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E xc e l' le ntís sim S e ny o r Pre side nt
Dignís sime s autoritats,
Molt ll.lustres Senyores i Senyors Académics
Senyores í Senyors,

En primer lloc vull expressar el meu agraTment als Molt Il-
lustres Membres de la ReialAcaddmia de Farmácia de Catalunya,
que m'han elegit per fbrmar part d'aquesta académia. primer com
a membre conesponent i avui com a membre numerari. I, molt es-
pecialnient. vull expressar el meu agraintent al: tres mentbres que
van presentar la proposta del meu nomenament: la doctora Elvira
Bel, el doctor Alfbns del Pozo i el doctor Josep M. Suñé Negre.

La meva vida prof-essional sempre ha estat dedicada a la f'ar-
mácia d'hospital. Són moltes les persones que recordo amb espe-
cial afecte i que m'han ajudat en el seu recorregut, especialment
el doctor Joaquim Bonal de Falgás (a. c. s.), que em va permetre
fbrmar-me a la f-armácia de l'Hospital de Sant Pau I'any 1969 i
em va ensenyar a estimar i a conéixer la fannácia d'hospital.

Una altra de les persones que van influir en la meva professici
va ser el doctor Lluís Triquell Sabater. farmacdutic de I'Hospital
de Granollers, persona intel.ligent i amb una gran visió de futur
de la farmácia d'hospital.

No voldria acabar sense tenir unes paraules d'agraiment a tots
aquells companys amb els quals he treballat. a l'Hospital de Sant
Pau, Hospital General de Granollers, Hospital de Sant Rafael de
Barcelona i Hospital Sant Jaume de Calella. i als membres de la



j un tade laSoc ie ta tCa ta lana r leFarmác iaC l ín i ca .de laqua lva ig
.ser presiclent durant vuit an¡'s' Moltes grácies a tots ells per la

seva ajucla!

Vu l l f e respec ia lmenc ióc le lamevacons ide rac iócapa to te l
personal que ha treballat i treballa a l¿r f-armácia de I'Hospital clí-

ni. i, 
"tp..ialment, 

al doctor Carles Codina, qlle' en tots aquests

anys, han estat els millors companys i col'laboradors que podria

Oesit¡ar i sempre m'han mostrat el seu suport' així com a la resta

cle companYs de I 'HosPital.

A la meva família' la meva esposa' Marisa i els meus fills'

Josep i Helena, així com els meus germans' D'el ls n'he rebut

,"n,ir. suport incondicional i comprensió per poder realitz'ar el

meu somni: la farmircia hospitallria'

Tambévu l l ded ica run reco rdmo l tespec ia la l sme l l spa res '
que sempre van confiar en mi i em van inculcar els seus valors

d'honestedat i rectitud enfiont la vida'

Igualment vull donar les grdcies a tots els presents per acom-

panyar-me en aquest acte tan solemne' Moltes grácies a tots!

PROLEG

L'elecció d'aquest tema, la farmácia hospitaliria i la gestió
farmacoterapéutica a I'hospital, el podria justificar per rnoltes
raons, peró crec que la fbnamental és que he dedicat tota la vida
prof'essional a la farmácia hospitalária i he viscut la seva transfbr-
mació, conjuntament amb el canvi que s'ha produit als hospitals.

Es podria dir que els hospitals, en una gran majoria. s'han
transformat en empreses, amb un finanEament i unes cobertures
que tendeixen a ser universals i amb xarxes d'aprovisionament
que subministren els serveis sanitaris a la població.

En el context hospitalari, la xarxa d'hospitals es considera
dins I'entorn de les grans empreses. En un¿r gran majoria estan
situades en les "empreses" de major volum de l'área urbana. Les
f'armácies d'hospital fonnen part d'aquestes empreses i tarnbé els
af'ecten els costos i els increments d'activitat que es produeixen
any rere any a I'hospital. La necessitat de contenció de la despesa
hospitaliiria s'ha traslladat de 1'administració sanitária als centres
proveidors, i és necessari, per tant, conéixer I'activitat i el cost
que representa.

La meva exposició está basada a destacar el coneixement de
la gestió clínica per an'ibar a una bona gestió f-armacoterapéutica
i analitza quines mesures i parhmetres s'han anat dissenyant per
gestionar de manera més eficaE i eficient la despesa dels medica-
ments.



LA FARMAcI¡. HosprrArAnn r LA GESTTó crÍNtce

La principal missió dels hospitals és tractar de recuperar la
salut disminuída de les persones. L'Organització Mundial de la
Salurt (OMS) defineix la salut com "el complet benestar físic, psí
quic i  social i  no merament l 'abséncia de la malalt ia" en la seva
acta f-undacional, amb data 7 d'abri l  de 1948. En conseqüéncia.
I'objectiu de la gestió sanitirria consisteix a perllongar el mixim
possible el complet benestar tísic i intentar evitar que disminuei-
xi. ja sigui passatgerament o permanentment.

L'ésser hurni está dominat per factors com ¿lra I'edat, el sexe,
la raEa, els hdbits i  costums i la constitució genética. Així m¿teix
está dorninat pel medi arnbient en aspectes com ara el fied, la ca-
lor, el soroll, I'ambient I¿tbolal, etc. T<¡t aixó repercuteix en el seu
estat de salut de manera positiva o negativa. respectivament.

Les causes de la malaltiii poden ser físiques. químiques o bi-
ológiques. Es consideren físiques els accidents, les radiacions io-
nitzants i  similars. Dins les químiques es troben les intoxicacions,
incloses les iatrogéniques produides pels medicaments, I'alcoho-
lisme, el tabaquisrne i les drogues. Les biológiques són principal-
ment els productors de les infeccions, ja siguin per bacteris, fbngs
o virus.

La relació existent entre la causa de la nlalalt ia i  l 'éssel 'humh
constitueix el concepte de clínic'u, paraula derivada de la gtega
clino.s, que significa "llit", és a dir, assisténcia sanitirria que reqlre-
reix la r-rt i l i tzació d'un l l i t  a I 'hospital per assist ir un ésser hum¿)
privat de salut i, per tant, el seu ingrés en un centre hospitalari
quan a ix í  es requere ix .



LOMS va ler una del inic ió I 'any 1946 del concepte de hos-

pirul :

. ,L 'hospital  és part  integrant d ' t ln i l  or-uanització mbdica i  soci-

al  i  la seva nt issió consisteix a proporcionar a la població una as-

s is ténc ia  méc l ica  san i ta r ia  comple ta .  tan t  cura t iva  com prevent iva .

iels seus serveis han d'arr ibar f ins a l 'ámbit  f -amil iar.  L 'hospital

és també un centre de formació per al persotial sanitari i d'inves-
,  .  / . , ] | \

t l g a c l o .  " '

A Espanya es va disposar d'una definició molt simil¿rr. per

primera vegada, I 'any I 962 en la Llei d'hospitals 31 I 1962. de 2l

de  j u l i o l  (BOE 231711962) . ' : '

LA FARMACTT HOSPITATANN

L'any l1176 es fh constar per prirnerir vegaila el concepte de

.farrnacétttit' lnspitulari militttr quan la reina Isabel la CatÓli-

ca crea el prirner hospital de catnpanya per atendre els f'erits de

Toro.

Als estatuts de l5tt0 de I 'Hospital de I 'Esperit  Sant de Sevil la

es descriuen, pe[ primera vegada, les rnissions del farnl¿rcéutic

d'hospital. Entre altres obligacions es fh constar que I 'apotecari

ha d'assist ir ¿r les visites que f ircin el metge iel cirLrrgi i .

A principi del segle XX en una reial ordre de 1903 es reco-

neix que als liospitals podrá haver-hi farmicies hospital)rries per

atendre els malalts hospitalitzats, amb un farmacdutic regent al

capdavant.

A l'obra dels Prot'essors Suñé i Bel Cornpilat'iótt de legi,sltt-
r:ión en Furnrut'iu Ho,spitalari¿r'r' es fa una recopilacici de la legis-
lació més significativa i important per al desenvoluparnent de la
fhrmacia hospi ta lar ia :

t 0
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Llei de 2l d,ejLrl iol de 1962. BOE del ditt23, d'hospitats:
Ar t ic le  l0

"Ell  los hospitales con nt¿is de doscientas camas y en aque-
l los que determine l¿r comisión central de coorcl inación
hospitalaria podrán existir, para sus propias necesidacles,
servicios de fbrm¿rcia en la fbrma y condiciones que se
señale por el Ministerio de la Gobernación."

Ordre cle 21 de juny de 1967. BOE del dia 22,on es regula
la dispensació de medicaments a les insti tucions sanitáries de la
Seguretat Social:

"l-a entidad gestora establecerá oficinas cle tarmacia en el
seno de cada una de las instituciones cerrad¿rs que cuenten
con un número de carnas superior a doscientas; en aquellas
provincias en las cuales no existan residencias con número
de c¿rmas superior a doscientas, la entidad gestora estable-
cer¿i una oficina de f'arnlacia en la residencia de la capital
de la misnra, sea cu¿rl fuere el número cle cainas de que
conste."

Ordre d'1 de febrer de 1917, BOE de l9 de f'ebrer, en qub es
regulen els serveis f-armacéutics d'hospitals. En aquesta ordre ja
es regulen les funcions que han de dur a terme els serveis de f-ar-
mdcia d'hospital. Pel que fa a la gestió cal remarcar:

a) 'Asumir la responsabil idad técnica de l¿rs adquisicio-
nes de medicarnentos, especialidacles. productos far-
macéuticos y artícLllos de uso medicinal, garantizando
su calidad y coffecta conservación. oída la Comisión
de Farmacia y Terapéutica u órgano similar."

g) "Infbrmar preceptivamente, de manera periódica, con
su confbrmidad o nota de reparos, el gasto del Hospi-
tiil en especialidacles farmacéuticas y demiis productos
y artículos de uso medicinal, a f in de que siempre se
atenga a principicts deontológicos."

l l



La Llei 2912006, cle 26 de juliol de " guranf ítts I uso rttcional

rle los nrctli.t:untet?roJ .\: prottuctrt,s sttttiturios ", BOE de 2l de ju-

l iol.  agrupa tota la legislacicl anterior en relació amb el medica-

tnent.

En el títol VI. capítol tercer, article 82 hi fa ret'erénci¿l:
"Para contribuir al uso racional de los medicanentos las

unidades o servicios de f-armacia hospitalaria realizarán
las siguientes funciones:
a) Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la

adquisición, calidad, correctil conservación, cobertura
de las necesidades, custodia, preparación de fónnulas
magistrales o preparados oficinales y dispensación de
los medicamentos precisos para las actividades intra-
hospitalarias y de aquellos otros para tratamielltos ex-
trahospitalarios, que requieran una particular vigilan-
cia, supervisión y control.

ó) Establecer Lur sistema eficaz y se-suro de distribución
de medicamentos, tom¿tr las medidas para garantizür
su con'ecta administración, custodiar y dispensar los
procluctos en f-ase de investigación clínica y velar por
el cumplimiento de la legislación sobre medicamentos
de sustancias psicoactivas o de cualquier otro tredica-
mento que requiera un control especial.

r') Formar parte de las comisiones hospitalarias en c¡ue
puedzrn ser útiles sus cortocitnientos para la selección
y evaluación científica de los medicamentos y de su
empleo.

r/) Establecer un servicio de información de medicamen-
tos para todo el personal del hospital, un sistelna de
f'armacovigi lancia intrahospital¿rrio, estudios sistelná-
ticos de utilizacicin de rnedicamentos y actividades de
f-armacocinética cl ínica.

e) Llevar a cabo actividades educativas sobre cuestiones
de su competencia dirigidas al personal sanitario del
hospital y a los pacientes.

l 2

.f) Efectuar trabajos de investigación propios o en cola-
boración con otras unidades o servicios y participar en
los ensayos clínicos con medicamentos.

g) Colaborar con l¿rs estructuras de atención primaria y
especial izada de la zona en el desarrol lo de las funcio-
nes señaladas en el artículo 8l .

h) Realizar cua,ntas funciones puedan redundar en un me-
jor uso y control de los medicamentos.

i) Participar y coordinar la gestión de compras de medi-
camentos y productos sanitarios del hospital a efectos
de asegurar la eficiencia de la mism¿r."

GESTIÓ

Gestionar, segons alguns experts, consisteix a aconseguir ob-
jectius a través d'altres. préviament calculats. i establir la data
d'execució, així com la persona responsable d'assolir aquests ob-
jectir"rs. 'r '

D'altres defineixen la gestió com a decidir i, per tant, arriscar
per aconseguir objectius, generalment a través d'altres i responsa-
bilitzar-se del que d'altres han fet.

L'OMS diu que les metes són els objectiLrs quantif icats i ,  per
tant. operatius que s'aconsegueixen i s'av¿rluen.

Per gestionar és imprescindible establir un sistema comptable
que mesuri el que s'ha d'aconseguir i que ho compari amb el que
es pretenia.

Per a una bona gestió són necessaris uns requisits imprescin-
d ib les:

c/ Conéixer els f'ets, és a dir, tenir la informació adequada
en el moment oportú.

b) Tenir objectius clars i amb data de consecució.

l - l



(') Disposar de mitjan.;. tant estructurals coln instrumen-
t¿rls. i  de personal.

d) Disposar d'una organitzetció de I 'estructura fuucional

atttb organigrames.
e) Motivar el personal. així com involucral'-se en la seva

selecció, és imprescindible per a Ia gestió.

.f) Avaluar. Sense una avaluació no pot existir cap gestió
que funcioni. Si no coneixem aquells casos que no han
aconseguit el pla que tenien assenyalat. no es podran
corregir ni millorar.

La incorporació dels instruments tbcnics i  solttcions organit-
zatives dmpliament uti l i tzades en el món de l 'empresa han irrom-
put amb forEa en els hospitals les darreres ddcades, i els han trans-
fbrmat, progressivament, en una moderna i cornplexa empresa de
serveis.

La gestio moderna i professit-rnal dels hospitals es desenvo-
lupa en un context en qud els estaments públics volen controlar
una despesa col. locada en un¿t espiral de creixelrent difíci lment
sostenible en el futur. Els hospitals han esdevingut notablement
complexos i aquests f-ets han portat els hospitals cap a una gestió
amb nous models, procediments de direcció i controls més estric-
tes. (5)

Al conienEament de la gestió prof'essional hospitalirri¿r. l'arcai-
ca situació dels centres. t¿rnt en l'organització cont en lir gestió, va
f-er possible una rdpida millora. especialment rellevant en el des-
envolupament de sistemes d'infbrmació i organització de serveis.
Mentre se succeien aquests escJeveniments, els clínics, allunyats
del poder de decisió, van anar desentenent-se de la gestió, la qual
consideraven la causa del mal funcionament de I'hospital. No s'ha
d'oblidar. perd, que els professiclnals de la medicina tenien -i te-
nen- una grzin poder de decisió id' inf l iréncia dins l 'hospital, ja
que les decisions clíniques, rnoltes vegades, produien un impacte
económic important i eren molt difícils de controlar pels gestors.

111

Aixd rnateix succeia als serveis de farmdcia. Any rere any, el
cost directe que representaven els rnedicaments supos¿rv¿r un in-
crement nrcllt superior als percent¿ttges d'augment del pressLrpost
del nrateix hospital.

Indiscutiblement, als gestors no els ha agradat nreii aquest in-
crement de la despesa dels medicaments i des del comenEament
de la meva carrera professional en la f'armácia hospitallria, els
anys 70, ja sentia la frase "la farmácia gasta molt". Aquesta fra-
se, encara avLri dia i amb totes les demostracions i inforrn¿rció de
qué es disposzr, es repeteix. '( ' '

Es podria afirmar que la fhrmácia d'hospital no sasta en me-
dicaments, és a dir, el consum dels medicaments creix supeditat
a uns diagnóstics, els quals, indiscutiblement, requereixen moltes
vegades el millor medicament, prescrit correctament. dispensat
sense cap error i administrat correctament per poder aconseguir
el resultat clue es buscava, que no és ¿rltre que la millora cl curació
del malalt i ,  podríem afegir-hi, al preu més assequible possible,
és a clir. més eficient.

Als hospitals, amb els sistentes de distribució de medicaments
en dosi unitária s'assoleix 1a individualització dels tractaments. El
f-armacéutic és coneixedor. revisor i validador dels medicaments
que un metge ha prescrit  a un pacient a I 'hospital, de manera que
s'orienta el tr¿rctarnent del pacient individualment.(7)

La modernitzactó dels hospitals ha f-et que es produís una re-
organització dels serveis assistencials, descentr alitzant la gestió,
donant més autonomia als serveis i als clínics, pactant i consensu-
ant polítiques i programes, tant de canvi com de millora. la qual
cosa ha portat molts hospitals a la coresponsabilitat en el que
s'anomena Sestió clínica.

S'han produTt processos de redisseny que han transformat
les estructures assistencials hospitaláries. S'han dut a terme re-

l 5



)rg¿lnitzacions estrat¿giques dels serveis, creant unitats. insti-

-Llts o departaments segons la denominació que ha donat cada

tospital a part ir cle la sirni l i tud dels processos tractats' És a

Jir, tots aquests c¿tnvis estan orientats al pacient. Es el que els

lmericans anomenen putient J'rtcttsed cttre o "cura orientada al

pacient".

És per aixó que, amb la coresponsabilitat de gestió clínica,

els metges han de disposar de sistemes d'infbrmació que els per-

nretin deniostrar la qualitat dels resultats i els costos dels serveis

empr¿rts en el procés de curació d'un pacient.

Així I 'any 1996 la direcció de I 'Hospital Clínic va decidir
adoptar un model de redisseny assistencial que es va anomenar
Projecte Prisma.'8)Aquest prcrjecte consistia a adoptar un nou
rnodel organitzatiu i assistencial erlfbcat a orientar l'assisténcia
sanitaria de I 'hospital al pacient. Aquest sistema organitza i  ges-
tiona, agrupant serveis o especialitats en grans centres de gestió,
amb autonomia pressupost¿rria i dirigits pels mateixos professi-
onals amb I'ajut de personal administratiu i economicofinancer.
amb un objectiu prioritari: I'atenció orientada al pacient.

El Projecte Prisma va determinar que I'Hospital Clínic esta-
ria format per instituts i centres clínics i quedaria de la manera
següent:

l. Institut de Malalties Cardiovasculars
2. Insti tut de Malalt ies Digestives
3. Institut de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia
4. Institut de Malalties del Sistema Nerviós
-5. Institut de Pnenmologia i Cirr"rrgia Torácica
6. Institut de Malalties Hematolbgiques i Oncológiques
7. Institut de Nefi'ourologia
8. Insti tut de l 'Aparel l  Locomotor
9. Institut de Psiquiatria i Psicologia
I 0. Institut d' lnf'eccions i In-rmunolosia
I l .  Hospital General

l 6

Els serveis centrals van quedar agrupats en centres i unitats:
12. Centre de Diagnóstic Biomédic
13. Centre de Diagnóstic de la Imatge
14. Unitat de Recursos i Serveis Comuns (el servei de far-

mácia va quedar englobat en aquesta unitat)
15. Unitat de Coordinació Assistenci¿i l
16. Unitat d'Avaluació, Suport i  Prevenciír

El primer institut que es va posar en marxa I'any 1996 va ser
I ' Insti tut de Malalt ies Cardiovasculars.

Actualment (any 2001) aquests instituts han quedat reduits a
deu:

1. Direcció Médica (el servei de farmdcia és dins aquest
insti tut)

2. Insti tut Clínic de Malalt ies Digestives i  Metabolisme
(rcMDiM)

3. Institut Clínic de Nefiourologia (ICNU)
4. Institut Clúric de Ginecologia. Obstetrícia i Neonarolo-

gia (ICGON)
5. Institut Clínic de Neurociéncies (ICN)
6. Institut Clínic de Medicina i Dermarologia IICMiD¡
7. Institut Clínic del Tórax (lCT)
8. Institut Clínic de Malalties Hematooncoldgiques

(rcMHo)
9. Institut Clínic d'Especialirats Médiques i Quirúrgiques

(rcEMiQ)
I 0. Institut Clínic d'Oftalmologia (ICOF)

Els serveis centrals han quedat agrupats en centres i unitats:
I 1. Centre de Diagndstic per a la Imatge
12. Centre de Diaendstic Biomddic

En el primer redisseny que es va produir a I'hospital, el servei
de f'armácia va ser inclds en la Unitat de Recursos i Serveis Co-
muns (URSC), amb dependéncia de la direcció mbdica de l 'hos-

l 7



DIRECCIO GENERAL

DIRECCIÓ MÉDICA

rere

pital. En el segon procés de redisseny el servei de f-arnlircia v¿r

p¿lssar a dependre de la Unitat d'Avaluaciti, Suport i Prel'enció

(UASP). dependent igualment de la direcció médica de I 'hospital

i  l 'any 2007 el  servei de fhrmácia és ubicat dins la Direcció Gene-

r a l  d e  l ' h o s p i t a l  { t i g .  I  l .  " '

rerere
Figu ra I  .

LA INFORMACIÓ,I,A CLAU DE L'EXIT

L evolució que han t ingut els hospitals amb els sistemes d' in-
fbrmació ha estat la clau per gestionar els seus serveis clínics.
AInb el sl lport del Ministeri de Sanitat, I 'any 1993 es v¿l presentar
el projecte SIGNO.(r0r Aquest projecte establia el control analític
clue donaria a condixer al Ministeri,  entre d'altres, els costos per
servei (SIGNO I) per, posteriorrnent. i una vegada consolidat, ob-
tenir el cost per pacient o per procés (SIGNO II), de manera que

l 8

per agregació s'aconseguís el cost per grups relacionats amb el
d iagnóst ic  (GRD). ( rh

Com a objectius es van plantejar entre d'altres:
. Implementar un model de gestió analítica que posés

més dmfasi en els aspectes organitzatius i funcionals
que en els aspectes formals.

. Definir els nivells de responsabilitat en els centres as-
sistencials i reforQar-los.

I

a

Identificar el gestor de la despesa, la seva quantia, la
manera de fer-ho i els objectius de la despesa.
Definir un conjunt mínim bhsic de dades.
E,stablir un mateix instrument de mesura i un sistema
d'hornologació.
Construir un sistema integral d'informació que recollís
els costos i I'activitat i que fbs válid per a la gestió del
sistema nacional de salut. els serveis de salut i els cen-
tres sanitaris.
Augmentar el nivell mitjd de gestió global i departa-
mental dels centres.

En la planif,cació d'un hospital, des de sempre han existit uns
serveis (fig. 2).

Serveis intermedis

Serveis finals

Figura 2.

Serveis finals

Són aquells
meres.

que tracten directament el malalt: metges. infer-
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Serveis intermedis

S'hi troba el servei cle farmácia d'un hospital. És a dir, són

acluells que no tracten directament amb el malalt perÓ, segons les

necessitats del malalt,  es determina qtt ina és I 'actuació que cal fer
per a ell. En el cas del medicament, el metge el prescriu i el servei
de famiicia actLra preparant-lo de la manera més eficaE. rápida i
racional possible.

Serveis estructurals

Alhora, dins I'estructura d'un hospital hi ha altres estaments
iniprescindibles per al seu funcionament, corn ara la gerértcia,
I 'administració, la cuina. etc.

Per aixó quan es planif ica un hospital s'han de considerar qua-
tre grups d'interes:

1. Els malalts.
2. Els subministradors cle salut (metges, inf-ermeres. etc.).
3. Els gestors.
4. L'administracici o propietaris.

Els seus interessos no són sempre coincidents, ja que el ma-
lalt vol ser atds al més aviat possible i no li agrada que el facin
esperar.

Els subministradors de salut -metges. infermeres, farmacbu-
tics, etc.- volen disposar dels recursos i ntitjans necessaris per fer
la seva feina de manera rápida i segura.

El gestor vol que els recursos de qué es disposa s'ut i l i tzin bé i
racion¿rlment per d'aquesta manera complir els pressupostos pac-
tats.

L'administració vol un hospital que no li representi gaires pro-
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blemes i que compleixi els pressupostos, a ft que no calgui aug-
ment¿lr els impostos c'lels ciutad¿rns.

El propietari, si I'hospital és privat, no vol perdre diners, o nri-
llor, vol guanyar-ne per continuar invertint i rnodernitzant l'hos-
pital.

L intent d'harmonitzar fot aquest conjunt s'anomena gestió
conjunta, cle m¿rnera que planifiqui. organitzi. dirigeixi. coordini i
avalul'tots els elements a qud anteriorment s'ha f-et esment.

L'estructura hospitalz\ria estd dividida en petites unitats ano-
menacles centres de cost. Són la unitat mínima assistencial que,
¿rmb I 'activitat que desenvolupa, consumeix recursos, i  dins
d'aquests recursos hi ha inclosos els medicaments.

Aquests centres de cost agrupats pel tipus d'activitat que re-
presenten tenen un cost total que queda resumit en la figura 3.

Hauria estat impossible saber aquestes dades sense les eines
informátiques que han aparegut en aquests darrers anys.

Hospitalització
Consultes externes
Processos ambulatoris
Docéncia i investigació
Urgincies
Assisténcia primária
Altres

52,25o

2l,160Á

15,89o/o

4rl7oÁ

3,55oh

2,58o/o

00400Á

Figura 3.
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ELS cosros EN EL pRocÉs np cpsrró crÍNrcn

Ha quedat reflectit anteriorrrent que, amb la informació que
s'ha anat generant als hospit ir ls. se sap el pressupost total d'un
hospital (fig. a).

. La part del pressupost dedicada a la despesa de per-
sonal en una empresa hospitaldria és del 60-75Vo del
total.

. La part dels medicaments és del l0-207o, tenint en
compte tant la medicació dispensada per pacient hos-
pitallfzat com la medicació dispensada al pacient am-
bulatori.

. La resta del pressupost correspon a altres despeses.

fi Personal

@ Farmicia

I attres

Figura

Els costos d'un hospital es poden dividir en quatre grans ca-
t ego r i es ; t l 2 ' t : '  t + t

Costos directes

Són costos que es poden assignar o identificar en un servei
determinat, com ara:

Costos de personal

Són assignats segons el nombre de persones que treballen en
un centre de cost.
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4.

Consum de medicaments

Amb la implantació clel sisteni¿r de distr ibució de n-redicaments
en dosi unitaria se s¿rp el cost per pacient i pel centre de cost on
pertany. El consurn de medicantents per estoc s'imputa directa-
ment al centre de cost c(xresponent.

Costos indirectes

Són costos que no poden ser assignats específicament a un
servei determinat.

Costos repercutits

Són els costos imputats d'Lt l t  centre c-le cost intermedi a un
centre de cost f inal. com ara les proves. estructl lr¿l administrati-
va.  e tc .

Costos estructurals

Són costos que es reparteixen a cadascun dels centres de cost

intermedis i queden absorbits pels centres de cost finals. Aquests

costos són donats pel tipus de f-eina i I'activitat de I'hospital:

Hospitalització: Altes, estades, per grups relacionats amb

el diagnóstic (GRD)

Círurgía ambulatóría: Processos quirúrgics ambulatoris

Processos ambulatori.r: Sessions hospitals de dia

Consultes externes'. Primeres visites i visites successives

Urgéncies'. Nrlurbre d'urséncies

Dispensació ambulutdris de medicame nts

Altres programes: Trasplantaments, diálisi' etc'
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Informació economicoclínica

Es pot deflnir com la infbrmació dels costos de I'hospital rela-
cionats amb I'activitat assistencial i no assistencial, mitjangant un
procés d'imputació de costos als diferents centres de cost:

Cost per sen ei i  centre de cost. Són costos on s'especi-
fiquen amb detall els conceptes de personal. consums,
energia, r-nantenirnent, etc.
Cost per pacient. Són costos generats per un pacient
durant l 'estada a l 'hospital.
Cost per procés. Segons es veurd llés endavant, és el
cost que cal imputar segons el dia_unóstic pel qual es
tracta a I'hospital.

. Cost per consulta. En aquest apartat hi ha inclosos els
costos de la primera consulta, així cont els costos de
les consultes successives d'un mateix pacient.

. Altres costos. Radiologia. radioteripia. diilisi. etc.

Importáncia de la gestió farmacoeconómica-farmacoterapéu-
tica en el procés de la gestió clínica

Análisi de la despesa farmacdutica hospitalária.(r5)

La darrera década la despesa en medicaments hospitalaris
s'ha modificat de manera important. S'ha passat de dispensar
medicaments només a pacients hospitalitzats a dispens¿rr també
medicaments a pacients ambulatoris i a dispensar medicaments a
pacients dels hospitals de dia.

Així la despesa f'armacéutica queda reflectida de la manera
següent:

l .  Despesa per pacient hospital i tzat.
2. Despesa per pacient extern (pren la medicació al seu

domici l i) ' t ' .

1 , 1

3. Despesa per pacient ambulator i  ( l i  donen la medicació
¿r la farmlcia de I 'hospital ,  peró no est i r  ingressat).

Sabem la despesa que es dedica a la gestió f-armacoterapéutica
de l 'hospital  iuna de les nostres funcions és gest ionar- la correc-
tament ( f ig.  5).

(icstió f)rrn¿cotcrapéutica

Figura 5.

La gestiri fhrmacoterapéutica comporta dos camps clarament
dif'erenciats:

A. Gestió del medicament. Qué es consumeix?
B. Gestici de consums. Com es fan servir i qui els fa ser-

vir ' /

A. Gestió del medicament:
L Establir una polít ica de medicantents.
2. Seleccionar els medicaments i establir-ne els criteris

d'uti l i tzació.
3. Gestió de l 'adquisició.

*  l - i r d i spcnsac ió l pac i c . n t sex te rnscsv l t i n i c i a r l ' any  l gg2 t r r b l r i n t cnc ióde  dona rn t i l l o rass t s -
téncia a ls pacients ¿rnrb Lrn¿r patologia crdnica ( f ibrosi  c1uíst ica.  ¡ racients amb el  v i rus de la im-

tnunoclef ic i inc i t  humana [ \ ' lH]) .  i  r ¡ós cndavant es vu pi ts) l r  ¿r  prc¡er l rs ¿l l l lb  esclerosi  n lú l t ip le.

hepat i t is  C.  t rxcta lnent \  onct l l i rg ics.  p¿rcients amb andl¡ i r  pcr  ( lu i r l l io lcr i l l l i r  o ncutrop¿nia '  etc '

Pol í t i c ¡  dc  se lecc i t i , l

adqu is ic i r i rc r i te r i s  d 'ús

Cestió de c0mpres

I  n f r l rm¿c ió  ¿ ls  c l i cn ts
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B. Gestió de consums:
La -gestió de consums es clefineix amb la prescl ipció, val ida-

ció, preparació, cl istr ibució. administr¿rció. seguiment i  avaluació
del medicament.

La finalitat de tots aquests conceptes de gestió es resumeix en
uns RESULTATS FINALS (f ie.6).

Selecció
Adquisició

Prescripció
Validació

Preparaciri
Distr ibució

Administració
Seguiment

Avaluació

RESUI,TATS

Figura ó.

GESTIÓ FARMACOTERAPEUTICA

Els processos que ens portaran a una gestió f-armacoterapbuli-
ca correcta han d'abordar-se d'una manera global, és a dir, depen-
dran de tota una sbrie de processos.(rr ' '

Establiment d'una política de nredicaments dins I'hospital

És necessari establir cri tel is. tant cle selecció com d'uti l i tza-
c ió .

26

Criteris de selecció

Són rnolts er ls nous

en els damers anys ( f ig.
medicarnents que es registren a Espanya
7 ) .

Nous Noves Noves especialitats
medicaments especialitats en principis actius

2001 26 276 870

2002 40 283 727

2003 33 237 627

l  igura 7.

Segons Ia valoració terapéuticii que elabora la revista Pano-
rama Actual del Medícatnento.l'aportació terapéutica d'un nou
medicament es divideix en qLlatre categories. La categoria a sig-
nifica una aportació excepcional i es dóna a 3 nous principis ac-
tius, que representen tn 3Vo del total; la categoria á significa una
aportació important i es dóna a l5 nous principis actius, que re-
presenten el 15, l07o; la categoria c significa una aportació mode-
rada i es dóna a 49 principis actius. que representen un 49,50Vc, i,
finalment. el grup ri significa aportació petita o nul.la amb 30 nous
principis actius, que representen el 30.30olc. Per tant, als hospitals
¿lquests nous medicaments aporten el que s'anornena poca inno-
vació terapbutica.

S'ha d'entendre que la indústria fhrntacüutica ha de vendre els
seus productes i que alhora l'hospital es troba en la situació inelu-
dible de seleccionar els meclicaments de la l l tanera més objectiva
possible, apl icant uns criteris consensuals permanentment amb l¿r
Comissió de Farmácia i Terapéutica (CFT'), com ara:
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l . Selecció del rnedicarnent basad¿r en l 'evidéncia cien-
tíÍ ica. Amb la uti l i tzació de rnetodologies de lectura
crít ica. metaanil isi .  etc.
Eniprar el que els assajos clínics ens aporten -elicácia

i seguretat- peró sentpre tenint en compte les reacci-
ons adverses que alguns medicaments presenten Llna
vegada són autoritzats per ser prescrits i que no havien
aparegut anteriorment (farmacovigilhncia) com ara:
. Innovacions terapdutiques (noves indicacions, lla-

cunes terupéut iqucs.  e tc .  ) .
. Millor relació cost/et-ectivitat de l'alternativa de

qué es disposava a I 'hospital.
.  És imprescindible que en l 'avaluació d'un meclica-

ment, la compra del qual estd acceptada a I'hospi-
tal, se sápiga en quin tipus de prescripcici es produ-
eix. qnines condicions d'ús l i  donaran i si es pres-
criurd en una nova indicació. Així després és més
f-áci l  avaluar-ne la uti l i tz¿rció i  ajudar la Comissió
de Farmdcia i Terapéutica a conéixer-ne l'ús racio-
nal .

3. Actu¿ilment, i  amb la coordin¿rció que s'estd donant en
la gestió fhrmacoterapéutica i en l' assisténcia prim)rria,
será necessari establir mecanismes de coordinació en-
tre els dit'erents nivells assistencials.

A causa de la importdncia de la qüestió seria interessant aplo-
tundir en els graus de nivel l  d'evidéncia, segons el t ipus d'estudi
que es valori segons la medicina basada en l 'eviddncia (MBE),
així com el grau de recomanacions amb el signif icat que l i  assigna
la  MBE. ' r7 )

2.

Tipus d'estudi i nivell d'evidéncia

I. Almenys un assaig clínic controlat
seny apropiat.

28

i aleatoritzat anrb un dis-

D.

I. I Assajos clínics controlats ben dissenyats perd no alea-
toritzats

I.2 Estudis de casos o casos-control ben dissenyats, prefe-
rentment multicdntrics

1.3 Múlt iples séries compalades en el temps alnb interven-
ció o sense i ¡esultats solprenents en experiéncies no
controlades

II. Opinions basades en experidncies clíniques, estudis descrip-
tius, obserl,acions clíniques o infbrmes de comités d'experts.

La CFT pot establir els seus criteris a partir dels nombrosos
estudis. assajos clínics. etc., que es publiquen sobre els medica-
ments.

Igualment. la MBE, segons el ni l ,el l  d'evidbncia del principi
actiu avaluat, dóna el ,erau de recomanació amb dif-erents signifi-
cats: així:

Grau de
recomanació

Signfficat

A.

B.

Extremadament recomanable
Bona evidéncia que el nivel l  de principi actiu és efi-
caE i els beneficis superen ámpliament els perjudicis.

Recomanable
Moderada evidéncia que el nivell de principi actiu és
més eficaE i a més els beneficis són molt similars als
peljudicis.

No recomanable i desaconsellable
Molt poca evidéncia que el nivell de principi actiu és
més eficaE: i a més els beneficis són rnolt similars als
perjudicis.

Desaconsellable
Moderada evidéncia de la ineficicia del nivell del
principi actiu. Fins i tot els perjudicis superen els be-
neficis.

C.



Evidéncia insuficient,
tradictbria
El balanE entre benefici
nat.

de qualitat dubtosa o con-

i perjudici no pot ser determi-

Requisits necessaris

És imprescindible, en aquest context, no actuar com a servei
de farmácia únicament, sinó que són necessaris equips pluridis-
ciplinaris en qud s'impliquin els diferents prof-essionals sanitaris,
metges, infermeres, administratius, etc., i que les decisions que
es prenguin siguin aprovades finalment pel responsable mddic de
I'hospital i pel director médic.

Aquest equip pluridiscipl inari és la CFT de I 'hospital.

Criteris d'adquisició

El servei de farmicia ha de garantir la disponibilitat dels me-
dicaments necessaris, seleccionats préviament, per tractar els pa-
cients.

Per  a a ixó.  és necessar i :

Definir i aclarir la demanda.
Establir els procediments d'adquisició de medicaments
dins el marc legal i sempre per delegació de la direcció
de I 'hospital.
Gestionar les comandes.
Oferir informació tr¿rnsparent de tota I'activitat a la di-
recc ió de I 'hospi ta l .
Establir un programa de garantia de qualitat de tot el
procés.
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La Llei 2511990 del medicament en el preámbul incloia els
preceptes necessaris per permetre una política de tbment de la
transparéncia de mercat i la celebració de concursos com a méto_
de de cornpra als hospitals.

Així rnateix en el títol VIII. article 100. referent a la inter._
venció dels preus dels niedicar-nents, el govern estableix el rdgim
general de fixació de preus de les especialitats farmacéutiques. En
aquest cas és el Ministeri de Sanitat i Consum qui ha d'establir el
preu industrial máxim amb el codi nacional per a cada especialitat
autoritzada i registrada.

La Llei 5311999 de reforma de la Llei l3l1995 de conrracres
de les administracions públiques va f-er una sdrie de modificaci-
ons, les més importants de les quals són la distinció del tipus de
contractes i la manera d'adjudicar-los segons l'import:

Contractes menors
Poden ser adjudicats amb la sirlple aprovació (per part de
la direcció economicofinancera). servei de farmáci¿I. etc.,
sempre que no superin l'import de 12.000 € per article.

Contractes adjudicats pel procediment "negociat sense pu-
blicitat"
Subministraments consumibles f ins a 60.000 €.

Contractes que han de ser adjudicats en concurs
Són tots aquells que superin els imports indicats als apar-
tats anteriors.

Compra de medicaments

L'adquisició d'un medicarnent als proveTdors té com a missió
fbnamental adquirir els medicaments aprovats a I'hospital a un
proveidor legalment establert. Aquest ha d'assumir la responsa-
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bilitat de qualitat i cobertura de necessitats. sempre al lnenor cost
possible peró comprant bé, és a dir. el mil lor medicanlent ai me-
nor cost possible. Tot aixÓ qr-reda incornplet si r lo l i i  h¿i una gestió

intern¿r del mateix servei cle tarrndcia, el que s'atlot'nena gestió

c l 'estocs.  en qué ca l  ten i r  e t l  c ( )mpte:

. Importáncia terapbutica del medicament.
'  Freqüénciad 'ut i l i tzac ió.
'  Condicionsd'emmagatzematge.
. Volum físic que ocupa en el magafzem.
. Cálcul de les quantitats óptimes de comandes.
'  Temps d 'aprov is ionament .

Tot aixó completará una gestió d'adquisició que, amb els in-
dicadors pactats, permetrá conéixer la realitat per comegir tot alld
que ens permeti una millora.

En el moment en qub es planteja la compra d'un medicament
per part de I'hospital s'observa que el 70-80%,de la compra es f-a
a un sol proveldor. Existeix. per tant, el que s'anornena un MO-
NOPOLI DE PRODUCTES FARMACÉUTICS. Aixó fa que a
molts hospitals s'estigui assajant, a través de les comissions de
f'armdcia, els programes esmentats d'equivalents terapéutics, així
com els medicaments homóle-us.

És evident que cal una bona gestió farmacoterapéutica i en-
front les possibilitats que of'ereixi I'hospital s'ha d'intentar arri-
bar a un consens i aplicar:

. Equivalentterapéutic
És aquell medicament que la CFT aprova per ser utilit-
zat indiferentment segons la disponibilitat i el cost.

. Homdleg
Competbncia entre principis actius dif-erents per a una
mateixa indicació terapéutica.

3 '

Exemples Contrastosradioldgics
Heparines de baix pes molecular
Antiembtics antagonistes de serotonina
Fibrinolítics

Abans de celebrar el concurs públic, el servei de farmácia duu
a terme una gran tasca d'informació i poder de convicció a fi de
complir el que s'anomena gestió integral, amb uns indicadors de
gestió, de tot el procés del medicament dins l'hospital.

Indicadors de gestió

l) Índex de compres respecte al consum o varinció d'inventari

Import econÓmic dels medicaments comprats

hnport total de les unitats consumides

Amb I'objectiu d'avaluar la variació econdmica de l'inventari
de l'estoc de magatzem, és a dir, com menys estoc emmagat-
zemat (capital immobilitzat) menys despesa retinguda.

2) Índex de trencament d'estoc

Nombre d'especialitats sense existbncies

Nombre d'especialitats aprovades a 1'hospital

Amb l'objectiu d'avaluar la disponibilitat dels medicaments
per a la dispensació a les sales.

3) Índex de rotació de medicaments

hnport económic del total de medicaments

Import de I'inventari

Amb l'objectiu d'avaluar la gestió econdmica del capital
mobil i tzat.

lm-
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Criteris d'ús

Per a la uti l i tzació dels medicaments dins I 'hospital és neces_
sari implementar guie.s i  protocols de prict ica clínica i  establir
un consens terapéutic a f i  de presentar revisions sistemátiques
d'aquestes guies i  protocols, de nranera elaborada i sistematitza-
da perqué s'apliquin fáci l ' rent e' la prlct ica cl i lr ia. També car
facilitar les bases infbrmatives per actuar de manera científica
i actuali tzada, amb estándards de quali tat assistencial, s'ha de
disminuir Ia variabi l i tat clínica i  _earantir un tractament homoge-
ni als cl ients, i  cal avaluar els processos uti l i tzats i  els resultats
assoli ts per aconseguir que s'usin adequadament els recursos
disponib les.

Per aixó és imprescindible anibar a un consens terapéutic en
l 'elabolació de les guies de prirct ica clínica.

Gestió de consums

Actualment a molts hospitals es disposa de sisremes d' infor-
mació integrats; <i'aquesta manera tots els processos cl'un servei
de farmácia que comporten una dispensació estan units i al final
donen informació.

sistemes d'ínformacíó de consums integrats en un serveí de far-
mdcía d'hospital

. Dispensació de medicaments en dosi unitária

. Citost)t ics

. Nutrició artificial

. Gestió d'adquisició i consum -----+ Sistema SAp

Tota aquest¿i infornració integrada i automatitzada ens propor-
ciona unes dades que cal relacionar i tractar adequaclameniper tal
de ser analitzades i comparades internament i per períodes.

?¿

Per a una borra gestio econónrica d'un servei de f-armácia un
dels i,rspectes rnés importants que cal tenir en compte és disposar
d'una infbrmació ágil i fiable, donada pel sisterna infonr)tic de
I'hospital, agrupada cle nranera que respollgui a una série de pre-
guntes, com ara:

. Despesa del consum de medicaments de I 'hospital per
períodes.

. Despesa per -qrups farrnacológics i la seva desviació.

. Desviació del pressLlpost.

Perd la informació própia alllada, de vegades, no acaba de ser
prou eficient. ja que un bon gestor sempre acaba preguntant: "qui-
na és la despesa dels altres hospitals?, quina desviació porten?,
qué consumeixen?"

En aquest sentit els últims anys l'activitat m¿dica ha evolucio-
nat i ha permés tenir sistemes d'infbrmació que han estat útils per
a la gestió de l 'area clínica.

L'elecció del procés de diagnóstic i  tractament dels pacients és
el nucli  essencial de l 'activitat médica. E[ registre sistemátic d'un
conjunt de variables básiques de tots els pacients es va iniciar en
alguns paisos ¿lnys enrere i actualment ha donat un estándard in-
ternacional conegut a Europa com a conjunt mínirn bdsic de dades
(CMBD). La implantació d'aquest sistema ha permés disposar de
dades de característiques dels pacients, els diagnóstics, el procés
d'unitat hospitalária, els tractaments farmacológics i les dades ad-
ministratives dels ingressos. Tot aixó ha permés conéixer el que
s'anomena producte hospitalari. així com conéixer l'activitat dels
hospitals.

El sistema de classificació de pacients (SCP) ha permds des-
criure el producte d'hospitalització d'un centre hospitalari. un de-
partament, un servei o un metge, així com el volum i el diferent
tipus de pacient tractat. i expressa de manera descriptiva la casu-
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ística de tots ells; és el que s'anomena Case-Mix, és a dir, el grau
de complexitat dels pacients tractats en un hospital.(rrJ re 20)

Han estat molts els sistemes de classificació de pacients en grups
clínicament homogenis. Entre aquests cal destacar el Patient Mana-
gement Care, desenvolupat pel depar-tament d' investigació de la B lue
Cross a Pensilvánia, Disease Staging (DS), desenvolupat per Gone-
lla,(rr) Computerized Severity Index, basat en el Severity of Illness
Index. el Medical Illness Severity Grooping System (MEDIGRPS)
i I'Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE).(".
2r)Finalment un dels més provats i que es basava en el CMBD ha
estat i és el Grup Relacionat amb el Diagnóstic (GRD¡.,t''

Grups relacionats amb el diagnbstic (GRD)

La investigació dels GRD s'iniciá els anys 60 a la Universitat
de Yale als EUA. Va ser fruit de l'análisi estadística d'una base de
dades molt extensa, que tenia com a finalitat principal el control
del consum dels recursos hospitalaris.(rr)

A finals dels anys 70, amb el suport del Health Care Financing
Administration (HCFA), s'elabora un nou grup de GRD a fi de
resoldre una sdrie de problemes sorgits amb la prirnera versió.
Aquests nous GRD es van elaborar seguint la codificació ICD-9-
MC, el resultat dels quals van ser 470 GRD.(rs)

Amb aquest sistema de classificació s'intentava definir el ti-
pus de casos en qud els pacients rebessin una quantitat similar de
serveis hospitalaris i, a la vegada, aconseguir I'acceptació dels
professionals sanitaris en la seva gestió. Tot aixd amb I'ajut d'un
programa informátic amb les dades acumulades que permetés
I'estudi de la població per grups de diagnóstic homogenis.

La versió que es va comengar a utilitzar I'any 1983 com a sis-
tema de pagament prospectiu per I'HCFA va ser la versió l. que

-to

classifica els diagnbstics inclosos en I'ICD-g-CM en categories

diagnóstiques majors (cDM). En cadascuna d'aquestes catego-

ries es fa la descripció del GRD, dif'erenciant si el grup inclou

procediment quirúrgic o no.

L'objectiu que s'ha d'aconseguir amb la implantació dels

GRD es podria t lef lnir com:

. La classificació obtinguda a través de la informació

disponible habitualment als hospitals'
. Una classificació mbdicament interpretable, ja que els

metges podrien relacionar els pacients de cada grup

amb un patró determinat en el procés hospitalari'
. Cada classe hauria d'estar classificada pel consum de

recursos similars Per Pacient.
. La definició de les classes caldria que fos comparable

a través de diferents sistemes de codificació'

La infbrmació necessária per a la classificació de pacients per

GRD seria:

. Edat

. Sexe

. DiagnÓstic PrinciPal

. Altres diagndstics

. Procediments

. Circumsthncies a l'alta

Des de la implantació dels GRD. a I'HCFA cada any es reben

comentaris raonats per millorar el sistema. El resultat són les di-

ferents versions que s'han anat produint al llarg d'aquests anys.

Actualment, a Catalunya s'está utilitzant la versió HCFA 20'

AEuropa l ' evo luc ióde lsGRDhaes ta tmo l tdes igua l .Lany
1986, quatre paisos havien iniciat la implantació i desenvolupa-

ment del sistema. L any 1989 ja eren set els palsos implicats i

37



l 'any 1992 ja hi  havia l3 pai 'sos que h,vien imprementat el  s iste-
ma dels GRD (f is.  8).126)

1986 Franqa
Irlanda
Pofugal
Regne Unit

1989 Franga
Irlanda
Portugal
Regne Unit
Suécia
Suissa
Noruega

1991 Franga
Irlanda
Portugal
Regne Unit
Suécia
Suissa
Noruega
Bélgica
Dinamarca
Finlándia
Itália
Espanya
Holanda

Figura 8.

A catalunya' I 'any 1998 es va comenEar a apricar aquest siste-
ma, seg.int la pauta del sistema americá. per mit j i  d'aquests sis-
temes s'han pogut estabrir ers sistemes de paganrent ars hospitars
i cada any aquests GRD es van actualitzant.ei)

Per a la f'armácia hospitariria Iapor-tació crers GRD ha estat
molt important, ja que ha permés:

I '  Definir un estándard de consum i cost de medicarnents
per a cada GRD.

2. Analitzar quins són ers medicaments que més cost re-
presenten en cada GRD.

3' Estudiar ra variabiritat de cost per arta i estacla segons
les característiques der pacient, patologia, servei assis-
tencial i  hospital.

4. Saber quins són els medicanrents que ntés expliquen el
cost per GRD.
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L'any 1997 vant fer un estudi del GRD 481. Trasplantament
de medul.la dssia, versió HCFA 10.{rsr

El trasplantament de medul.la bssia (TMO) és un tractament
d'elecció. en qué el pacient rep radiació corporal total i altes dosis
de quinrioterápia per prodr,rir la destrucció irreversible de totes les
cél. lules de la medul. la bssia i  la posterior implantació de cdl. lules
per  recupcrar  la  in l rnuni ta t .

El TMO és una opció terapbutica si la medul.la está at-ectada
o si el risc sobre la medul.la és un factor limitant pel tractament
de la malalt ia. Aquesta mesura s'apl ica en els t ipus de malalt ia
següents:

Malaltia genética. En aquest tipus de malaltia amb defi-
ciéncia irnmunit ir ia I 'objectiLr és substitr-r ir el sistema im-
rnunoldgic danyat per un altre de sa d'un donant.
Anémia apldsica. Aquest procés és degut a una insufici-
éncia de la medul. la óssia per a la producció d'hematies i
l'objectiu és substituir la medul'la danyada.
Malaltia maligna. L'objectiu és destruir completament
la població de cél. lules cancerígenes midanEant quimio-
terápia intensiva i el restabliment posterior de la funció
medul.lar.

Hi ha tres t ipus d'empelts:

l. Empelt singénic
Donant i receptor són genéticament iguals (només es
dóna en el cas de bessons).

Z. Empelt al.logénic
Les cbl ' lules són antigénicament diferents.

3. Empelt autóleg
Les cdl'lules procedeixen de la medul'la del pacient,

les quals després d'un procés de quimioterápia i radio-

terápia són empeltades novament en la medul'la'



Depcncnt dcl  t ipus de trasplantarncnt,  aut i r lcg o al . logénic,
es podcn produir  di l -crcnts t ipus de compl icacions. La malal t ia
de l 'cmpclt  contra I 'hoste. grof i  t 'er.sus l tost t l i .seu,re (GVHD). és
deguda a una rcaccir i  immunol i tgica dcl  l imlr)ci ts ' f  prodults pcr
la rncdul. la ernpeltada sobrc els antíscns de di l -crents órgans del
rcceptor.  Aqucsta reacci t i  pot af 'ectar la pel l ,  e I  t ractc gastrointcs-

t inal  i  c l  l .ctgc.

L'act ivaci i i  dcls l imfbci ts T. dcsprés de ser prescntat I 'ant i -
gen dc l 'órgan, produeix I 'a l l iberaci i i  dc ci tocines ( inter leucina I
i  l ) ,  quc produeix una prol i f 'eració i  di fcrenciacir j  dcls l imfóci ts
quc  han danyat  l ' ó rgan.  ja  s igu i  d i rec tament  o  mi t janqant  l ' a l l i -
berament d'al t res ci tocines ci totdxiqucs o act ivant al t res cdl .rure-s
del s istema immunitar i  com macrir fags o norural  k i l ler.  Scgons cl
tcmps d'aparic ió es dividcixen t :n asuts o crónics. L 'ai :ut ,  sesons
els órgans al 'ectats i  de la gravetat,  es divideix cn quatre graus, d, l
a IV en ordre ascendcnt dc severi tat .

Existeixen di l -erenls t ipus de pautes prof i l lct ique s de la malal-
t ia de l 'cnrpcl t  contra I 'hoste. que van des de les rrenys agrcssives
(cort icosteroides i  crclosporincs) f ins a les més agressives ( immu-
noglobul ines ant i l imfoci tár ies).

Lcs pautes ntés agressives comportel t  un tcrnps supcri t l r  d ' i rn-
rnunosuprcss i t i  i  un  r i sc  més a l t  de  mala l t i cs  in fccc ioscs .  A  més
hi ha cvidéncics quc pacients que han sol 'ert  GVHD tencn Llna
me nor  inc idénc ia  dc  rec id iva  dc  la  l cucémra.

El f  actor cst imulant de coldnies de granulóci ts (G-CSF) és un
e st imulant dc la rccupcració de lcs cél . lu les mieloicles en pacicnts
sotmesos a trasplantament autólcg dc medul. la r)ssia (auto-TMo)
pcr ncopl is ia no micloidc. Davant la possibi l i tat  d 'una f ieqüéncia
It taJOr de recidives cn lcs leucdmies mieloides amb Iestímul clc les
cél ' lu les quc van causar la malal t ia s 'cstabl ia que porl ia estar incl i -
cat cn aquel ls pacients sotmesos a auto-TMO dc leucbmia mieloide
t al ' lo-TMo amb reconst i tució hematopoét ica abscnt o insuf ic ient.

.10

En el  pcríocle dc l 'estudi a la unitat  d 'het"natol t tgia dc I 'HC

cstava pro toco l ' l i t zada la  u t i l i t zac ió  dc  G-CSF o  GM-CSF en c ls
auto- ' fMO dc leucc\r- tr ies no l-nic loidcs i  cn els auto-TMO i  al . lo-
' fMO 

q l rc  p resentaven fa l l ida  en  I 'empe l t .

Ls va claborar I 'estudi amb vuitanta-vuit  pacients, c lassi f icant

les al tcs estudiadcs cn ql latrc grups per tal  d 'establ i r  grups tan ho-

rnogcnis com f i rs possiblc pcl  qLrc fa a la ut i l i tzació dcls rec:ursos

l i i rmacdut ics.

AL'LO-[IMP. Pacients als qr"rals cs real i tza un trasplan-

tament  de  mol l  dc  I 'os  a l . logón ic  (a l . lo -TMO) dc  donant

emparentat i quc no han sof-ert un GVHD reliactari a cor-

t i co ides .

AL'LO-NI. IM. Pacicnts als quals cs rcal i tza un al ' lo-TMO

dc donant no cmparcntat o bé el  donant ós un f i rmi l iar i  han

sof 'ert  GVHD quc rcqucria l 'administració de gammaglo-

bul ines ant i  I  i rnlbci t i r r ies.

AUI 'O-LM. Pacients als quals cs re¿i l i tz¿r un trasplanta-

mcnt dc rnedul. la dssia autdleg (auto- ' fMO) i  c l  diagnitst ic

pr inc ipa l  és  leucómia  mic lo ide .

AUTO-LNM. Pacicnts als quals es rcal i tz¿t un auto-TMO

i  e - l  d iagn i rs t i c  p r inc ipa l  no  és  dc  lcucdmia  mic lo ide .

El rcsultat  de l 'estudi rcspccte als fartnacs mós signi f icat ius

VA SCT :

a

a

a

Antibiót ics 42c/r,

I rnmunomoduladors 20%,

Antibrot ics 497a

Immunomoduladors 6%;

3.-5.5.s.7{ € AL-ITO-I-NM

1.125.59 C AUTO_I-NM

3.t304.47 € AUTO-LM

421.17 € AU' fO-LNM

[ -a clcspesa de la nutr ic i( t  parentcral  t ' ta l  va di lnar un valor

rni t j i r  molt  hontogctt i  cn els grups estr-rdiats alnb una osci l ' l¿rcir i

en t re  1 .382.33  i  1 .923.24  € .
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El result¿¡t de I 'estucl i  va ser el consum elevat d'anti infeccio-
sos en produir-se una immunosupressió total per un període al-
tnenys de l-5 dies, amb Ltn reco¡lpte de neutrdfils per sota dels
500 pl, que comporta un consunt elevat d'aquests fármacs. Cal fer
constar el baix cost dels citostdtics a causa de la pauta uti l i tzada
en la rnajoria clels pacients amb ciclofbsfamida, amb un cost total
inf'erior a 24,04 €. No es van observar dif'eréncies importants en
els costos dels diferents grups. Només el grup AL.LO-NEM va
presentar un cost més elevat de la resta. amb dif'eréncies estadís-
t icament si-gnif i  catives.

De I 'any 1997 enqi, les actuali tzacions que s'han f,et en aquests
progr¿lmes de GRD han estat periddiques. L'any 2002 el Grup
E,spanyol de Farmacoepidemiologia de la Societat Espanyola de
Farmircia Hospitaliria va fer la darrera actualització, en qué van
part icipar dinou hospitals, entre els quals l 'Hospital clínic. i  van
uti l i tzar la classif icació AP-GRD. versió 18.,r 'r ,

En aquesta versió en el GRD préviarnent estudiat (4g0 _ Tras_
plantament de medul'la dssia) es va clif'erenciar en dos grups;
GRD 803 - Trasplantament de medul.la bssia al-rogénic i GRD
804 - Trasplantament de medul.la dssia autbleg. En aquesta
nova versió s'estudia amb més profunditat aquest GRD. i  se'n
ressalta:

(GRD 803) (taLrla l)
Prütcipis actius més utílítzats
Aciclovir
Ciclosporina
Ondansetró clorhidrat

Principis actius de més cost
Immr-rnoglobulina
Meropenem
Imipenem

90,63q(.
8g,54Vc
88,54Vo

|  5.10c/o
10,447a
6.67a/o
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GRD 803: Trasplante de médula ósea alogénico

CDM 0: Gategoría no válida

T¡po GRO: Quirúrgico
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(GRD 804) (Taula 2)

Principis actius més utilitzats
Ondansetró clorhidrat
Aciclovir
Furosenrida

Princípis actius de més cost
lmipenen-r
Teicoplanina
Caspofungina

94,4070
81,20Vo
8l,60vo

8.897o
7,60Vo
6,96Vo

Arnb aquests estudis es pretén aconseguir I'objectiu fonatnen-
tal de definir Ltn estándard d'utilització de medicaments que per-
meti a cada servei de farmdcia comparar la informació de qud dis-
posa amb altres serveis de farmácia d'altres hospitals i analitzar
el perqué de les possibles desviacions i, alhora, establir un midz)
de comunicació entre les )rees rnédiques i les administratives i,
d'aquesta manera, treure més profit dels recursos disponibles.

Finalment, cal recordar que els serveis de farmácia dels hos-
pitals tenim el compromís de f-er que el pacient rebi el millor
tractament farmacológic amb el propósit d'assolir uns resultats
concrets que nrillorin la seva qualitat de vida i cal responsabilir-
zar-se, conjuntament amb ell, que el medicament li faci I'ef-ec_
te desitjat i aconseguir que en el seu tractament no apareguin
problemes *o que siguin els mínims- relacionats amb la medi-
cació que estd prenerlt  i  que aquesta medicació pugui arribar a
tothom.

La veritable mesura de la nostra válua es compon de tots els
beneficis que els altres poder obtenir cle la nostra f'eina.
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Moltes grácies.
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GRD 804: Trasplante de médula ósea autólogo

CDM 0: Categoría no vál ida

Tlpo GRD: Quirúrgico
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DISCURS DE CONTESTACIO

De l' Académic Nutner¿rri

Molt Il'ltre. Prof. Dr. Alfons del Pozo Carrascosa



E xc e l. le ntís s ím S e ny or Pre s íde nt,
Molt il'lustres Senyores i Senyors Académics,
Senyores í Senyors,

El protocol reglamentari estableix que es contesti en nom de
I'Acaddmia el discurs de recepció d' un nou académic de número.

El f'et d'haver estat escollit pels mells companys i companyes
académiques per contestar el discurs del Dr. Josep Ribas Sala és
per a mi motiu d' orgull i de satisf'acció.

D'orgull perqué considero aquest encárrec acadérnic coltl una
clistinció deguda a la benevoléncia dels molt il.lustres senyores i
senyors académics, i de satisfacció personal tant per la qualitat
científica, prof'essional i humana del recipiendari com pel fet de
la relació personal i  académico-docent que ens uneix.

La trajectória científica i professional del Dr. Ribas és avalada
per més de 30 anys de dedicació a una de les especialitzacions
de la farmicia que més ha evolucionat durant els darrers anys. i
s'ha situat sense cap dubte entre les més importants per tot el que
cornporta la seva correcta i acurada práctica. Ern ret-ereixo a la
f'armircia hospitalária, que de ben segur mereix estar representada
signifi cativament en aq uesta docta corporaci ó.

Reprenent paraules del discurs del Dr. Ribas, la raó única i
exclusiva del Servei de Farmhcia cl'Lrn hospital "ens ha de dur a
t-er que el pacient d'un hospital rebi el rnillor tractament f'arma-
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coldgic. amb l 'únic propósit de curar o al leujar la seva ntalalt ia".
Aixd cornporta tot r.rn seguit d'accions que s'emmarquen en l 'ám-
bit de l 'actuali tzacici farmacoldgica constant. en la potenciació
del bi l lomi metge-t 'armacéutic en I 'dmbit de col. laboració intra-
hospitallria, en la irnplementació de programes de seguiment far-
macoterapéutic, entre moltes altres accions. i també tal com ens
ha exposat el Dr. Ribas en el seu discurs, en l 'apl icació de tota una
série de models de gestió sense I 'apl icacicl dels quals ra viabil i tat
i eficicia dels serveis de farmácia dels hospitals es veurien" avui
en dia, seriosament cclmDromeses.

El Dr Ribas ha viscut des dels seus orígens prof'essionals ers pro-
funds canvis que han f'et evolucionar la farmdcia hospitalária del nos-
tre país fins a situar-l¿r en uns nivells de qualitert reconeguts arreu.

Nascut a Roda de Ter el 28 de setembre cle 1948, cursá el bat_
xi l lerat a Manlleu i el preuniversitari  a Barcelona.

Fil l  d'una famíl ia de constructors. es donava per f-et que es_
tudiaria arquitectula; quina va ser la seva sorpresa, quan els va
comunicar que volia f-er una carrera completament dif-erent: far-
mácia.

En l lnal i tzar el prirner any de carrera, el juny de 1969, ja in_
teressat pel paper del farmacéutic en l'ámbit hospitalari. va anar
a parlar anib el Dr. Joaquim Bonal. cap del servei de f'arm¿\cia de
l 'Hospital de Sant Paiu per f 'er práctiques durant [,estin.

Sempre ha estat Ltn gran amant dels esports. En la seva erapa
d'estudiant de farmdci¿i jugava a firtbol amb l'equip de la f'acultat.
assolint I 'any 1973 el t í tol de ci irnpions d'Espanya de f l tbol dels
jocs universitaris entre facultats de farmácia.

Es l l icencii  en fhrrnácia per la universitat de Barcelona en
1973. L'any 1974 va f 'er el servei mil i tar a la farmácia c' le l 'Hospi-
tal Gener¿rl Cuesta Monereo de Maó (Menorca).

-sl

Lany 1975 comenEa a treballar a l 'Hospital General de

Granollers. a les ordres del Dr. Triquell: és important destacar

ilur¿rnt aqltest¿r etapa professional l'inici de 1¿r distribució de me-

dicaments en dosi unit ir ia, pionera a Espanya, I 'any 1976.

L'any 1979 obté la plaga de cap de servei de farmicia de I'Hos-

pital cle Sant Raftrel de Barcelona i clurant aqLlests anys col'labora

amb l'organització de la farm)cia de I'Hospital Sant Jaume de

Calella. q¡e més tard es consolidd com nou servei de t-arrn)rcia.

El seterlbre de l'any 1984 va obtenir la plaqa de cap de servei

de farmdcia <1e I'Hospital Clínic i Provincial de Barcelolta, cárrec

que ocupa en l 'actuali tat.

En ¿rssumir la clirecció del servei de f¿rrnrácia de l'Hospital

Clínic. el personal cl'aquest servei era de 7 persones. entre t¿c-

nics, aclministratius, etc. El cap d'unitat era el Dr. Emil i  Isamat,

únic f-armacéutic del servei. Com ¿r trets rellevants que han marcat

l'evolució i profuncla transfbrniació d'aqttest servei cle farmácia.

cal destacar la implantació del sistema de distribució de medica-

ments en d1ls i  un i tár ia ,  la  in lbrmat i tzac ió dc mol tes arees i  pro-

cessos delservei, el cl isseny de programes d' infbrmació al pacient

i la pos¿cla en ma[xa cl'aquestes ialtres ¿rccions encal-lrinades a

I'optimització del funcionament en dif-erents árees tradicional-

ment vinculades a I'activitat del tarmacéutic d'hospital com són:

f ¿rrmacotéc n ia. reenvas sament de r-r-redic amen ts. f-armacclc i ndtica,

nutrició parenteral, quimioterdpi¿, assajos clínics, el centre d'infor-

mació de medicaments i, més darerament, I'any 1995, la creació

de la Unit¿tt de Farmdcia Ambulatbria que, any rere any, va adqui-

rint rellevincia. Tcrt aquest desenvolupament ha anat aconipanyat

cl'un augment de la plantilla que actualment és de 63 persones (15

f'armacdutics. 8 residents, I coordinador d'infermeria, 27 tbcnics

de farmircia. I gerent econdmic, 6 administratius i 5 lliterers,).

Com s'ha esmentat, la trajectbria professional del Dr' Ribas

sempre ha estat basada en l'organització i gestió dels serveis de
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f'arnlicia, i ha intentat garantir la máxima qualitat en el procés
assistencial del pacient, midangant una arenció incrivicluai i tzad¿r
que garanteixi un tractalnent f-armacoldgic eficaE, segur i eficient.
En aquesta línia de trebail s'emrnarqllen tota una série cle f'ets
entre els quals intentar'é consiglrar ers q,e a jucl ici cre qui ers parra
semblen més rel levants.

' Premi Nacionar de Recerca en Farmdcia Hospitardria cre
la'Asociación Españora cle Farmacéuticos cre Hospitar".
I'any 1983 pel treball .,Ho.spital.v 

Meditzmtentosi,.
' Títol de farrnacéutic especialista en Farnácia Hosnita-

ldria, atorgat per Ministeri c|Educació i criéncia r',rctu-
bre del  1992.

'  President de la Societat c¿rtarana cre Farnicia Crínica
de I 'Acaddnria de Ciéncies Médiques de Catalunya i
Balears, der rggg ar r993. Er f 'et més rei levant durant
aquest període va ser intentar la integració a I,Acaclé_
mia de tots ers f 'armacéutics. tant c|hospitar com comu-
nitaris i  d'assisténcia primiria.

'  Acreditació. I 'any 19g7. cter servei de f 'armicia cre
l 'Hospital crínic per Ministeri cl 'Educació per a ra fbr-
mació de farmacéutics interns residents (FIR), i auto_
.itzant IHospitar crues praces per any. En r'¿rctuaritat el
nombre de farrnacéutics que s'han fornrat en el servei
ha estat de 3ó, Ia majoria dels quals estan treballant en
serveis de f-armácia d'hospital, alguns d,ells com a cap
de servei.

. L'any 1993, a través de la Societat Espanyola de Far_
ntácia Hospitalária, organitza el I Curs aula plR, patro_
cinat per Laboratoris Esteve amb l'objectiu fonaáental
de crear un programa de formació dirigit als residents
de farmácia hospitalária de tercer any. Amb erquest curs
es pretenia milrorar ra fbrmaciri grobar del lrarmacéutic
Intern Resident (FIR) e'Lrna área d' importáncia crei-
xent, com er¿i el camp de la direcció d,un servei de
f-armácia hospitalária, fet que representa haver de des_

envolupar tota una série d'habil i tats de gestió i  direcció
en uns prof-essionals en formació amb currículums de
continguts molt al luny¿its per regla general d'aquest
t ipus de conceptes. Val a dir que el que semblava ini-
cialrnent una aventt lra és avui una reali tat, ja qtre c'n-
guany se celebra la setzena edició del curs, que ja han

seguit un total cle 1.500 residents. Aquest curs a nlés

ha traspassat fionteres. i també se celebra a Portugal.

on actu¿rltnent s' imparteix ja la cinquena edició. sota la

denorninaci(r Aula FECH (FarmacOtrticos Estagiár'ios

Contrataclos Hospitalares). seguint la nova filosofia i

format del curs adaptat a l'entorn portugués.

Obtenció del títol de cloctor en fhrrnicia per la Uni-

versitat de Barcelona. l 'octubre cle 1997 amb el t í tol

" Purdmetres que perneten v'aLitlttr cl t:ottsttm de tne-

cl i t ' t t tnenf s a I 'hospital". en qué s'estr"rdia I 'aportació

dels Grups Relacionats amb el DiagnÓstic (GRD) als

serveis cle farmircia per poder compar¿rr funcionaments

i co¡reixements de l 'ef icidncia entre lrospitals cle si lni-

I ars car¿rcterístiques.
El maig de 2003. Ediciones Mayo l i  concedeix al Curs

Aula FII{. del qual és director, el prerni al millor pro-

grama cle fbrmació fannacéutica continuada en f'arnrir-

cia hospitalária
L'any 2001, Diario Médico, conjuntalnent amb L¿rbo-

ratoris Merck-Serono. li concedeixen el premi al Millor

Projecte de Qualitat a l'¿\rea de Farmircia Hospitaldria,

lliurat en la claustrra del XXV Crtnqr"e'stt Nucionctl de la

Sociedurl Espcrñoltt tle CaLidatl t\si,slenL'ittl. celebrat a

Barcelona
És membre del Comité Editorial de l'edició espanyo-

la de la revista Americtttt JournrtL Heultlt Phannat'ist

(AJHP) cles cle l '  any 2002 y tnembre del Comitd Cien-

tífic cle la Revista Atent'ión Furmucétttic¿¿ des de lc)92'

així com membre del Comité Assessor de la guia de

terápia farmacoldgica MEDIMEC UM'
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Pel que fir ¡r la docéncia universitária, el Dr. Rit-ras és
prof'essor clel Másrer de Gestiri Hospitalhria i de Serveis
Sanitaris de Ia Facultat de Medicina cle la Universitat
cle Barcelona, des de 1998, i també prof-essor cle I'as_
si-gnatura Gestió Clínica: Farmácia planificació i Gestir,r
Sanit ir ia. que s' imparteix en el 5é curs de la l l icencia-
tura de Medicina, a la Universitat de Barcelona. Va ser
prof-essor a l'Escola d'Alta Direcció i A<trninistraciri
d'Empreses (EADA), en el períocle 1995 a 1997.
Finalment, des del punt de vista insti tucional. cal des_
tacar que el Dr. Ribas és membre del Comité cl'Ex_
perts en Farm¿\cia Hospitaldria de la Direcció General
d'Ordenació i Planificació Sanitdria cle la Generalitat
de Catalunya, ntembre del Grup Assessor cle fbrmació
continuada de l ' lnsti tLrt d'Estudis de la Salut, i  Acadé_
mic Comesponent cle la Reial Acacldmia de Farmácia
de Catalunya on \ '¿r l legir el seu discurs d' ingrés el 4 cle
novembre 2002.

T.tes ac¡restes activitats fan palesa la seva inquietud per- la
prof'essiri f-arnacéutic¿r i com és protocol.lari, per contestar breu_
ment el qLre ha estat la nota fbnamental del seu discurs: la fbrmá-
cia i  la gestió fhlmacoterapéutica a I 'hospital.

Partint de la definició actual del concepte ti'hospital i la sev¿r
relació amb la farmdcia es repassa la histdria cl 'aqueita discipl ina
o especialització fins a an'ibar a la situació i legislació actual.

Es dellneix el concepte de gestió, no només cle ra farmiicia si
no tarnbé de I'hospital incidint en com la moclernització cle I'hos_
pital ha portat a la necessitat cle considerar a la farmácia com una
empresa dins d'una altra enrpres¿i. i  de ser gestionada com a tal.

E' estricta aplicació a la prictica c|aquest crarrer concepte.
es comenta el pr.cés de redisseny de l'organització de l,Hospital
clínic anomenat projecte prisma iniciat el r996. que ha estat pio-
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ner a Espanya. En aquest context eS van cl 'ear els anomenats Ins-

t i tuts Clínics com són: l ' lnsti t t l t  del TÓrax. I ' lnsti tut de Malalt ies

Digestives i  Metabolisme. etc. f ins un total de I l .

La integració del servei de tarmlcia en aquests instituts a tra-

vés d'un aclequat programa de gestió h¿r est¿rt una de les principals

tasques prof'essionals del Dr. Ribas; així ell el seu discurs descriu

els conceptes de "serveis finals", "serveis intermedis" i "serveis

est ructura ls" .  Ét  per  aquest  mot iu  que quan es p lan i t ica un hospi -

tal hi ha 4 grups considerats d' interes:

1. Els pacients
2. Els subministradors de salut (metges. infermeres' far-

macéutics, etc.)
3. Els gestors
1. L'acLninistració o els propietaris de l ' l iospital

L ús cle les eines infirrmirtiques modernes h¿ perntés obtenir

tuna infbrrnació acr-rrada clel c¡¡e passa als hospitals i  estudiar els

costos que s'hi proclueixen (cl irectes. incl irectes i  repercutits) per,

finalment, arribar a la gestió econt'rnlic¿l fitrmacoterapéutica. i

clescriure la polít ica cle medicalrents a l 'hospital. expressada a

partir de quatre criteris fonamentals:

' Criteris de selecció dels medic¿rl-llcnts
' Criteris d'aclquisició o comPra
. Criteris d'ús
' Criteris de gestió de consums

Per acabar. indica el Dr. Ribas, que cal tettir constáncia d'una

de les eines més útils per gestionar el consum de Inedicaments en

l,dmbit intrahospitalari, els anomenats Grups Relacionats amb el

Diagnóstic (GRD). Aquesta eina és imprescinclible. no tan tols per

a I'hospital, sinó també per al servei de farmdcia' ja que permet

conéixer per pacient el consum total de medicalnents' expressat

en tunció dels corresponents grups farmacoterap¿Lltics i. en con-

seqi- iéncia. el cost de cada GRD'
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Es difíci l  per a Lln inexpert en temes professionals tant es-
pecíf ics sobre els quals s'ha parlat avui aquí, emetre opinions cr
criteris persouals, no obstant aixó i  com a reflexió en veu alta em
penreto fer unes consideracions f inals, en el sentit  qr-re. caldria
vetllar que tota aquesta gestió, clínica i f'armacoterapéutica dugui
no únicament a mil lors resultats en I ' i rmbit estr ictament econó-
mic, sinó, a rnés a més, que el pacient d'un hospital rebi el mil lor
tractarnent f-armacold-qic, amb l'únic propósit de curar o alleujar
la seva malalt ia. raó única i exclusiva del servei de f 'armhcia d'un
hospital.

Per acabar sols em queda felicitar en nom de la Reial Acadé-
mia de Farmicia de Catalunya el Dr. Ribas. i pregar al Sr. Presi-
dent que I i  irnposi la medalla d'Acadérnic de Núnrero d'aquesta
docta corporació. amb el convenciment qub en tot moment sabrá
f 'er honor a la confianga que I 'Acadérnia ha posat en el l  ique les
aportacions del nou membre I'enriquiran i col.laboraran a f-er-la
més gran, més nova i amb r"rn major prestigi.
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