin en els centres d'atenció primária'
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4. NECESSTTAT D'uNA ESpECIALITzACIó pnópm.

Els farmacéutics d'atenció primária poden constituir una forEa
potent i  essencial per ajudar a impulsar la uti l i tzació racional i  ef icient
dels medicaments en els serveis autonómics de salut que conformen el
Sistema Nacional de Salut. Per aixb, és creu necessari disposar cl 'un
Programa de formació especialitzada del Farmacéutic d'atenció
primária, el qual estigui perf'ectament estructllrat i regulat, tant en el
seu contingut curricular com en els aspectes d'accés i durada, segr-rint
el model FIR.

Aquest  programa format iu  ha de garant i r  l 'adquis ic ió  dels
coneixements i habilitats necessaris per desenvolupar. de manera es-
pecífica, les funcions derivades de les principals drees de competéncies
requerides en aquest exercici professional, competéncies que es poden
resumir en quatre: el seu treball com a farmacéutic prdpiament, el
seu treball com gestor d'informació, la seva relació amb les perso-
nes i finalment la seva contribució personal.

A cadascuna d'aquestes árees existeixen tres competéncies
diferents que defineixen les seves activitats clau. i I'esséncia de les
quals es desglossen a continuació.

4)

4.1. Treball com a farmacéutic.

Essdncia de l'área de competéncia: La fbrmació del Farmacéutic
d'Atenció Primária ha de garantir I'adquisició de coneixements bdsi-
cament relacionats amb I'entom sanitari en el que es mou. el coneixement
clínic i farmacéutic i dif-erents aspectes prof-essionals.

Pel que fa a I'entorn sanitari, el Farmacdutic d'Atenció Primária
ha d'entendre l'atenció primária en el context global del Sistema Nacio-
nal de Salut. ha de conéixer la seva estructura i la funció i formació de la
resta de professionals que la integren, ha de saber quin pot ser l'impacte
en el sistema sanitari de les seves decisions, ha d'entendre la interacció
entre el Sistema de Salut i la Indústria Farmacéutica i ha de conéixer
I'estructura i funcions d'altres proveidors de serveis sanitaris de la
comunitat.

Les funcions del f-armacéulic derivades de la seva integració a les
estructures de planificació i gestió sanitáries i d'assessoria a la direcció,
exigeixen el coneixement de les drees temdtiques corresponents a
planificació sanitária, organització d' estructures assistencials i gestió
de serveis assistencials, incloent la direcció per objectius, priorització i
la metodologia de cdlcul i assignació de pressupostos de fhrmácia amb
criteris demográfics, farmacoepidemioldgics i farmacoecondmics .

En relació amb els coneixements clínics i farmacéutics, el
Farmacdutic d'Atenció Primária els ha de poder utilitzar per optimitzar
I'equilibri entre I'eficácia, la seguretat i el cost dels medicaments a l'ámbit
d'Atenció Primdria, la qual cosa requereix el coneixement i estudi dels
problemes de salut més prevalents en aquest nivell assistencial, tant
des del punt de vista epidemiológic com clínic i terapéutic. Ha de posseir,
per tant, els coneixements terapdutics adequats i entendre la complexitat
del tractament de les malalties.

El Farmacéutic d'Atenció Primária ha de tenir també un conei-
xement básic apropiat de les técniques d'avaluació de necessitats
sanitáries, de salut pública i dels sistemes d'autorització i registre dels
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medicaments i  de la  seva moni tor i tzac ió en la  fase de postco-
mercialització.

Pel que fa a I 'avaluació de la prescripció dels medicaments,
aquesta funció requereix, a més de la necessitat d'adquirir amplis
coneixements en matéria de fármacoepidemiologia, el coneixement i
l'ús de bases de dades específiques de prescripció i d'una determinada
metodologia en el disseny, andlisi i rnaneig dels sistemes d'informació,
de manera que aquests possibilitin I'accés periódic i regular dels metges
a la informació sobre la qualitat i quantitat de la seva prescripció.
d'acord amb els indicadors consensuats en les guies de práctica clíni-
ca. A més, la necessitat d'impulsar la detecció de reaccions adverses al
medicament en tota la xarxa assistencial, fa que s'hagi de conéixer el
sistema de farmacovigi láncia, tant els programes de notif icació
voluntária (tzrrja groga) com els diferents tipus d'estudis de farma-
covigildncia, així com el funcionament del sistema creat entre I'Agéncia
Espanyola del  Medicament  i  les Consel ler ies de Sani ta t  de les
Comunitats Autónomes.

El Farmacéutic d'Atenció Primária és qui garanteix part de
l'atenció farmacéutica que rep el pacient, destacant, d'una banda, la
utilització de diferents fármacs i vacunes en l'assisténcia directa en les
própies consultes i urgéncies dels centres d'atenció primirria i serveis
d'urgbncia domiciliária i, en alguns Serveis de Salut, en els programes
de manteniment i deshabituació d'opiácis. D'altra banda, és important
ressaltar en aquest model d'atenció primária on l'Equip d'Atenció
Primár'ia és el responsable de I'estat de salut de la població i del seguiment
dels pacients, el Farmacdutic d'Atenció Primária está en una posició
iddnia per a impulsar i coordinar les actuacions d'atenció farmacéutica
que han de por tar  a  terme e ls  serveis  de farmácia a I 'a tenc ió
especialitzada, quan el pacient requereixi ser ingressat, i les oficines de
farmácia en relació a la dispensació dels medicaments prescrits i a
I'execució d'activitats de promoció de la salut i prevenció de la rnalaltia
programades conjuntament amb l'Equip d'Atenció Primária. Aquestes
tasques requereixen que el Farmacéutic d'Atenció Primária hagi adquirit
determinades actituds i coneixements.

La recerca és una f-acet¿r que es contempla en el conjunt de tasques
de qualsevol prof'essional sanitari. Si bé en atenció primiria els recursos
humans i rnaterials destinats a investigació han estat generalment

escassos, actuallnent existeix un lÓgic canvi de tenddncia, essent cada
vegada més freqüents els treballs de recerca plantejats en aquest ámbit.
El Farmacéutic d'Atenció Primária ha d'estar prep¿uat per realitzar el
disseny dels estudis d'utilització de medicaments, estudis fármaco-

econbmics i assaigs clínics sobre medicaments. El R Decret on

s'estableix els requisits per a la reahtzació d'assaigs clínics amb

medicaments, regula la gestió de les mostres per a investigació clínica.

Aquesta norma descriu com ha de gestionar-se la distribució de les

mostres a I ' investigador, atr ibuint als serveis farmacéutics de les

est ructures d 'a tenc ió pr imhr ia ,  s i  I 'assaig es real i tza en l 'hmbi t

extrahospitalari, les funcions de justificant de recepció dels productes,

la seva correcta conservació i dispensació i el control de la nledicació

sobrant al final de I'estudi. En el tereny de la investigació, la necessitat

de la preséncia del farmacéutic en aquest ámbit es fa evident des de les

dues vessants: la técnica, a través de la seva aportació professional. i la

legal, cobrint els requisits exigits per la normativa vigent.

Pel que fa als aspectes purament professionals, la formació del

Farmacéutic d'Atenció Primária ha de garantir el seu treball  arnb

estándards prof-essionals, d'acord al codi btic del seu col'lectiu així com

el manteniment de la confidencialitat de la informació que utilitza.

El Farmacbutic d'Atenció Primária ha de comprendre els temes

relacionats amb la direcció clínica i la millora continua de la qualitat i

s'ha de responsabilitzar, finalment, del seu desenvolupament prof'essional.

Ha d'adquirir, per tant, coneixements suflcients en el camp de la teoria i

la prirctica dels models de gestió de la qualitat i els cicles de millora

contínua: análisis de problemes, disseny d'intervencions, implantació,

definició d'indicadors per mesLlrar la qualitat i l'avaluació continuada,

per a la seva aplicació, tant interna en el seu propi servei farmacétrtic,

com externa com a membre integrant de I'eqr"rip assistencial que ha de

desenvolupar les polítiques de qualitat est¿rblertes en el seu Centre

d'Atenció Primária.
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Finalment el Farmacéutic d'Atenció Primária ha de conéixer la
legislació que regeix la prescripció i dispensació dels medicaments i
productes sanitaris en general i la que regeix la prestació farmacéutica i
complementdria en particular.

4.2. Treball amb la informació

Esséncia de l'área de competdncia: La formació del Farmacéutic
d'Atenció Primária ha de garantir la seva capacitat d'obtenir informació.
de analitzar-la i de aplicar-la correctament.

Aquesta tasca d' informació sobre medicaments requereix un
adequat ensinistrament en tbcniques d'informació i documentació
bibliográfica. que penneti la cerca de fonts rellevants i actualitzades, la
selecció d' informació val idada. I 'avaluació crít ica de la l i teratura i
I'elaboració d'informació útil per a l'atenció primária de salut i la seva
disseminació de manera fácil. Per tant, a més de l'ensinistrament en
aquestes técniques, ha d'adquir ir les habil i tats necessáries per al
desenvolupament de centres d'informació de medicaments accessibles i
la resolució rápida, fiable i útil de les consultes de l'equip assistencial i
de la població en general.

A més,  des del  punt  de v is ta de I 'opt imi tzac ió de l 'ús dels
medicaments, les tasques de formació han d'incloure necessáriament
continguts relacionats amb el coneixement de la metodologia de selecció
de medicaments, i que, per tant, han d'estar presents en qualsevol pro-
grama d'educatiu adreqat a la formació dels Farmacéutics d'Atenció
Primária, incorporant el coneixement de bases de dades biomédiques, lec-
tura crítica de la informació i l'aplicació dels criteris estadístics i
farmacoeconómics. Finalment el Farmacbutic d'Atenció Primária ha de
ser capaq d'aplicar els resultats dels seus análisis a la prdctica individual.

4.3. Treball amb persones.

L'esséncia d'aquesta área de competbncia és la capacitat de
lideratge. el treball en equip i la comunicació.

El desenvolupament professional del Farmacéutic d'Atenció Pri-
máfia té un denominador conrút. el qual és que es realitza en el marc d'una
estratégia de conjunt que persegueix la modificació i millora dels hábits
de prescripció per tal d'optimitzar l'ús dels medicaments. Aixó implica
que la tasca del farmacéutic d'Atenció Primária s'ubica dins del camp de
I'estudi, disseny i avaluació d'intervencions per millorar I'efectivitat i
I'eficiéncia de la prhctica clínica. Així doncs, el Fanracdutic d'Atenció
Primária ha de condixer la metodologia per al disseny d'estratégies

d'intervenció, que possibilitin la implantació en els Centres d'Atenció

Primária d'iniciatives encaminades a la millora de l'ús dels medicaments.

Aquest fet planteja diverses exigbncies formatives pel Farmacdutic

d'Atenció Primária. D'una banda. cal que sápiga liderar individus, equips

i projectes, proporcionant una direcció clara, motivació i suport: el

farmacéutic ha de desenvolupar i donar suport a les persones i equips en

la l ínia de les necessitats de la organització. De l 'altra banda, el

farmacéutic ha de conéixer la importáncia del treball en equip. motiu

pel que ha de treballar per desenvolupar i mantenir aquestes relacions de

grup, i ha d'entendre i respectar les capacitats i prioritats dels seus

col.legues, la contribució dels quals ha de ser capaE d'estimular, fent-los

partícips de la pressa de decisions rellevants.

Així mateix, atbs que la tasca d'informació i fbrmació va adregada

fonamentalment a un col.lectiu nombrós (metges de família, residents

del programa formatiu de medicina familiar i comunitária, personal

d'infermeria i població general). s'han de conéixer les técniques de

comunicació, tant a grups en les sessions farmacoterapéutiques. com a

persones rnitjangant entrevistes individuals ("face to face"), sent necessari

el coneixement, en primer lloc, de la metodologia a seguir en aquest

tipus d'intervencions i, en segon lloc, I'avaluació de les mateixes.

Finalment, la promoció de I'educació sanitária a la població en

matéria de medicaments, exigeix que aquests professionals comptin amb

les habilitats necessdries per a la detecció de les necessitats d'educació.

a ix í  com que coneguin les técniques de d i fus ió que poss ib i l i t in

I'elabor¿rció del material infbrmatiu necessari i adequat.



4.4. La contribució personal

L'essdncia d'aquesta área de competbncia es relaciona amb Ia tbr-
ma d'ésser. de treballar i de pensar d'aguest professional.

El Farrnacéutic de Atenció Primária com la resta de professionals,
ha d'aprendre a responsabilitzar-se del seu propi desenvolupament i dels
seus actes. Ha de treballar amb seguretat, flexibilitat i autoconfianEa. a
més de mostrar motivació i credibilitat davant la resta de col.legues.

Pel que fa a la seva manera de treballar. ha se ser capaq- d'establir
prioritats i objectius i assolir resultats en línia amb les necessitats de la
organització, ha de identificar noves funcions i superar obstacles en un
entorn de canvi i en deflnitiva ha de ser un veritable asent "f-acilitador"
pel sistema sanitari.

En relació amb la seva manera de pensa¡ cal que el Farmacéutic
d'Atenció Primdria sigui capaE de generar opcions práctiques i creatives
per la resolució de problemes, cal que detecti oportunitats de canvi, que
entengui les conseqüéncies futures dels seus actes i que sápiga quant és
necessari reallnent qtiestionar la práctica habitual.

En definitiva, la consecució d'aquestes árees de competdncia per
part del Programa de formació especialitzada del Farmacéutic
d'Atenció Primária, requereix l'adquisició de coneixements en les árees
i disciplines següents:

1. Documentació, informació i formació sobre medicaments:
. Fonts documentals i electrdniques d'informació del medicament

disponibles (primáries, secundáries i tercidries) i el seu maneig en
el camp de la farmacoterápia i la medicina clínica.

. Tbcniques de selecció i cerca de la informació.

. Avaluació crítica de la literatura científica.

.  Técniques d 'e laborac ió i  d i fus ió de la  in formació.  tant  a
professionals sanitaris com a pacients.

. Metodologia de resolució de consultes.
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.  Organi tzac ió i  func ionament  d 'un Centre d ' In formació de
Medicaments en atenciti primária de salut.

.  Tdcniques de comunicac ió en in formació de nredicaments i
educació sanitária en general.

. Aspectes técnics i pedagÓgics de la formació.

. Tbcniques d'avaluació de les activitats de formació.

. Actualització en farmacologia clínica.

Selecció de medicaments
. Coneixement de la metodologia de selecció de medicaments.
. Coneixement de les bases de dades d'informació biornédica que

pemreten realitzar una cerca exhaustiva en relació amb un tema

concret.
. Coneixement del dissenys de la recerca i la seva aplicació prictica

en atenció primária i en la lectura crítica de la infbrmació sobre

medicaments.
. Estadística bdsica i estadística aplicada i la seva aplicació en el

camp de I'atenció primária de salut.
. Farmacoeconomia: coneixements básics i aplicats a la selecció de

medicaments.

Avaluació de la utilitzacií de medicaments
. Sistemes d'infbrrnació de la prestació farmacéutica: anirlisi del

consum. Elaborac ió i  seguiment  d ' inc l icadols  quant i ta t ius i

qualitatius de la prescripció, seguiment pressupostari.
. Farmacoepidemiologia.
. Metoclologia per realif.zar estudis d'utilització de medicanlents:

ei nes informátiques, estadístiques. econÓmiques, farmacolbgiques,

etc.
. Bases de dacles de consum de medicaments: ut i l i tats i  l imitacions.
. Metodologia de l'avaluació de la prescripció de medicaments.

Docéncia i Recerca
. Disseny d'estudis de recerca: assaigs clínics, estudis d'ut i l i tzació

de medicalrents. estlldi s farmacoecondmics'
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. Estadística bdsica i aplicada.

. Farmacoeconomia: bases teóriques i la seva aplicació.

5. Estratégies d'intervenció en Atenció primiria
. Disseny i planificació d'estratdgies d'intervenció.
' Metodologia de la identificació, anárisi, priorització i avaluació

de les intervencions.
. Identificació de les ban'eres del canvi i estratégies de resolució.

6. Farmacovigiláncia
. Tipus d'estudis de f-annacovigiláncia.
'  Funcionament del Sistema de Farmacovigi láncia: comité de

Seguretat de Medicaments de I'Agéncia Espa'yola de Medica-
ments i Centres autonómics de Farmacovieiláncia.

6. Educació per a la salut
' Sistemes d'análisi de les necessitats sobre educació dels pacients.
. Tipus de programes d'educació sanitária a la població.
' Técniques básiques d'entrevista i obtenció de la informació rela-

cionada amb el tractament que segueix el pacient.

8. Coordinació entre nivells assistencials
' Mecanismes de relació entre res Comissions de Farmácia i

Terapéutica dels hospitals de referéncia i les dels centres d'atenció
primária.

' Programes d'atenció fannacéutica desenvolupats a les oficines de
farmicia del seu ámbit geogrdfic cl'influéncia.

' Programes de seguiment farmacoterap¿utic dels pacients: atenció
domicilidria, centres sociosanitaris i geriátrics i oficina de farmácia.

'  Técniques per al desenvorupament de programes d'educació
sanitária en les oficines cle farmácia i  centres sociosanitaris i
geridtrics.

9. Assessoria técnica a res estructures de pranif icació i  gestió
sanitária

. Planificació sanitária.

Organització de l'atenció primária de salut.

Sistemes de gestió i planificació en atenció primár'ia de salut.

Gestió de recursc'ls humans.

Indicadors quantitatius i qualitatius en atenció primária de salut.

Fonaments i competbncies de les Comissions d'atenció primária i
de les d' internivel ls assistencials.

Diagnóstic de salut de l 'área d' inf luéncia: problemes de salut
prevalents en I'atenció primária.

. Normativa reguladora de la prestació farmacbutica i complemen-

tária del SNS.

10. Garantia de qualitat en atenció primária

. Metodologia de I'avaluació i millora de la qualitat.

. Criteris d'estructura, de procés i de resultat. Establiment d'están-

dards. Indicadors de seguiment de la qualitat.
.  Programes de garantia de quali tat en un servei farmacdutic

d'atenció primária.
. Mesures d'intervenció per a la millora contínua de la qualitat.

. Funcionament de les Comissions de garantia de qualitat en les

estructures d' atenció Primária.

Aquest Programa de formació especialitzada del Farmacéutic

d'Atenció Primária amb el contingut curricular exposat i amb una

durada de tres anys, s'hauria de desenvolupar en centres d'atenció

primária que disposin de serveis farmacéutics que hagin estat acreditats

per a la docéncia de postgrau sota el marc de la via d'especialització

FIR, sent un del elements importants d'acreditació docent que el propi

centre d'atenció primária disposi d'autorització per a la fbrmació de

r.netges per a l 'especial i tat cle Medicina Famil iar i  Comunitária. Els

farmacéutics que optessin per obtenir la t i tulació d'aquesta nova

especialitat de Farmácia d'Atenció Primária, haurien de superar la prova

general FIR i esgotar els tres anys de fonn¿rció reglada en un servei

¿rcreditat, havent demostrat I'adquisició dels coneixements i les habilitats

que estableix el programa formatiu exposat.
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5. CONCLUSIONS

El conjunt d'activitats que reali tza el Farmacéutic cl 'Atenció
Primdria conforma una facet¿r laboral de gran importd,ncia, no només
per I'entitat i plojecció que tenen cadascuna de les activitats per separat
sobre la qualitat del servei assistencial of'ert als pacients, sinó també per
I'impacte que tenen sobre els hábits de prescripció i la seva modificació.
El desenvolupament de les diferents activitats que desenvolupa el
Farmacéutic d'Atenció Primdria, possibilita una millora contínua de la
quali tat de la prescripció de medicaments i  productes sanitaris.
Actualment, I'Atenció Primária de salut compta amb informació sobre
la qualitat de la prescripció, mitjanEant una monitorització realitzad,a
amb indicadors qualitatius de la mateixa; aquest coneixement ha permés
la definició d'una estratégia de canvi, la seva introducció, i  com a
conseqüéncia, la modificació dels hábits de prescripció en el sentit
d'incrementar la qualitat de la farmacoterápia aplicada als pacients.

És evident que són nombrosos i diversos els factors que influeixen en
el cost dels medicaments prescrits en I'Atenció primária de Salut, peró, sens
dubte, la modificació dels hábits de prescripció juga un paper predominant
en el mateix. Treballs publicats en revistes científiques especialitzades o
comunicats a Congressos, constaten I'existdncia de modificacions dels hirbits
de prescripció, a conseqüéncia d'alguna intervenció específ icament
dissenyada i realitzada per f'armacéutics d'atenció primária.

La va lorac ió pos i t iva de les act iv i ta ts  desenvolunades oels
farmacéutics d'atenció primária está avarada. a més, per l'opinió que
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altres professionals cl'Atenció Primária han manif'estat, en el sentit que,

incrementar la formació dels metges en l'ús racional dels medicaments

i proporcionar periÓdicament informació d'indicadors de qualitat de la

piescripció, tenen un impacte molt positiu sobre l'íls apropiat dels fármacs

i lu ..do..ió dels p.obl"-.t relacionats amb els medicaments' Així

mateix,aquestsprofessionalsassigrrentambéunirnpactemoltpclsit iua
la infbrmació periódica respecte de les característiques de les seves

prÓpiesprescr ipc ions ia la in t roducciód ' incent iusalsequipsd 'Atenció
Pr imár iav inculatsa laqual i ta tde lasevaprescr ipc ió ' to tenelmarcde
una estratbgia de millora continua de la qualitat assistencial'

Aquestesfetsatorguenencaramésre l levánciaalanecessi ta tde
prouei..*u fbrmació de post grau estructur¿ida i regr-rlada als professionals

encaregats d'implantar aquestes actlvltats'

Desde lpun tdev i s ta lega l . l aL le i l ' t / l 986de25d .ab r i l .Genera l
de sanitat, introdueix on n ur. normatiu que possibilita i fonamenta la

creació dels Serveis de Farmácia d'Atenció Primária, circumstáncia

reforqada posteriofment amb la promulgació de la Llei 25l1990 de 20 de

desembre, del Medicament, i pár l'aparició successiva de les diferents

Lleis d,ordenació Farmacbutica de les Comunitats AutÓnomes' El fet

queelsServeisdeFarmdciad 'AtencióPr imár iaquedinregulatsdefor .
matanexhaust iva 'ambunscont ingutstanespecí f ics 'ev idencia.amb
més fo rEa ' l anecess i t a tdedo ta r - l osambpe rsona l f a rn racéu t i c
especialitzat i degudament format'

Coms'haexposat 'cadavegadas 'estdvalorantmésposi t ivament
e lpaperdel farmacdut icd.atenc iópr imir r ia ,comassessor igestordel
coneixement del medicament i facilitador del consens en totes aquelles

activitatsf.armacoterapéutiquesreali tzaclesenlesáreesdesalut.

Ens trobem, per tant, davant un desenvolupament professional

farmacdutic que és clarament demandat pels Serveis de Salut' a nivell

nacional i internacional, i que requereix d'uns coneixements específics

mínims que garanteixin l,oútenció dels objectius proposats amb el nivell

dequal i ta tnecessar i .Perb,d 'a l t raband¿r, lesáreesdeconeixementq l le

53



són necessáries per aquest servei professional no són abordades en els
processos formatius d'altres especialitats de Farmácia, en alguns dels
quals trobem només algun aspecte insuficient i inadequadament tractat

En conseqüéncia, donat que no es disposa en cap de les especia-
litzacions actuals de Farmácia d'un currículum fbrmatiu que satisfaci
aquestes árees de coneixement  impresc indib les amb l 'extens ió i
orientació adequades, i essent evident la necessitat de una formació es-
pecífica per aquests professionals, trobem indispensable disposar d'un
procés de formació específic per a f'armacéutics d'Atenció Primária en
el marc d'una Especialitat legalment reconeguda i obtinguda a través
del sistema FIR.

Agrai'ments

En relació a la figura del Farmacdutic d'Atenció Primiria , voldria
agrair molt sincerament I'actuació de les persones següents:

t r .  Manuel  Subi rá i  Josep Arqués.  de l  Servei  d 'Ordenació
Farmacdutica de I'antiga Direcció General d'Assisténcia Sanitár'ia, per
haver cregut en la potencialitat professional del Farmacdutic d'Atenció
Primiria i haver facilitat la seva creació.

2n. Joaquim Bonal, pel seu ajut permanent i, en particular, en els
inicis del desenvolupament del Farmacéutic d'Atenció Primária.

3r. Francesc Borrell, Cap del Servei d'Ordenació Farmacéutica
de la Direcció General d'Ordenació i Planificació Sanitáries i Ma.
Eugénia Carballo. Cap del Servei de Prestacions Sanitáries de I'Institut
Catald de la Salut, pel seu suport en les fases de desenvolupament del
Farmacéutic d' Atenció Primária.

4t. Els consellers de Sanitat Josep Laporte, Xavier Trias, Eduard
Rius i Xavier Pomés pel seu supol't en la creació, desenvoluparnent i
consol idac ió d 'aquest  nou exerc ic i  profess ional  fannacéut ic  a
Catalunya.

5é. La junta directiva de la Sociedad Española de Farmacéuticos

de Atención Primaria i especialment Arantxa Catalán, Ma. Eugdnia Rey

i Jordi Pelaez, així com a la resta de farmacéutics que exerceixen en els

centres d'atenció primária. per la seva dedicació i treball diari' la qural

cosa ha permés la difusió d'aquest exercici professional i l'establiment

deflnitiu del Farmacéutic d'Atenció Primária a I'Estat espanyol.
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