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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Distingides autoritats acadèmiques i professionals, 
Senyores i senyors,

És per mi un gran honor i una gran satisfacció fer la presentació de 
la Sra. Maria Teresa Bassons Boncompte com a Acadèmica Corres-
ponent electa de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, per 
designació de la Junta de Govern d’aquesta docta Institució, pel que 
voldria agrair-li m’hagi designat per aquesta tasca. És per mi un doble 
honor, un pel fet en sí que representa tal distinció, sempre gratificant, 
i a més de ser un dels signants de la seva proposta, i un altre, per la 
sincera amistat que li professo des de fa molt temps.

Presentar a la Teresa és molt fàcil perquè és una persona amb un perfil 
destacat, forjat tant per una carrera professional intensa com per les 
seves activitats i responsabilitats primer en el Col·legi de Farmacèu-
tics de Barcelona, després en el Consell de Col·legis Farmacèutics de 
Catalunya i finalment en altres institucions rellevants del món em-
presarial de Catalunya. Tot plegat, fa que sigui una farmacèutica ben 
coneguda tant en  l’àmbit de la Salut com en el de la societat civil.

Vaig conèixer a la Teresa en formar part d’una candidatura al Col·legi 
de Farmacèutics de Barcelona encapçalada per Joan Duran, i, des de 
bon principi, la seva empenta i la seva dedicació a cada tasca que em-
prenia  em van impactar.
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La Maria Teresa Bassons nasqué a Cervelló, una població de la co-
marca del Baix Llobregat de la província de Barcelona en la seu d’una 
família d’empresaris, sense antecedents farmacèutics, a excepció 
d’un oncle, germà de la seva mare que encara està entre nosaltres. És 
la petita de tres germans, una altra noia i un noi. Sembla que l’exem-
ple dels seus pares portant ambdós l’empresa familiar, li va inculcar 
un model de dona treballadora i empresària.

En les moltes converses que hem tingut al llarg dels anys d’amistat 
m’ha explicat, que sempre havia sentit una clara inclinació pel món  
de les ciències de la Salut, que no sense dubtes inicials es va inclinar 
per estudiar Farmàcia. Una decisió de la que reconeix no haver se’n 
penedit mai.

Així  doncs, es llicencià en Farmàcia a la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona a l’any 1980 i tot seguit va entrar al servei 
de farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb l’equip del 
difunt Dr. Joaquim Bonal, impulsor de la “farmàcia clínica”. Aquella 
experiència professional va ser determinant  de tal manera que va 
marcar a foc la seva trajectòria i futur professional. El concepte de 
Farmàcia Clínica, “la farmàcia orientada al pacient”, és la idea que 
guia el seu camí professional, posant el pacient com a eix de l’actua-
ció farmacèutica, desenvolupant la seva activitat en aquesta línia en el 
servei de farmàcia de l’Hospital de Sant Pau. El 1989, va aconseguir 
el títol d’Especialista en Farmàcia Hospitalària.

Va procurar estendre aquesta filosofia professional a l’oficina de far-
màcia de la seva propietat a Sant Feliu de Llobregat,  de la que encara 
n’és titular, que defineix com una farmàcia de barri amb molt contacte 
amb els pacients, on pot desenvolupar molts dels ensenyaments que 
ha anat aprenent al llarg de la seva experiència.

Tot i que la seva activitat bàsica és la de farmacèutica d’oficina de far-
màcia, la seva inquietud l’ha portat a desenvolupar càrrecs professi-
onals i corporatius. Així, es va incorporar a l’equip que es presentava 
a les eleccions al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona amb en Joan 
Duran com a president. En aquella etapa va ocupar diversos càrrecs 
a la Junta Govern, entre ells, la vicepresidència, i, més tard, la Secre-
taria General del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, 
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desenvolupant en especial accions en els àmbits de la Comunicació 
externa, obrint la nostra professió als mitjans de comunicació i a la 
societat. També fou directora de les revistes Col·legials i directora de 
dues edicions del Congrés-Mostra d’Especialitats Farmacèutiques i 
Parafarmàcia, INFARMA.

Va col·laborar en l’impuls de les activitats d‘Atenció farmacèutica 
per la farmàcia comunitària i els projectes en l’àmbit de la Promoció 
de la Salut i Prevenció de la Malaltia amb l’edició del Llibre Blanc 
de les activitats preventives a l’oficina de farmàcia, així com iniciar 
el concepte de “cartera de serveis” farmacèutics amb els resultats que 
deu anys més tard es comencen a fer tangibles.

Dins del Consell, la negociació del concert de prestacions farmacèu-
tiques amb el CatSalut, el desenvolupament de programes professio-
nals, la definició i posada en marxa de la recepta electrònica van ser 
els temes més freqüents de la seva activitat diària.

No puc obviar la seva etapa com a representat de les oficines de far-
màcia a la Cambra de Comerç de Barcelona, on érem uns grans des-
coneguts, i a on s’ha distingit per fer sentir la veu del nostre col·lectiu 
defensant-lo, no únicament en el camp sanitari sinó també econòmic. 
Més tard, es va incorporar al consell d’administració de “la Caixa”, 
actualment “Caixabank” i a la seva Fundació l’Obra Social.

Darrerament, ha entrat a formar part del consell d’Ordesa, una indus-
tria capdavantera en la nutrició infantil i complements pediàtrics, que 
amb la seva experiència pot donar la seva visió en l’estratègia de futur 
d’una gran companyia.

No esmentaré tots els càrrecs que com a representant de diverses ins-
titucions ha desenvolupat durant la seva trajectòria professional, ni 
totes les obres i articles de la què és autora, presentades a congressos, 
Jornades, Simpòsiums i Taules Rodones, bé com a ponent o com a 
membre dels Comitès Organitzadors arreu de l’Estat Espanyol, així 
com estudis en revistes científiques nacionals i internacionals, i no-
més per acabar aquesta part del seu extens currículum diré que està 
en possessió de la Medalla al Mèrit Professional atorgada pel Consejo 
General de Colegios de Farmacéuticos de España a l’any 2008.
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La Sra. Bassons ens parlarà d’un tema molt actual, les tecnologies de 
la informació, comunicació i la digitalització a la farmàcia, és a dir, de 
tots aquells recursos i estris que s’utilitzen per administrar i compartir 
la informació a través de mitjans electrònics  en l’àmbit de la salut. 
Un tema que com molt bé ella comentarà encara que té pocs anys de 
desenvolupament en el nostre col·lectiu, camina a unes velocitats  ex-
ponencials impensables fa poc temps.

El discurs de la Teresa és fruit de les seves experiències viscudes en 
primera persona i en primera fila del teatre de la nostra professió.

La Teresa fa un repàs evolutiu des de 1980 quant el món d’Internet 
s’incorporà a la vida quotidiana i una revisió de les diferents accions 
que s’han anat desenvolupant al llarg d’aquests darrers 20 anys, des 
de la informatització total de les oficines de farmàcia, la targeta sa-
nitària individual, la certificació digital, la recepta electrònica i per 
acabar, amb el repte de la transformació electrònica digital. 

He de confessar que fa uns anys vaig perdre una juguesca amb el que 
encara és l’actual gerent del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, en 
la que vaig opinar que la introducció total de la targeta sanitària elec-
trònica a Catalunya tardaria com a mínim cinc anys,  i es va aconseguir 
en bastant menys temps. Em va costar un dinar, però, afortunadament, 
significà la voluntat del nostre col·lectiu enfront dels canvis que creiem 
són una millora de la professió i la societat a la qual ens devem.

La Sra. Bassons no oblida tampoc donar un cop d’ull al marc general 
on ens movem globalment, l’europeu, on crec sincerament que hem 
sigut autèntics pioners, així com les futures utilitzacions i serveis que 
estan a la volta de la cantonada.

Però el més important del seu discurs, com després comprovaran, són 
les seves opinions i les reflexions, com deia, derivades de la seva 
pròpia experiència.

També comparteixo amb ella una de les preguntes que es fa al final de 
la seva intervenció: Quin serà el rol de l’oficina de farmàcia en un fu-
tur no molt llunyà vers el sistema públic de salut, el públic-pacient i la 
societat amb l’evolució de la tecnologia. La Sra. Bassons ens donarà 
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la seva versió, però també estic segur que l’oficina de farmàcia sabrà, 
com sempre ha fet, anar evolucionant amb tot allò que l’envolta i que 
ha fet de la nostra professió una de les activitats més reconegudes al 
llarg de la història de les Ciències de la Salut i que arranca en el segon 
quart del segle XIII, l’any 1241, quan Frederic II de Hohenstaufen, 
rei de dos Sicílies, va promulgar l’edicte que separava de facto les 
professions de la Medicina i la Farmàcia, on s’exigia als professionals 
que desitjaven practicar el noble art de l’apotecaria unes normes i 
regles que havien d’adaptar-se a tal fi.

I abans de finalitzar la meva presentació, permeti’m felicitar a la seva 
família aquí present, espòs i amic, Joan Duran i els seus fills Xavier i 
Anna. Sé que tots ells sempre li donen el suport en les moltes hores que 
dedica a les taques de la seva activitat professional i representativa.

Crec i estic segur que la seva presència a l’Acadèmia serà molt enri-
quidora, i és per això que, una vegada hagi llegit el preceptiu discurs 
d’ingrés reglamentari, proposo a l’Excel·lentíssim Sr. President, tin-
gueu a bé, entregar-li el títol acreditatiu, i imposar-li l’estola i la me-
dalla que l’acreditaran com Acadèmica Corresponent d’aquesta Reial 
Corporació.

Moltes gràcies.
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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Distingides autoritats acadèmiques i professionals,
Amics, Companys i Familiars,
Senyores i senyors,

1. PREÀMBUL
 
Les meves primeres paraules són d’agraïment a la Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Catalunya, al seu President, i molt especialment als Ex-
cms. Srs. Drs. Jaume Casas Pla, Núria Casamitjana Cucurella i Joan 
Bladé Piqué  per haver-me proposat com a nova acadèmica corres-
ponent. És per mi un moment molt emotiu i d’una gran satisfacció 
que tant docta institució i els molt il·lustres acadèmics que la formen, 
m’hagin convidat a llegir el discurs d’ingrés.

Vull donar les gràcies de forma particular a l’Excm. Sr. Dr. Jaume Ca-
sas Pla per les seves amables paraules de presentació i  per oferir-me els 
seus consells i amistat. Vam ser durant molts anys companys de la Junta 
de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i del Consell de 
Col·legis Farmacèutics de Catalunya i junts vam compartir moltes ho-
res de feina i projectes professionals establint una sòlida amistat.

Un agraïment també, a totes les persones que al llarg de la meva vida, 
m’han guiat o acompanyat en les diferents etapes professionals, i al 
costat dels quals he tingut un aprenentatge continu, i que d’una forma 
o altre han contribuït a fer possible la meva presència en aquest acte.

Començaré pel Dr. Joaquin Bonal de Falgàs (q.e.p.d), el meu “mes-
tre” professional , amb qui vaig tenir la sort de formar-me al Servei de 
Farmàcia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Bressol e impulsor 
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de la “Farmàcia Clínica”, amb ell vaig aprendre a estimar aquesta 
professió  i a creure en el farmacèutic com un referent  sanitari.
 
A l’insigne Joan Duran, que em va proposar, amb la complicitat de 
la meva amiga i companya Pilar Gascón, formar part de la Junta de 
Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i, més tard, del 
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya durant la seva pre-
sidència. Des d’aquella situació privilegiada, i amb el seu lideratge, 
vaig conèixer les diferents vessants de la professió, i em va permetre 
treballar intensament per a un futur millor de la farmàcia i els seus 
professionals.

També voldria expressar el meu sincer agraïment i estima a tots els 
companys i companyes, amics i amigues de les Juntes de Govern del 
Col·legi i del Consell,  i a tots els  professionals de l’àmbit col·legial, i 
molt especialment, a les col·laboradores de la meva farmàcia. Sense el 
seu suport i ajuda constant, res d’aquest viatge hagués estat possible.

En un altre àmbit no farmacèutic, agraïr als presidents que han tingut 
la gosadia d’atorgar-me la seva confiança i donar-me grans oportu-
nitats professionals. A l’Excel·lentíssim Sr. Miquel Valls, President 
de la Cambra de Comerç de Barcelona, al Dr. Isidre Fainé, President 
de la Fundació Bancària “la Caixa” i al Dr. Josep Mª Ventura, com a 
President de Laboratoris Ordesa. 

En l’aspecte personal, vull manifestar un emotiu agraïment als meus 
pares (q.e.p.d), pel seu exemple i lliçó de vida. Ells em van ensenyar 
el valors de l’esforç, la constància i la responsabilitat.  Als meus ger-
mans per ser-hi sempre, amics i còmplices en tots moments. I, molt 
especialment al meu marit Joan, i als meus fills Xavier i Anna, que 
avui m’acompanyen, pel seu amor i comprensió, sense ells res no 
tindria sentit. Sense la seva generositat, no m’hagués estat possible 
fer aquest llarg recorregut personal i  professional. Son alhora el meu 
refugi i el meu motor.

Finalment, vull expressar el meu reconeixement a l’Acadèmia i els 
seus membres. Em comprometo des d’avui, a no decebre la seva con-
fiança. I per últim, agraïr a tots els presents, per la seva amabilitat 
acompanyant-me en aquest acte.
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2. JUSTIFICACIÓ

El tema escollit per dissertar en aquest discurs d’ingrés a la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, és La Transformació digital de 
la farmàcia: Estratègia i Innovació. En un primer apartat, abordaré 
la justificació de la temàtica escollida i, a continuació, faré un repàs 
de l’evolució que han tingut les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC) en l’àmbit de les Oficines de Farmàcia (OF). En 
ell, s’inclou un capítol dedicat als deu anys de la introducció de la 
Recepta Electrònica (RE) a Catalunya.

En el segon apartat explicaré els nous projectes de digitalització en 
l’àmbit de l’oficina de farmàcia que es preveuen a curt i mig termini.
 
En el tercer apartat, explicaré quins són, al meu parer, els escenaris de 
futur en el camp de la digitalització en la salut en general, i en la far-
màcia en particular. I per últim, unes reflexions sobre el que, segons 
la meva opinió, caldria fer per afrontar amb èxit la disrupció del Big 
Data, i les aplicacions mòbils en el camp de la salut.

El motiu d’haver escollit aquesta temàtica s’emmarca en la voluntat 
de parlar d’una qüestió innovadora, que és omnipresent en les nostres 
vides quotidianes i professionals. La digitalització ha transformat la 
nostra manera de relacionar-nos i de treballar. I sense ser massa cons-
cients, ha esdevingut un eix de transformació que ens portarà cap a 
noves formes d’exercir la professió.
 
Des de la irrupció d’internet fins l’actualitat, s’han succeït canvis a 
una velocitat exponencial i els hem anat interioritzant, tant en la ges-
tió com a nivell professional. Però fins ara, a part dels canvis que ens 
ha portat la recepta electrònica en la dispensació i facturació de re-
ceptes, no ha variat el més essencial: el model de farmàcia i la relació 
farmacèutic-pacient. 

Però... Serà sempre així?  Com ens afectarà la disrupció de les grans 
plataformes digitals en el sector de la salut? Quins són els reptes més 
immediats que haurem d’afrontar? Seran els Col·legis de Farmacèu-
tics motors del canvi com ho han estat fins ara? 
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En la meva etapa com a Vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics 
de Barcelona i, més tard, com a Secretària del Consell de Col·legis 
Farmacèutics de Catalunya, vaig tenir el privilegi de viure en primera 
persona l’inici de la transformació digital del propi Col·legi i de les 
farmàcies, així com de la implantació de la Recepta Electrònica a 
Catalunya. Paral·lelament, he viscut -i visc encara avui- com a titular 
d’una oficina de farmàcia i per extensió, amb tot l’equip que en forma 
part, l’aplicació pràctica dels canvis que les TIC  han comportat en el 
dia a dia. 

És per aquests motius, que m’he permès la gosadia de posar negre so-
bre blanc un resum del que ha estat fins ara el procés de transformació 
digital a les farmàcies, tot fent una mirada al que està succeint a les 
farmàcies a Catalunya, a Espanya i a Europa, i els reptes de futur en 
el context dels sistemes sanitaris.

3. INTRODUCCIÓ

A la dècada de 1980, tecnologies que reconeixeríem com a les bases 
del modern Internet, van començar a expandir-se per tot el món. 

A les Oficines de Farmàcia, els primers ordinadors van aparèixer a 
mitjans dels 80, amb funcions bàsiques de gestió de comandes, d’es-
tocs i dispensació. I aviat es va estendre per tot el sector: podem dir 
que vam ser capdavanters, tant si ens comparem amb la resta del sec-
tor sanitari com amb el comerç minorista.

A mesura que s’incrementaven les prestacions informàtiques, també 
sorgien multitud de programes de gestió diferents, amb la finalitat de 
facilitar la tasques administratives i de dispensació, alhora que es va 
començar a relacionar medicaments i pacients.

L’any 1993 neix al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) la 
Bulletin Board System (BBS), un sistema informàtic de comunicació 
amb els col·legiats. Va ser un gran pas per poder accedir a la informa-
ció on-line necessària i en tot moment, sobre aquells aspectes profes-
sionals, normatius que afecten el dia a dia de  l’activitat de la farmàcia 
i dels seus professionals, així com a la resta d’àmbits de la professió.
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La tecnologia al servei de la professió, facilitant l’accés a la infor-
mació necessària i imprescindible pel desenvolupament de les seves 
funcions. 

Però com es defineixen les Tecnologies de la Informació i Comuni-
cació (TIC)?  Són tots aquells recursos, eines i programari que s’uti-
litzen per processar, administrar i compartir la informació a través de 
suports tecnològics (ordinadors, telèfons mòbils, televisió, tabletes...). 

El concepte TIC agrupa les telecomunicacions -l’ús de grans autopis-
tes de la informació -la microelectrònica- per a processar la informa-
ció i permetre’n la comunicació- i les xarxes de comunicació -basades 
en la connexió informàtica i internet i on s’inclou l’e-mail, la consulta 
a webs i la comunicació amb altres usuaris en temps real 1-.

En els últims anys, el paper de les TIC s’ha anat reforçant, degut a un 
ús cada cop més massiu de les noves tecnologies. El correu electrònic, 
les cerques a internet, la banca online i el comerç electrònic són bons 
exemples d’eines que utilitzen les TIC i formen part del dia a dia de 
la ciutadania. 

Precisament, la incorporació de les TIC als sistemes de salut s’ha con-
siderat sempre com un facilitador per a la transformació del propi sis-
tema,  per tant, com una de les estratègies fonamentals per afrontar els 
reptes d’una societat cada vegada més interconnectada i informada

La Transformació Digital (TD) afecta tots els sectors de la societat. 
S’entén com a digitalització la transformació d’informació d’un do-
cument analògic -llibre, fotografia, revista- en un document digital. 
Constitueix el pas previ, i a la vegada un requisit necessari, per poder 
compartir la informació en format digital 2.

És el nou paradigma de canvi en les organitzacions empresarials i en 
la seva cultura, i també en la farmàcia, en la manera de practicar la 
professió i en la nostra relació amb els pacients i clients. 

Som a l’inici d’una nova revolució industrial i dels serveis. La trans-
formació digital té quatre pilars fonamentals: l’empoderament dels 
ciutadans; la connectivitat dels dispositius mòbils, els wearables i 
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equipaments, l’explotació de les dades a través de Big Data i de la 
intel·ligència artificial i la gestió del canvi o el canvi de la gestió, a 
gairebé totes les estructures de l’empresa o entitat 3.

El sector sanitari en general és sempre més lent a l’hora d’introduir 
nous models de gestió empresarial. La banca, l’oci, els viatges i el 
retail ens porten avantatge. 

En aquest context la farmàcia, tot i que haurà d’afrontar una nova 
transformació digital, està en una bona posició per afrontar aquest 
repte. En els darrers quinze anys s’ha forjat una cultura i s’han incor-
porat eines i infraestructures tecnològiques que, si bé hauran d’evolu-
cionar, han creat una base sòlida en el camp de les TIC.

Per conèixer aquesta evolució, farem un breu repàs dels diferents pro-
jectes que s’han desenvolupat en el passat, els que trobem actualment 
i els que es preveuen que haurem d’afrontar en un curt i mig termini: 
la salut digital i tot el que comporta en relació al pacient i els sistemes 
sanitaris.
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4. ANTECEDENTS DE LES TIC A LES FARMÀCIES

Com deia a la introducció, en el nostre sector, els Col·legis de Far-
macèutics actuen sovint de catalitzador en el procés d’innovació del 
conjunt dels seus col·legiats. En aquest sentit, des de l’any 1999 fins 
l’actualitat, ha estat també pioner amb diverses iniciatives, que han 
tingut com a objectiu difondre entre els farmacèutics la necessitat de 
modernitzar les seves infraestructures informàtiques i digitalitzar els 
seus processos de gestió i d’activitat professional. Un clar exemple 
va ser la necessitat de captar les dades electròniques associades a la 
Targeta Sanitària Individual. 

4.1. La introducció de la TSI (Targeta Sanitària Individual)

L’any 1999, el primer pas en la informatització ja s’havia fet. El 100% 
de les farmàcies de Catalunya estaven informatitzades, tot i que a di-
ferents nivells i sobretot per tasques de gestió interna, enviament de 
comandes  i dispensació  de receptes en paper, però sense transmetre 
dades sensibles dels ciutadans per internet.

El Departament de Salut, aquell any posà en marxa la identificació 
precisa de l’usuari del sistema sanitari català com una exigència per 
accedir al sistema, inclosa la prestació farmacèutica. Així, neix la Tar-
geta Sanitaria Individual (TSI) 4, 5, 6. 

En aquest context, un projecte molt rellevant va ser el que el COFB 
va desenvolupar sota la denominació “Transmissió via Internet de fit-
xers TSI signats digitalment”7. En paraules del seu gerent, el Sr. Josep 
Gavaldà, “va ser un projecte immens, que va requerir d’un gran esforç 
individual i col·lectiu, a banda d’una forta inversió en infraestructures”. 

Un cop més, va ser necessari el lideratge dels representants dels 
Col·legis i l’ esforç dels seus equips per convèncer als més de 3.000 
farmacèutics titulars de farmàcies de Catalunya de la necessitat 
d’invertir en actius tecnològics i realitzar canvis de procediments en 
base a un objectiu comú. 

Es requeria d’un cert nivell d’informatització de les farmàcies de Ca-
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talunya, homogeni i amb els requeriments tècnics suficients per ga-
rantir la seguretat i la fiabilitat de les dades captades i la seva posterior 
transmissió.

Es tractava d’enviar al Col·legi per internet, de forma segura, encrip-
tada i signades electrònicament les dades del Codi d’Identificació 
Personal (CIP), de les TSI dels pacients, el codi de la recepta i el codi 
nacional del medicament o producte sanitari, captats en el moment de 
la dispensació8. 

No crec que m’equivoqui gaire si afirmo que l’exigència d’incorporar 
els requeriments informàtics necessaris per al projecte de la TSI, va 
ser el primer gran salt tecnològic que van assolir les farmàcies en el 
seu conjunt, i la base per a l’èxit posterior de la implementació de la 
recepta electrònica.

4.2. Certificació digital i signatura electrònica

Un cop superada la fase d’ inversió en equips tecnològics, la in-
corporació de noves rutines en el moment de la dispensació, fins a 
l’aprenentatge d’habilitats en la gestió de dades informàtiques, era 
imprescindible incorporar la seguretat de la transmissió de les dades 
mitjançant la certificació digital.
 
La certificació digital garanteix la màxima seguretat en el procés de 
transmissió electrònica de dades. Identifica de manera inqüestiona-
ble la persona que les subscriu, mitjançant sistemes criptogràfics, i a 
l’instant es verifica, a través d’un servidor especialment protegit,  en 
aquest cas , instal·lat al propi Col·legi9, el qual està permanentment 
connectat a l’Autoritat de Certificació. 

Els certificats digitals es basen en una estructura que garanteix, mitjan-
çant quatre eixos bàsics, la seguretat de les aplicacions a transmetre:

- Integritat. La informació no pot ser manipulada.
- Identificació. Pot identificar-se l’emissor d’un missatge o transacció.
- Confidencialitat. La informació es manté privada.
- No rebuig. No es pot negar l’autoria del document electrònic.
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Sistema de clau única. L’autoritat certificadora (CA) emet a cada  usu-
ari un certificat digital signat per la CA que conté, entre altres coses, 
un identificador únic, el nom, la clau pública de l’usuari i en el nostre 
cas el número de col·legiat. Amb aquests certificats digitals els farma-
cèutics signen digitalment la informació a transmetre.

Els Col·legis professionals de Catalunya de metges, arquitectes i farma-
cèutics, amb Carmerfirma,  van constituir al maig de 2001, la societat 
Firmaprofesional, S.A per tal que fos l’Autoritat de Certificació dels 
professionals a nivell estatal, responent a les necessitats específiques 
dels seus  respectius col·lectius. 

En l’àmbit de les oficines de farmàcia es va donar un salt qualitatiu 
en el procés de l’enviament de dades de la TSI, d’un format disquet, a 
una transmissió segura mitjançant internet.

Actualment, els Col·legis de Farmacèutics continuen actuant com a 
Entitat de Registre de Firmaprofesional S.A. Emeten i revoquen els 
certificats digitals dels col·legiats a partir de la informació que tenen 
sobre aquests, un servei més en benefici dels requeriments de seguretat, 
que requereix tant la signatura electrònica diària dels milers de receptes 
electròniques, com tots els processos professionals que necessiten ac-
cés als sistemes informàtics col·legials o a l’administració.

A títol d’exemple, actualment s’utilitza la signatura electrònica en as-
pectes lligats a la farmàcia per:

- Signar totes les receptes electròniques dispensades. Concreta-
ment a finals de l’any 2017 estem parlant de 136.717.606 recep-
tes a Catalunya, segons dades del CCFC.

- Declaració anual de les dispensacions d’estupefaents.
- Declaració mensual de les dispensacions d’especial control 

mèdic (ECM).
- Consultes de dades econòmiques de la farmàcia a la BBS col·legial.
- Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte (PDPCC).
- Declaració anual de dispensació d’antibiòtics veterinaris.
- Campanyes sanitàries: estudis de risc cardiovascular,  atenció al 

pacient diabètic, prevenció del càncer de pell, etc.
- Facturació de productes ortropotèsics.
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4.3. Plataforma de comunicacions
 
La Xarxa Privada Virtual (RPV) o Virtual Private Netwok (VPN) 
de titularitat  del Consell es va  dissenyar amb criteris de xarxa 
bancària, amb les característiques d’alta disponibilitat (back-up de 
línies, redundància), alta fiabilitat (equips amb altes prestacions, pe-
nalitzacions), alta seguretat (inviolabilitat de la xarxa, no intrusió, 
no suplantació) i escalabilitat (diferents tecnologies de connexió, 
necessitats de capacitat de transmissió canviants, eines de provisió 
automatitzades)12.

Així mateix es va establir una connexió segura entre el CCFC i el 
Sistema de Recepta Electrònica (SIRE) per garantir l’accés segur des 
de les farmàcies a les prescripcions electròniques dels pacients per la 
seva dispensació i facturació. Els seus objectius eren: 

- Aconseguir un sistema d’informació (administrativa i tècnica) 
fiable i de qualitat per tal de donar total seguretat a la farmàcia 
en relació amb la informació dels productes que dispensa.

- Integració amb els programes de gestió de les oficines de farmàcia.
- Crear una xarxa segura de comunicacions entre el Consell/

Col·legis i les 3.000 oficines de farmàcia i altres entitats.
- Serveis de comunicació per a tots els col·legiats (veu fixe, mòbil 

i dades).
- Altres serveis: professionals, de seguretat i comercials.

Amb les següents característiques:

Accès centralitzat als serveis a través del Colsell/Col·legis accès a 
internet, connexions amb agents externs (CatSalut, proveïdors, etc.). 

Xifrat: capacitat per incorporar procediments de signatura electròni-
ca, transaccions, etc., sobre la base de plataforma de certificació Fir-
maprofesional. 
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Figura 1. Esquema de la plataforma de comunicacions per a la recepta electrònica a Catalunya

Possibilitats de la plataforma

La plataforma de telecomunicacions VPN permet a més incorporar 
altres serveis professionals i de gestió pels farmacèutics i les farmà-
cies comunitàries. A més de la sortida segura a Internet, possibilita 
accedir de forma més ràpida i segura als serveis corporatius, a les 
bases de dades científiques i a la formació on-line, etc. Sobretot en el 
moment que es van desenvolupar  plataformes integrals com el back-
office del COFB. A continuació es relacionen algunes de les prestaci-
ons de la plataforma: 

- Recepta electrònica
- Validació de receptes online
- Guia de dispensació
- Còpies de seguretat a distància
- Accés segur a internet
- Serveis de veu sobre IP
- Serveis de pagament electrònic
- Atenció farmacèutica
- Accés remot als col·legis

De tots aquests serveis, m’agradaria destacar-ne els següents:  
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Atenció farmacèutica: 

- Desenvolupar un programa que permeti al farmacèutic registrar 
l’activitat d’atenció farmacèutica que realitza.

- Obtenir dades agregades del conjunt de farmàcies que utilitzin 
l’aplicatiu.

- Integració amb els programes de gestió.

Accés remot als col·legis (col·legi virtual):

Donar als col·legiats un accés directe als serveis online que els 
Col·legis puguin facil·litar:

- Tramitació d’expedients (firma electrònica)
- Formació online
- Assistència remota a actes col·legials
- Borsa de treball

4.4.  La recepta electrònica a Catalunya

La recepta electrònica (RE, o e-recepta) és un sistema que integra els 
processos de prescripció i dispensació de la prestació farmacèutica, 
mitjançant les TIC i el treball en xarxa, que estableix mecanismes que 
afavoreixen l’ús racional del medicament. Aquest sistema va obrir un 
nou ventall de funcionalitats, tant per optimitzar la gestió sanitària, en 
matèria de medicaments i productes sanitàris, com per augmentar la 
seguretat pels usuaris10, 11.

La implementació de la recepta electrònica ha estat un clar exemple 
de transformació digital de les Oficines de Farmàcia.

Per dur a terme aquest projecte un dels elements essencials va ser 
crear una plataforma de comunicacions privada, enlloc de utilitzar 
internet obert, com hem descrit en el capítol anterior.

A Catalunya, l’any 2004, el Servei Català de la Salut (SCS) va esta-
blir el marc del Projecte de Recepta Electrònica a Catalunya10.  
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Les principals línies de millora que es definien en els objectius eren:

- Millora de la qualitat assistencial: informació al pacient respecte 
el seu pla de medicació, afavorir la coordinació dels processos de 
prescripció -dispensació amb la corresponent reducció d’errors po-
tencials-.

- Millora de l’accessibilitat del pacient: disminuir el nombre de visi-
tes als centres sanitaris per renovació de receptes, facilitar l’accés a 
la prestació farmacèutica a col·lectius de pacients crònics d’especial 
seguiment i/o problemes d’accés al centre de salut.

- Millora de la seguretat en l’ús dels medicament: facilitar el segui-
ment terapèutic i la detecció de possibles incompatibilitats, interacci-
ons i actuacions sobre alertes farmacològiques.

- Millora de la qualitat de la informació: afavorir la interrelació i co-
municació entre prescriptors i dispensadors amb el corresponent be-
nefici assistencial. Afavorir el seguiment i control dels processos de 
prescripció i dispensació així com detectar possibles incidències. Dis-
posar de forma integrada de la informació qualitativa i quantitativa i 
en temps real sobre l’ús dels medicaments.

- Millora de la sostenibilitat de la prestació: afavorir el consum racio-
nal dels medicaments, facilitar eines cost efectives per la decisió de la 
selecció i l’ús dels medicaments, optimitzar la dispensació (adequa-
ció dosis, mides d’envasos, etc.), reducció d’estocs de medicaments 
en els domicilis particulars.

El 16 de desembre de 2005, s’acorda entre el Servei Català de la Salut 
(SCS) i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), 
iniciar el projecte de Recepta Electrònica a Catalunya (RE). S’inicia 
llavors un llarg camí, un gran repte pel col·lectiu, les farmàcies i les 
corporacions, els quatre Col·legis de Farmacèutics i el Consell.

Els inicis tenen com a marc impulsor el projecte de l’Història Clínica 
Compartida (HCC), que es focalitza ràpidament, per la intervenció 
del Servei Català de Salut (CatSalut), cap a la recepta electrònica. 
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El CatSalut volia obtenir informació en temps real de les dispensaci-
ons efectuades a les més de 3.000 farmàcies, dels pacients que obteni-
en la medicació,  dels medicaments dispensats i dels metges prescrip-
tors, i alhora un interès econòmic per conèixer en detall la despesa en 
medicaments a l’atenció primària de salut (AP) i amb aquesta infor-
mació poder incidir en el control de la despesa.

La situació va generar  intensos debats en el marc dels quatre Col-
legis de Farmacèutics de Catalunya i es va traslladar immediatament 
al Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC). Perme-
tin-me afirmar, així doncs, que la recepta electrònica va tenir un efec-
te transformador també sobre el propi Consell, ja que va portar els 
quatre Col·legis a la decisió de convertir-lo en una organització amb 
més recursos tècnics i humans, i va marcar un abans i un després  de 
la seva fortalesa tècnica i política.
 
Era un projecte molt tècnic, amb una gran dificultat executiva i que, 
a més, s’intuïa  d’enorme transcendència en la pràctica i el futur de 
l’ activitat professional, tant pels farmacèutics, com pel futur de les 
oficines de farmàcia enteses com a xarxa sanitària. I, fins i tot, pels 
propis Col·legis, en tant que representants d’aquesta xarxa.

El Consell va considerar que la recepta electrònica era un projecte 
irreversible, que es duria a terme amb la nostra contribució activa o 
sense ella. Així que es va decidir afrontar aquesta situació no com una 
amenaça si no com a un gran repte i, a la vegada, una gran oportunitat 
per a les oficines de farmàcia catalanes. Per tant, calia posar sobre la 
taula un model que, encaixant amb la iniciativa de l’administració, 
situés estratègicament les farmàcies de Catalunya com un sector ne-
cessari i indispensable per a l’Atenció Farmacèutica als ciutadans, i  
com a fonts generadores d’informació en temps real: metge, pacient, 
medicament i farmàcia.

En aquesta part tractaré d’exposar els procediments i dificultats que es 
van afrontar i resoldre, i que han permès arribar a l’actual funcionament 
de l’e-recepta. També dibuixar algunes de les potencialitats del model 
que, ara com ara, no s’han desenvolupat  però que el sistema permet. 
Esperem que, en un futur més o menys proper, siguin operatives.
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El primer gran pas va consistir en dibuixar una arquitectura tècnica, 
amb la finalitat que tant les oficines de farmàcia, com els farmacèutics 
i, per extensió, el Consell, es constituïssin com a parts actives i inclu-
sives de la xarxa de telecomunicacions.

És important destacar que les farmàcies no formen part d’una estruc-
tura empresarial vertical, ni d’un model franquiciat on les decisions 
que prenen els directius o l’empresa matriu s’estenen i implementen 
obligatòriament a tota l’estructura o empreses del grup. Les 3.147 
oficines de farmàcia de Catalunya i les 22.000 de l’Estat Espanyol són 
empreses individuals i autònomes.

En el nostre cas, doncs, calia fer-ne partícips d’aquesta visió a tots 
els farmacèutics, titulars-propietaris de cadascuna de les farmàcies. 
Sense la sòlida convicció de tots i, subratllo, de tots sense excepció, 
era impossible dur a terme aquest projecte.  Així doncs, calia que tot-
hom es sentís part del projecte. I per últim, però no menys important, 
validar el nostre model davant del Departament de Salut.

El nostre model, a diferència del que ja s’havia iniciat a Andalusia 
-que va ser la primera CCAA amb recepta electrònica- es caracteritza 
per tenir un servidor propi, un receptor de la informació que es genera 
a les farmàcies. I és aquest nòdul, anomenat SIFARE -Sistema d’In-
formació Farmacèutica de Recepta Electrònica-, propietat del CCFC, 
qui connecta amb el SIRE -Sistema Informàtic de Recepta Electrò-
nica- propietat del CatSalut, i li envia tota la informació. Així es va 
acordar amb el CatSalut.

En primer lloc, es van buscar experts que ajudessin a definir les ne-
cessitats tècniques i escollir partners per dur a terme el projecte amb 
garanties. Fundació Barcelona Digital (FBD), una entitat especialit-
zada en l’aplicació de les TIC, va dirigir el procediment independent 
per triar una operadora de Comunicacions i una empresa integradora 
dels Sistemes  Informàtics. Van ser escollides Telefónica i Electronic 
Data System (EDS).
  
La primera gran dificultat va ser determinar en quina situació i ni-
vell d’informatització es trobaven totes i cadascuna de les oficines de 
farmàcia de Catalunya. Una tasca laboriosa, ja que calia realitzar un 
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treball de camp detallat per tindre dades precises.

Alhora, també calia homogeneïtzar i certificar els requeriments tècnics 
necessaris per què el sistema fos compatible amb la recepta electrònica. 

Cronologia de la implantació de la recepta electrònica i altres 
processos TIC 

A continuació es detalla l’ordre cronològic de la implementació de la 
recepta electrònica, així com d’altres projectes lligats a les TIC, que 
es van afrontar com una necessitat per assolir amb garanties i segure-
tat els processos lligats a la RE, així com també d’altres oportunitats 
que els propis Col·legis van detectar i impulsar. 

Al 2005 es constitueixen els comitès mixtes directius i operatius del 
projecte, i es procedeix a analitzar la situació i definir el model  de 
recepta electrònica, establint les línies bàsiques de treball. Va ser un 
procés complexa amb el CatSalut i amb la resta d’integrants del pro-
jecte, Col·legis de Metges, el Centre de Telecomunicacions i Tecno-
logia de la informació (CTITI), l’Institut Català de la Salut (ICS), i el 
Consorci Assistencial  del Alt Empordà (CABE)13. 

Figura 2. Esquema funcional de la recepta electrònica a Catalunya   
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Durant l’any 2004 i 2005, per garantir l’homogeneïtat i la qualitat de 
les eines i procediments dels programes informàtics necessaris per 
dispensar les receptes electròniques, el Consell de Col·legis Farma-
cèutics de Catalunya va definir un procés d’homologació i es va erigir 
com a entitat certificadora dels diferents Programaris de Gestió d’Ofi-
cina de Farmàcia (PGOF). El certificat es va convertir en requeriment 
imprescindible per entrar dins del Sistema de Recepta Electrònica. 
Només 9 empreses, de les més de 30 que hi havia operant en la gestió 
informatitzada de les farmàcies, van assolir finalment l’acreditació.

En el període 2006 - 2007, un altre procés que es va haver d’adaptar 
a l’e-recepta va  ser la seva facturació. Per la facturació de les receptes 
electròniques es va definir un nou model que integrés durant un cert 
temps la facturació de les receptes electròniques amb la facturació de 
les receptes en suport paper. 

La implantació de la facturació electrònica va implicar de per sí un 
conjunt d’avantatges i millores com ara: 

- Significativa simplificació administrativa en temps i processos, 
per tant reducció del back-office administratiu de la farmàcia.

- Integració amb els diferents sistemes d’informació.
- Utilització de la xarxa VPN.
- Disminució significativa dels costos de facturació. Segons da-

des del COFB, des de l’any 2009 fins ara el cost de facturació 
per recepta facturada s’ha reduït en quasi el 50%.

2006. El 4 de juliol de 2006, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) publica l’Anunci del Consell de Col·legis de Far-
macèutics de Catalunya, sobre la Creación del Fichero de datos de 
carácter personal 5. 

L’anomenat “Fitxer dispensador” és propietat del CCFC,  i  es crea 
d’acord amb el SCS, per donar resposta a les necessitats de seguretat 
i protecció de dades pel projecte de la recepta electrònica. Aquest sis-
tema permet que els farmacèutics i tècnics de les oficines de farmàcia 
puguin dispensar la recepta electrònica, previ registre individualitzat 
dels mateixos.
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Aquest Fitxer, segons s’indicava a l’Annex I, és gestionat pel Consell 
de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i es regeix per les lleis esta-
tals i autonòmiques sobre protecció de dades de caràcter personal14, 15. 
S’instaura, així doncs, el concepte de seguretat i protecció de dades, 
que regirà en tot moment el desenvolupament de la recepta electrònica, 
i afecta a tots els actors en l’àmbit de l’oficina de farmàcia.

També es realitza l’anàlisi, disseny i implantació de les funcions que 
constitueixen els nuclis del SIRE -Sistema Informàtic de Recepta 
Electrònica- i del SIFARE -Sistema d’Informació Farmacèutica de 
Recepta Electrònica. 

Figura 3. Esquema de relació de totes les entitats integrades en el sistema de l’e-recepta

En el model català, les dades captades digitalment en la dispensació 
en les oficines de farmàcia es transmeten a un “hub” propietat del 
Consell , el SIFARE, i d’aquest al SIRE, propietat del CatSalut.

Paral·lelament al disseny i elaboració dels programaris tant dels  Cen-
tres d’Atenció Primària (CAP’s) com de les farmàcies per poder fer 
efectiva la prescripció i dispensació electrònica, es va crear una Pla-
taforma de Comunicacions (veure apartat 4.3.), per fer més segura, 
eficaç i fiable la transmissió de les dades de tots els agents implicats. 

A l’Octubre s’inicien les proves pilot a les 5 Àrees Bàsiques de Salut 
(ABS) de Girona i Terres del Ebre, que afectaven un total de 107.500 
pacients, 5 Centres d’Atenció Primària, 39 oficines de farmàcia -19 a 
Girona i 20 a Tarragona-.
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El detall sobre aquest pilot l’explica molt bé en el seu discurs d’ingrés 
a aquesta Acadèmia, el Dr. Ramon Piera, farmacèutic de la Bisbal i 
ex-president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona 16. 

Paral·lelament es crea el Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU), un ser-
vei extern de suport telefònic, per donar resposta a tots els dubtes i 
incidències de les oficines de farmàcia, en relació a la recepta electrò-
nica i la seva dispensació, vinculats al SIRE o al SIFARE. 

S’organitza també una via de “Dispensació de Contingència”, a fi de 
poder dispensar qualsevol recepta en temps de fallada tècnica o cai-
guda de les comunicacions.

2008. Les dades de la prova pilot al març de 2008 indicaven un total 
de 22,23% dispensacions fetes al 22,17% dels pacients.

L’Octubre del 2008, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 
(COFB), davant la complexitat i idiosincràsia a nivell informàtic de 
les prop de 2.200 oficines de farmàcia de la província, contracta els 
serveis d’una consultora dedicada a la Consultoria i Enginyeria de 
telecomunicacions, pel suport en la implementació de la xarxa de co-
municacions de la recepta electrònica a les farmàcies de la província 
de Barcelona. Aquesta empresa defineix els requisits mínims d’infra-
estructures de telecomunicacions i de suports informàtics en cada una 
de les farmàcies, i estableix un pla de treball que dura fins a l’entrada 
de la darrera farmàcia de forma completa i eficaç en el maneig de la 
recepta electrònica. 
 
Aquesta decisió va permetre homogeneïtzar i accelerar exponencial-
ment el projecte, i va requerir lideratge col·legial i informació perso-
nalitzada, per reconduir el malestar d’aquelles oficines de farmàcia 
per a les quals implementar el projecte era massa complex.

Un cop més es van realitzar desenes de reunions informatives, amb 
grups de 200 en 200 farmacèutics titulars d’Oficines de Farmàcia. A 
les reunions, s’explicaven els canvis organitzatius, informàtics i tèc-
nics, així com el cost econòmic que suposava la implementació de la 
recepta electrònica a tot el territori i per a cada farmàcia.
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2009. El desembre del 2009 es pot considerar com a data final de des-
plegament de la recepta electrònica a Catalunya. Recordem que, pel 
volum de farmàcies, metges i pacients, així com per la seva comple-
xitat, la província de Barcelona va ser la darrera província a desplegar 
la recepta electrònica. 

2010. Al gener del 2010, el 100% de les farmàcies de Catalunya ja 
estaven plenament incorporades i dispensant de forma efectiva la 
recepta electrònica. Pel que fa als metges, el 73% ja feien la pres-
cripció electrònica, i del 69% de pacients inclosos en la prescripció 
electrònica, més del 90% de la seva prescripció es feia en aquest 
format. Això representava el 55% del total de receptes facturades a 
Catalunya.

2018. Deu anys després de la implementació de la recepta electròni-
ca a Catalunya, al gener del 2018, s’han dispensat més de 948 milions 
de receptes prescrites electrònicament, i una mitjana de 505. 994 recep-
tes en un dia laborable. Segons dades del CCFC, a finals del 2017 s’han 
dispensat en format electrònic el 97,9% de totes les receptes facturades. 

Si fem una mirada fora de la farmàcia, en l’àmbit de l’Atenció Especi-
alitzada, el grau d’implementació de l’e-recepta als hospitals del Sis-
tema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) 
és divers, però en el seu conjunt, el grau d’implantació a finals del 
2017 és del 95,4%, segons dades de CatSalut en l’últim Informe de 
seguiment de la Recepta Electrònica, el novembre de 2017. 

Cal tenir en compte que sense un sistema d’informació no hi pot ha-
ver un control de gestió eficient ni una avaluació precisa dels resul-
tats, i sense control de gestió ni avaluació és impossible aconseguir 
una millora i molt menys una profunda transformació del sistema.

De la mateixa forma que el sistema de salut ha de perseguir resultats 
que tinguin sentit tant pel pacient com per a la societat, el sistema 
d’informació  de la recepta electrònica ha de tenir com a objectiu 
propi la generació de valor per a totes aquelles persones que fan ús 
de les dades i per aconseguir els resultats esperats en benefici del 
pacient. 
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Algunes reflexions en relació a aquest procés tecnològic

Com explicava al principi d’aquest capítol, la implantació de la recepta 
electrònica a Catalunya ha estat el projecte més important en els últims 
10 anys relatiu a la digitalització en l’àmbit de les oficines de farmàcia. 

Un projecte que va requerir estratègia, innovació, inversió, for-
mació i lideratge. Un projecte transformador del sector. Podem afir-
mar que ara tenim una xarxa real de farmàcies tecnològicament pre-
parades per afrontar molts més reptes en el camp digital.

En el dia a dia de les farmàcies, ha suposat una disminució de tasques 
administratives i una racionalització en els processos de dispensació i 
facturació. I en aquest últim, a més, una reducció important de costos. 

Pel que fa a la relació amb els pacients, ha millorat la comunicació, 
la interacció  i la resolució de dubtes o problemes relacionats amb els 
medicaments i productes sanitaris. De fet, gràcies a la visualització 
dels plans de medicació globals podem detectar abans possibles inte-
raccions, contraindicacions o duplicitats en els tractaments. 

Pel nostre sector, ha suposat un encolatge molt més fort dins el siste-
ma sanitari, una peça clau i necessària pel desenvolupament del propi 
sistema primari de salut.

Per la societat en general, crec que el sector ha sortit reforçat en oferir 
l’aspecte d’una xarxa farmacèutica accessible i professional. A més, 
també ha reforçat al farmacèutic com a garant de la seguretat dels 
medicaments, i s’ha donat una imatge de fiabilitat i confiança envers 
les dades sensibles que es gestionen dels pacients.

Però no podem ser complaents, som conscients que ha estat un procés 
llarg, massa llarg, segurament degut a la complexitat de no anar sols: 
recordem que parlem de 3.147, farmàcies, prop de 7.000 farmacèutics,
més els tècnics en farmàcia,  en un projecte compartit amb CatSalut i 
les estructures sanitàries -Atenció Primària, SISCAT, centres socio-
sanitaris, etc- a més de tots els professionals sanitaris implicats. Un 
projecte amb agents tant heterogenis resta molta agilitat, però el fet 
d’haver aconseguit tirar-lo endavant també dóna fortalesa. 
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Ha arribat l’hora d’ aprofitar la plataforma de comunicacions per a 
altres serveis professionals, amb la sanitat pública però també amb la 
privada i per desenvolupar projectes propis, al voltant o al marge de 
la recepta electrònica.

Alguns d’ells els he citat anteriorment, són projectes que, en clau Col-
legis o en clau Consell, ja s’estan desenvolupant o estan en cartera. 
I n’hi ha que estan a punt d’arribar: la interoperabilitat de la recepta 
electrònica entre totes les CCAA, la recepta mèdica privada o el macro-
projecte, que serà un altre salt de gegant en la digitalització del sector, 
que ha de començar l’any 2019: la verificació dels medicaments en la 
cadena legal de subministrament de medicaments a tot Europa.

Un cop més, el lideratge de la corporació col·legial i compartir costos  
esdevé la clau per avançar en qualsevol d’aquests projectes. En el 
camp digital, les inversions són de quantitats inassolibles per a estruc-
tures tan petites com la farmàcia comunitària. 

Nous projectes digitals al voltant de la recepta electrònica a 
Catalunya

Si fem una mirada als reptes que fa deu anys es van dibuixar al voltant 
de la  recepta electrònica, podem dir que s’han assolit els més lligats 
a la transformació digital del sector que els relacionats amb la millo-
ra de l’ús dels medicaments o l’adherència als tractaments, per citar 
algun exemple.
 
Des del punt de vista operatiu, abans del 2005 les farmàcies es consi-
deraven una xarxa logística. Del 2005 al 2013 es consolida una xarxa 
de farmàcies comunitàries connectades per la recepta electrònica. A 
partir del 2014: es desenvolupen serveis professionals per a aquesta 
xarxa  i projectes encaminats a produir estalvis en la gestió.

Pel que fa a noves funcionalitats, amb el CatSalut es contemplen pel 
2018 els següents projectes:
 

- Desenvolupament de la dispensació electrònica de medicaments 
hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA).

- Prescripció i dispensació electrònica de Fórmules magistrals ti-



35

pificades: operatiu des de febrer de 2018.
- Gestió electrònica del Programa de Manteniment de Metadona 

(PMM).
- Interoperabilitat estatal: en fase d’inici de la prova pilot i amb 

extensió prevista a l’estiu d’aquest any 2018.
- Millores en la missatgeria entre professionals del SIRE.
- Acabar el desplegament en els àmbits de l’atenció especialitza-

da i soci-sanitària.
- Projecte “pin mòbil”, que permetrà que la farmàcia pugui con-

sultar l’últim pla de medicació. El sistema SIRE enviarà un codi 
pin al telèfon mòbil del pacient, perquè el pugui donar al farma-
cèutic i així conèixer el pla de medicació vigent del pacient.

4.5. La recepta electrònica a la Unió Europea

Pel que fa a la resta de països de la Unió Europea (UE), es pot dir de 
forma global que, en relació a la recepta electrònica, a finals de 2017 
es mouen en uns paràmetres similars als del nostre país. 

La xarxa de farmàcies a la UE es xifra en més de 160.000. Uns 
400.000 farmacèutics donen diàriament assistència al voltant de 46 
milions de ciutadans de la zona euro. 

La informatització s’inicia a les farmàcies de la UE a principis dels 
anys 90, de mitjana una mica més tard que a Espanya. I creix de forma 
sistemàtica, fins poder afirmar que, a dia d’avui, el 100% de les far-
màcies europees disposen d’aplicacions informàtiques i comunicació 
per Internet (la majoria de banda ampla).

A principis del segle XXI, a més d’augmentar el nivell de digitalitza-
ció en la gestió administrativa i econòmica, trobem els primers ante-
cedents de l’e-recepta: de forma individual, o agrupades sota el parai-
gües de les seves organitzacions locals o nacionals, i algunes oficines 
de farmàcia comencen a enregistrar tractaments. 

Al igual que a Catalunya, aquestes iniciatives, finançades íntegrament 
pel propi sector, es converteixen en eines que, amb caràcter general 
s’utilitzen en els processos de dispensació. Aquestes dades, adequada-
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ment protegides són trameses a les administracions sanitàries, tant per 
a què en facin el corresponent pagament a les farmàcies, com pel seu 
ús potencial amb finalitats assistencials dels serveis nacionals de salut.
  
A principis del 2016, l’ús de la recepta electrònica a la UE creixía ràpi-
dament . Més de 17 països ja la tenien establerta,  i en més de la meitat 
superaven el 90% del total de les prescripcions 17.  És rellevant indicar 
que gairebé el 93,8% de tots els medicaments es prescriuen en l’àmbit 
de l’Atenció Primària, i la majoria es dispensen a les farmàcies 18. 

És destacable que, a tota la UE, el funcionament de la  e-recepta ha estat 
possible gràcies al fort compromís de les oficines de farmàcia i a tots els 
passos que, anticipadament i amb caràcter voluntari, han anat recorrent.
 
Tot i així, és un fet bastant generalitzat que la majoria de legislacions 
dels Estats, a l’hora de regular l’accés a les dades, tendeixen a sub-
estimar el rol que juguen les oficines de farmàcia i el coneixement 
farmacèutic  en el camp de l’atenció primària.

Caldria preguntar-se per quina raó es dóna aquesta circumstància. 
Una de les principals raons és perquè les oficines de farmàcia són 
una xarxa d’ establiments sanitaris privats,  fora del sistema públic de 
salut des del punt de vista organitzatiu i jeràrquic. I preval, per part 
d’aquest sistema públic, una visió exclusiva del pacient, encara que 
les farmàcies hi estiguin incardinades per diverses fórmules contrac-
tuals i de prestació de serveis, entre elles les d’atenció farmacèutica i 
dispensació de medicaments. I per tant, compartint informació sensi-
ble del mateix pacient en l’àmbit de l’atenció primària de salut.

Pel que fa a la interoperabilitat de la e-recepta, en alguns estats euro-
peus com el nostre,  internament encara no són interoperables,  ni les 
estructures ni els softwares es van dissenyar inicialment per ser com-
patibles entre CCAA o regions. Si més no, a Espanya s’està apunt de 
concloure aquest procés d’interoperabilitat amb èxit. 

Òbviament, a nivell transfronterer, la interoperabilitat és encara ine-
xistent. Aquest és, sense cap mena de dubte, un del grans reptes digi-
tals a resoldre en favor dels ciutadans europeus.
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5. NOUS PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ EN 
L’ÀMBIT DE LA FARMÀCIA

5.1. Interoperabilitat de la recepta electrònica en el Sistema 
Nacional de Salut

La e-recepta està operativa en el cent per cent de les farmàcies de 
totes les comunitats autònomes (CA)  però amb diferents aplicacions 
i requeriments que  dificultaven fins fa poc que un ciutadà pogués 
obtenir la seva medicació en una oficina de farmàcia situada en una 
comunitat autònoma diferent a aquella on li han realitzat la prescrip-
ció electrònica. Això obliga a prescriure els tractaments en recepta 
paper quan el pacient s’ha de desplaçar fora de la seva CA per un 
temps determinat.

La mobilitat dels ciutadans en tot el territori nacional ha fet necessari 
la implantació d’un sistema que permeti intercanviar la informació 
continguda en una recepta entre CCAA. Aquesta necessitat és la base 
de la interoperabilitat de la recepta electrònica, que garanteix la cir-
culació de la informació per assegurar la prestació farmacèutica en el 
conjunt del Sistema Nacional de Salut (SNS) 19.

En aquest context, la Direcció General de Salud Pública del Ministeri 
de Sanitat, en coordinació amb la Subdirecció General de Tecnologies 
de la Informació, van elaborar un Pla d’interoperabilitat de la RE en 
tot el SNS, que persegueix els següents objectius: 

- Aconseguir que el ciutadà pugui obtenir la seva medicació en 
qualsevol oficina de farmàcia del país utilitzant la recepta elec-
trònica, independentment del lloc on li hagin realitzat la pres-
cripció.

- Evitar tasques administratives al prescriptor en desplaçaments 
de pacients fora de la CA.

- Avançar en la implantació de sistemes d’informació, que permetin 
que les CA coneguin les transaccions que es realitzen entre elles.

- Disposar d’un sistema integrat de recepta electrònica en el SNS.

Les proves pilot per dur a terme aquest Pla, van començar l’any 2013 
a les CCAA de Canàries i Extremadura, coordinades pel Ministeri de 
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Sanitat. Un cop acabat el pilotatge, el juliol de 2015 es va consolidar 
l’inici efectiu d’aquest projecte.
 
No m’estendré en explicar els detalls tècnics i operatius d’aquest pro-
cés. En tot cas, m’agradaria constatar que, amb dades de gener de 
2018, només falten quatre CCAA per certificar l’operativitat de les 
seves receptes electròniques en la resta del SNS 20. Pel que fa a Cata-
lunya, ja està en fase de pilotatge. 

En total, actualment estan certificades 11.543 farmàcies, el 53,29% 
del total i 9.763 Centres d’Atenció Primària, el 79,56% de tot el ter-
ritori espanyol 21. 

5.2. La recepta electrònica privada

Un altre projecte digital que es desenvoluparà en un futur proper en 
el sector de les oficines de farmàcia és la Recepta Mèdica Electrònica 
Privada. És d’àmbit estatal i està liderat pel Consejo General de Cole-
gios Farmacéuticos de España (CGCF), des d’ara “el Consejo”, amb 
el Consejo de Médicos i el Ministeri de Sanitat.

Amb aquest projecte , Espanya amb aproximadament 7,8 milions de 
persones amb assegurança privada, segons dades de la Fundación 
IDIS 22,  aspira a liderar la recepta electrònica privada a la Unió Eu-
ropea. Actualment, el 100% de les farmàcies ja dispensen la recepta 
electrònica pública , i el gran repte és fer ara el salt amb la privada.  

El model de recepta mèdica electrònica privada (RMP) té com objec-
tiu establir una solució global, estàndard e interoperable, que permeti 
la seva prescripció i dispensació per qualsevol metge i farmàcia res-
pectivament, d’Espanya. 

El 21 de gener de 2013 va entrar en vigor la nova recepta mèdica 
privada, en compliment del Real Decreto 1718/2010 de 17 de diciem-
bre, sobre receta médica y órdenes de dispensación 23. El Capítol V, 
Article 12, en els criteris generals exposa: ” La receta médica privada 
podrá emitirse en soporte papel, para su cumplimentación manual o 
informatizada, y en soporte electrónico, según lo establecido en el 
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artículo 3 de este real decreto, y de acuerdo con los requisitos comu-
nes establecidos para las recetas médicas públicas y privadas en el 
capítulo II”. 

Aquest va ser el primer pas per aconseguir que tots els metges, odon-
tòlegs i podòlegs del sector privat tinguéssin un format de recepta 
homogeni. Aquesta recepta inclou un codi de verificació electrònica 
(CVE) que permet comprovar la seva autoria, facultatiu, Col·legi i 
especialitat, el medicament prescrit i la farmàcia que el dispensa. 

Tanmateix el RD també delega la responsabilitat de la homologació 
dels sistemes de prescripció electrònica als Consells Generals dels 
prescriptors. I són ells els que han d’establir els sistemes necessaris 
per garantir la seguretat dels consumidors,  l’autenticitat de les recep-
tes i, en definitiva, impossibilitar el frau.

Per la farmàcia comunitària és un nou repte en el camp de les TIC, 
i sobretot un gran pas endavant pel que fa a la racionalització en la 
utilització de medicaments i productes sanitaris, i  a la llarga una font 
d’informació agrupada dels tractaments dels ciutadans , preservant en 
tot moment el dret a la protecció de dades de la seva història clínica, 
segons disposa l’article 11 de l’esmentat Real Decret.

Des de la seva constitució, el passat 28 de setembre de 2017, el grup 
de treball sobre Recepta Mèdica Electrònica Privada es reuneix 
periòdicament per desenvolupar el disseny d’un model consensuat 
d’e-recepta  d’àmbit nacional. També es preveu disposar del Sistema 
Nodofarma gestionat pel Consejo 24, per facilitar les comunicacions 
des de les farmàcies, mitjançant la Xarxa Col·legial Farmacèutica.
 
Els aspectes tècnics del model es basen en les següents consideracions, 
establertes al RD, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació:

- Estàndards d’homologació per part del “Consejo General de 
Médicos de España” de verificació de l’habilitació dels metges 
en tot el país i el tipus de signatura del prescriptor.

- La identificació del pacient mitjançant la targeta o per codi de 
verificació electrònica de la recepta, que tindrà informació sobre 
el repositori i centre d’origen, amb la possibilitat d’utilitzar com 
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a suport els telèfons mòbils.
- El contingut del full de tractament actiu, que es facilitarà al 

pacient.
- La comprovació del quadre de prescriptors privats autoritzats 

per les mutualitats.
- La revisió d’incompatibilitats i frau.
- Les solucions de contingència a nivell de prescripció i dispensa-

ció, en possibles casos de fallades del sistema.
- La definició de diferents casos d’ús, entre d’altres, la prescripció 

d’especial confidencialitat per preservar els drets dels pacients 
o el bloqueig cautelar per les farmàcies, en el cas de detectar-se 
problemes específics.

La proposta de treball contempla igualment, un detallat anàlisis dels 
interfases i els estàndards tecnològics que serà necessari tenir en con-
sideració per a l’inici d’aquest important projecte compartit, com a 
garantia pels pacients.

Quan l’e-recepta privada sigui una realitat s’haurà aconseguit una fita 
importantíssima, conèixer tota la medicació de prescripció mèdica 
que pren un pacient, tant del àmbit públic com  privat, informació 
necessària per millorar l’ús dels medicaments dels pacients. 

5. 3. Projecte europeu contra l’entrada de medicaments falsos a 
la cadena legal de subministrament de medicaments: Projectes 
EMVO i SEVeM

La falsificació de medicaments és un problema global de salut públi-
ca, amb xifres cada vegada més alarmants. Es considera que, aproxi-
madament, el 50% dels medicaments que es venen per internet són 
falsos o de molt baixa qualitat.

La cultura de l’autodiagnòstic i l’autoprescripció han comportat 
l’aparició de milers de llocs web no regulats,  que donen accés no 
supervisat a productes mèdics o farmacèutics de baixa qualitat i fal-
sificats,  sobretot, en els països d’ingressos baixos i mitjans i en les 
zones de conflicte o agitació social, amb sistemes de salut molt febles 
o inexistents. 
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L’Organització Mundial de la Salut (OMS), va denunciar el novembre 
del 2017 25 que, als països en vies de desenvolupament, d’ingressos 
baixos o moderats, un de cada deu medicaments comercialitzats són 
falsos o de baixa o molt baixa qualitat, majoritàriament antibiòtics i 
antipalúdics. 

En canvi a Europa, i per extensió a Espanya, la infiltració de medi-
caments falsificats en la cadena legal de subministrament, fins ara és 
anecdòtica,  però és una amenaça creixent e inacceptable. 

Atès que la salut i la seguretat dels pacients tenen una importància 
cabdal pel sector farmacèutic, cal una estratègia de protecció glo-
bal a nivell europeu. Per això, es va crear l’Organització Europea de 
Verificació de Medicaments (EMVO), una iniciativa conjunta dels 
representants de la Unió Europea dels fabricants de medicaments 
(EFPIA, EAEPC), els majoristes (GIRP) i els farmacèutics comuni-
taris (PGEU).

Projecte EMVO (Organització Europea de Verificació de Medi-
caments)

L’Organització Europea de Verificació de Medicaments (EMVO), 
fundada el 13 de febrer de 2015, és una organització belga sense ànim 
de lucre que representa als grups d’interès per la seguretat dels medi-
caments, units per impedir l’entrada de medicaments falsificats a la 
cadena legal de subministrament 26. 

EMVO és la responsable d’avançar en la formació del Sistema Eu-
ropeu de Verificació de Medicaments (EMVS). Aquest sistema ga-
ranteix la implementació d’un sistema operatiu segur, interoperable i 
rendible a tot Europa. Respòn al mandat de dues normatives europees: 

- La Directiva 2011/62, segons la qual s’estableix un codi comu-
nitari sobre medicaments d’us humà, en relació a la prevenció 
de l’entrada de medicaments falsificats a la cadena de subminis-
tra legal 27.

- Reglament Delegat (UE) 2016/161, que estableix disposicions 
relatives als dispositius de seguretat que figuren en els envasos 
dels medicaments d’us humà 28. 
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El seu objectiu és doncs, prevenir l’entrada de medicaments falsificats 
a la cadena legal de subministrament i protegir la població del tràfic 
il·legal de medicaments. 

A Espanya, es coneix com Sistema Español de Verificación de Me-
dicamentos  (SEVeM) i també es regeix per aquestes dues normati-
ves. El Ministeri de Sanitat està a punt de publicar un Decret, que ac-
tualitzarà la regulació relativa als laboratoris farmacèutics, fabricants 
de principis actius i comerç exterior de medicaments, així com els 
fàrmacs en investigació i concretarà com ha de ser el SEVeM. 

La Unió Europea ha fixat el 9 de febrer del 2019 com a data límit per 
a que tots els seus Estats membres comencin a dispensar els medica-
ments amb recepta, amb algunes excepcions, complint els requisits de 
la Directiva de seguretat. 

La mesura afecta a 32 països, que s’han de connectar al “hub” euro-
peu: 2.500 laboratoris, distribuïdores de medicaments i 160.000 far-
màcies. El projecte avança més lent del previst: actualment 14 països 
han començat la fase d’implantació, i es preveu que només el 50 % 
dels països estaran preparats per la data fixada en la normativa. 
 
En què consisteix el sistema harmonitzat de verificació de medi-
caments?

És un sistema basat en la serialització, per part de la industria far-
macèutica, de tots i cadascun dels envasos de medicaments de pres-
cripció a través d’un codi únic, bidimensional i aleatori, anomenat 
datamatrix. També inclou un sistema antimanipulació, que finalment 
es verifica a les farmàcies comunitàries o hospitalàries com a punts 
de dispensació, i actua un cop més com a garant de l’autenticitat del 
medicament dispensat, en benefici de la seguretat dels pacients. 

Tota la informació generada es connectarà a un repositori nacional, a Es-
panya a la plataforma NODOFARMA depenent del Consejo General. I 
tots els repositoris nacionals a l’EMVO, que és el repositori europeu 29. 
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Figura 4: Arquitectura del sistema SEVeM. Font: CGCF - INFARMA 2018

La indústria tindrà la responsabilitat de serialitzar, carregar la iden-
tificació unitària al respositori nacional, verificar i, en determinats ca-
sos, també desactivar el codi d’identificació.

La distribució farmacèutica haurà de verificar els medicaments que 
no vinguin de la indústria -els que es compren a altres distribuïdors o 
les devolucions de les farmàcies- i hauran de desactivar el Codi Uni-
tari  només en determinats casos. 

L’oficina de farmàcia, és qui garanteix el final del procés. Abans 
de dispensar el medicament s’haurà de comprovar el dispositiu anti-
manipulació, identificar el codi datamatrix i verificar mitjançant una 
connexió telemàtica al repositori europeu l’autenticitat de l’envàs, de-
sactivar l’identificador únic i dispensar. Si la validació és negativa, la 
farmàcia no podrà dispensar el medicament i ho haurà de comunicar 
a les autoritats competents.

Alguns dels reptes que hauran d’afrontar les farmàcies són els costos 
derivats de la inversió en escàners, adaptacions del software i comu-
nicacions, així com la compatibilitat amb els sistemes de RE. També 
cal tenir presents els canvis que suposaran en la formació del perso-
nal, la informació al pacient i el temps de resolució d’incidències. 
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La indústria farmacèutica del territori espanyol estima que el cost 
d’implantació per el seu sector serà d’uns 200 milions d’euros. I enca-
ra falta conèixer els costos per la distribució farmacèutica, les oficines 
de farmàcia i la farmàcia hospitalària.

En tot cas, la verificació també aportarà una sèrie d’avantatges: una 
agilització dels processos de retirada de productes,  una millora dels 
processos logístics de la farmàcia -gestió de l’estoc, dels lots i les 
caducitats-, i esperem que en un futur proper, la supressió del cupó 
precinte. Una llarga reivindicació dels farmacèutics que veuen com 
avui en dia, en plena era de la digitalització, i amb recepta electrònica,  
encara han de fer l’arcaica i feixuga tasca de retallar i enganxar els 
cupons precintes dels envasos dels medicaments.

El més important per la farmàcia és que es reforça com a establi-
ment sanitari: ofereix encara més seguretat dels medicaments dis-
pensats als pacients, enfront de les xarxes il·legals de venta de medi-
caments per internet.

Voldria remarcar que ens trobem davant del projecte digital més 
important que es viurà en la cadena del sector del medicament en 
els propers anys.

Per a la oficina de farmàcia és un salt tecnològic i de processos digi-
tals avançats, i serà viable perquè les farmàcies actualment ja estan 
tecnològicament preparades en una xarxa que treballa en processos  
digitals. Aquest esforç dels darrers anys servirà per afrontar amb èxit 
els reptes digitals de futur.

5.4.  Projectes col·legials. SIFADATA

Amb la Recepta Electrònica i altres eines digitals es van posar les ba-
ses per la transformació digital de la farmàcia. Fins ara les aplicacions 
pràctiques han estat més en els processos de la gestió, dispensació 
i facturació de receptes i també administratius, que en el processos 
assistencials. 

Però aquest viatge de transformació digital no es va iniciar només 
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per aquest motiu. En l’imaginari dels que vam gestar el model  de 
recepta electrònica es volia arribar molt més lluny.  Ara que ja s’han 
complert 10 anys de la seva implementació, és el moment de donar 
el segon gran salt, que hauria de reprendre com a primer objectiu la 
introducció de nous processos digitals tant en la gestió com en els 
assistencials. 
 
Actualment el  COFB i per extensió el CCFC, estan treballant en el 
projecte SIFADATA (Sistema d’Informació de Dades Farmacèuti-
ques), també anomenat projecte e-Farma. És un projecte digital, un 
portal col·legial únic de tots els usuaris, tots els processos i tots els 
serveis professionals actuals i futurs de la farmàcia, amb comunicació 
directa entre metges i farmacèutics, mitjançant l’ús d’eines i accessos 
estàndards.

Està construït sota el mateix model de Seguretat que la RE, complint 
la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), nivell alt, i el nou 
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), amb signatura di-
gital, per garantir la integritat de les comunicacions, encriptació de les 
comunicacions i informació d’auditoria. També es preveu la signatura 
biomètrica dels pacients pel seu consentiment en la recollida de dades 
per part de les oficines de farmàcia.

Serà el primer portal de serveis a nivell nacional que englobarà tota 
la gestió dels serveis professionals actuals i futurs, amb un “hub” o 
repositori de les dades en el CCFC.

A través d’una gestió basada en l’ètica, es vol avançar cap un mo-
del més integrador de les dades terapèutiques dels pacients. A través 
d’aquest projecte, es posarien a l’abast dels farmacèutics mesures an-
tropomètriques, metabòliques, al·lèrgies a medicaments o aliments, 
els seus tractaments de prescripció o de recomanació farmacèutica i 
els seus hàbits saludables. 
 
Pel que fa a processos professionals i de gestió de la farmàcia, aquest 
any, segons el cap de projectes del CCFC, el Sr. Fernando Espí i el 
tresorer del COFB, el Sr. Joan Calduch, es dóna un pas de gegant 
en la digitalització de l’oficina de farmàcia, amb la posada en marxa 
del projecte “Oficina de Farmàcia lliure de papers”, que engloba tres 
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subprojectes, tots tres seguint l’esperit del model de recepta electrò-
nica, d’integrar totes les seves funcionalitats dins dels PGOF’s de les 
farmàcies:

-  Gestió electrònica del llibre receptari
- Gestió electrònica del llibre de comptabilitat d’estupefaents
-  Gestió electrònica dels vals de compra d’estupefaents

Aquest últim subprojecte, en particular, es porta desenvolupant des 
del 2015, i ha tingut una gran complexitat pel fet d’estar involucrats 
el Departament de Salut, la distribució farmacèutica a Catalunya, el 
CCFC, els COFs, les farmàcies, i els seus programes de gestió, i afec-
ta a tots els procediments i circuits tant de compra com de devolució 
d’estupefaents ( tant dels medicaments com de les substàncies). 

El model de gestió electrònica de vals d’estupefaents inclou, a més a 
més, signatura electrònica de totes les actuacions fetes per les farmà-
cies i pels responsables tècnics dels distribuïdors, així com un accés 
web pel Departament de Salut que els hi permetrà consultar l’estat i 
situació de cada val d’estupefaents, així com tenir traçabilitat instan-
tània de totes les actuacions fetes sobre cada val dins del circuit de 
compra i devolució, des de l’oficina de farmàcia fins al distribuïdor.

A més a més, gràcies a la gestió electrònica dels llibres receptari i 
de comptabilitat d’estupefaents, les declaracions que les farmàci-
es han de presentar per llei (declaració mensual ECM, i declaració 
anual d’estupefaents), es faran directament a través del Portal de 
Serveis, sense que les farmàcies hagin de fer cap actuació manu-
al, a excepció de la seva signatura digital, i arribant directament al 
Departament de Salut, sense haver de passar per cap altre Sistema 
d’Informació addicional.

Amb la posada en marxa d’aquest projecte, estem parlant, per tant, 
d’un gran salt en digitalització de processos a l’oficina de farmàcia, 
eliminant quasi tota la informació en format paper, i treballant ex-
clusivament amb informació electrònica, que garanteix al 100% la 
seguretat de les dades, i permet garantir la seva integritat mitjançant 
signatura electrònica.
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En l’àmbit de programes de contingut professional, ja s’han registrat 
electrònicament els programes següents:

-  Programa de Detecció precoç de càncer de colon i recte
-  Programa de manteniment en metadona (PMM)
-  Registre de farmàcies sentinella
-  Campanya de prevenció contra la diabetis

I es preveu que s’introduiran properament:

-  Sistema Personalitzat de Dosificació (SPD)
-  Seguiment de la mesura de la pressió arterial
-  APP mòbil pels pacients, per gestionar els seus consentiments 

a les oficines de farmàcia per tal que els hi gestionen aquests 
serveis (pressió arterial, SPD, etc)

6. SALUT DIGITAL, FARMÀCIA I PROFESSIÓ

6.1. e-Salut i m-Salut 

A Espanya, el 90% dels ciutadans tenen accés a Internet, i un de cada 
quatre usuaris d’internet busca diàriament informació de salut. En el 
camp de la salut, els pacients cada cop més demanen respostes rà-
pides, fiables i personalitzades, per això la irrupció de la e-Salut i 
totes les seves variants està creixent i cada cop és més utilitzada pels 
ciutadans.

e-Salut

Existeixen diverses definicions de l’e-Salut o e-Health , però prenent 
com a referència les de l’ Organització Mundial de la salut (OMS) i 
de la Comissió Europea, es pot definir com la utilització de les Tec-
nologies d’Informació i Comunicació (TIC)  per la salut. Inclou els 
tractaments dels pacients, el seguiment de malalties,  la recerca i la 
formació continuada. També inclou la prevenció, el diagnòstic, la sa-
lut pública, els processos que faciliten una major eficiència dels siste-
mes de salut i el  intercanvi de dades i cooperació entre institucions, 
professionals i els ciutadans 30, 31. 
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Engloba diferents productes i serveis per la salut, com aplicacions 
mòbils (m-Salut), la telesalut, la telemedicina, els dispositius weara-
bles pel monitoratge que també s’integren en roba i accessoris, el Big 
Data, els sistemes de suport a la decisió clínica, o l’ Internet de les 
coses (Internet of Things, IoT)  entre d’altres.

A la fi i al centre del tot procés de la e-Salut  hi ha un procés irrever-
sible que serà determinant pel sistema de salut i els professionals, i 
és que a través de les TIC i, mitjançant el seu braç més visible, les 
app o salut mòbil s’està produint un canvi fonamental en la cadena 
de valor de la societat i per tant del ecosistema salut, l’empoderament 
del ciutadà.

Aquest canvi ha de fer reflexionar molt seriosament, tant els gestors 
que prenen decisions en el camp de la salut com a totes les profes-
sions sanitàries que fins ara, de forma més o menys exclusiva són els 
dipositaris pràcticament únics de la informació sanitària. Les dades 
individuals són dels pacients i la comparteixen amb els professionals 
sanitaris o els sistemes i estructures de salut perquè que amb la seva 
gestió i correcta interpretació, es prenguin les decisions adients en 
benefici de la seva salut.

En el futur doncs, la informació haurà de ser compartida i el que mar-
carà les noves prestacions professionals, no serà l’accés a la informa-
ció sinó la capacitat per transformar-la en coneixement i per extensió 
en resultats en un marc d’eficiència.

Per tant, en aquest marc, la e-Salut acabarà afectant  en el fons i en la 
forma els procediments de prestació i de provisió de salut. En aquest 
punt, cal girar una mirada als vectors que ens poden portar cap aquest 
món digital i a través del concepte e-Salut, a un canvi tan substancial.

En primer lloc i perquè és una realitat, la e-Salut permet ja un procés 
de formació continuada de tots els professionals de la salut amb una 
eficàcia i eficiència que fa pocs anys no ens semblava possible. En 
aquest sentit, com a mostra que tenim a tocar, és el cas del COFB a 
on molts dels programes de formació continuada que tenen lloc en 
el seu àmbit estan a disposició on-line per a tots els farmacèutics de 
Barcelona. 



49

També als professionals que tindran l’opció d’interconnectar amb els 
ciutadans, la telemedicina, i accedir a les dades, fins i tot en temps 
real,  i tenir lectura de paràmetres del pacient recollides pràcticament 
dia a dia mitjançant dispositius digitals que el propi pacient manejarà.

D’altre banda, els sistemes de salut en la lluita per ser sostenibles, 
estan trobant en la e-Salut una manera de ser més eficients,  via oferir 
serveis i consultes en remot, disminuint així radicalment les despeses 
i fins i tot augmentant la intensitat de la provisió assistencial. Així ma-
teix, a entorns menys favorables, països empobrits, els permet arribar 
a zones inaccessibles a on els és impossible arribar-hi ni en recursos 
materials ni professionals.

L’altre gran aportació de la e-Salut és el potencial infinit intercanvi i 
l’accés a les dades des de qualsevol abordatge professional. El con-
cepte TIC/e-Salut permet dur a terme, per exemple, Programes de 
Promoció de Salut i Prevenció de la Malaltia amb menys recursos i 
amb molta més eficiència. Això ho exemplifica el Programa de De-
tecció Precoç del Càncer de Colon i Recte (PDCCR),  realitzat en els 
darrers anys i amb part del procés digitalitzat, a on 1.249 farmàcies de 
Catalunya han posat en evidència la capacitat i qualitat de la xarxa de 
les oficines de farmàcia i l’indispensable actuació dels farmacèutics 
per obtenir uns magnífics resultats 32.

m-Salut

Segons l’OMS, la m-Salut, es defineix com la pràctica de la medicina 
i la salut mitjançant aparells i dispositius mòbils  com telèfons mòbils 
intel·ligents, dispositius de monitorització de pacients, assistents per-
sonals digitals i altres dispositius inalàmbrics10. 

A Catalunya, la presència de telèfons intel·ligents, assistents personals 
digitals (pda)  o tabletes i altres dispositius sense fils, són presents en 
quasi el 100% de llars i la cobertura de la xarxa sense fils  cobreix tot 
el territori. Aquestes dades són extrapolables a la majoria dels països 
de la UE, en una tendència que de forma exponencial s’estén arreu 
del món 33, 34. 
 
La tendència ha empès als desenvolupadors tecnològics a produir  
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aquestes aplicacions,  i s’estima que al món existeixen unes 325.000 
app disponibles de salut i al voltant de 3.000.000  de persones ja esta-
rien monitoritzades via app al 2017 i els usuaris es descarregaran 3,6 
bilions d’aplicacions, segons l’últim informe “mHealth Economics 
2017 report - by Research2Guidance” 49. 

L’àmbit de la salut compta actualment doncs, amb milers d’aplicaci-
ons pensades per satisfer les necessitats de ciutadans, pacients i pro-
fessionals sanitaris. Les app de salut poden afavorir una implicació 
més gran i la co-responsabilitat dels usuaris mitjançant  l’autocura 
i l’autogestió de la salut gràcies a la possibilitat d’accedir i contro-
lar personalment aquest tipus de dades. El ciutadà cada vegada més 
participa activament en les decisions sobre la seva salut i hi ha una 
clara tendència a l’alça en les consultes que sobre cura de la salut  es 
realitzen a través dels canals mòbils i digitals.

Les app mòbils ofereixen múltiples possibilitats. Algunes estimulen 
l’activitat física i els hàbits de vida saludables -des de pautes d’exerci-
ci físic a programes d’ajut per perdre pes o deixar de fumar-. D’altres 
faciliten el control de les dades personals de salut, com per exemple 
les aplicacions que controlen els nivells de glucosa o d’altres paràme-
tres biològics i fisiològics relacionats especialment amb les patologies 
cròniques. Diabetis, obesitat i depressió encapçalen la llista de les app 
més utilitzades.

Les aplicacions per a telèfons mòbils poden incidir positivament en 
aspectes com:

-  L’oferiment de consells i pautes de comportament saluda-
bles, com també de suport psicològic.

-  L’accés a informació i continguts rellevants i actualitzats, fins i 
tot en temps real.

-  Intervencions més personalitzades i adaptades a les necessitats 
dels usuaris.

-  La implicació dels pacients i els usuaris en l’autocura i l’auto-
gestió de la seva salut.

-  La recollida sistemàtica de dades personals de salut per facilitar 
el seguiment de les malalties i les intervencions terapèutiques.

-  El contacte i la comunicació amb el sistema de salut i els seus 
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professionals.
-  La coordinació i l’eficiència dels centres i dels recursos assis-

tencials.
-  El registre de paràmetres biomèdics, biològics especialment en 

les patologies cròniques, com diabetis, hipertensió, hipercoles-
terolèmia, etc.

Properament, totes les app mòbils que pretenen millorar la salut, en-
cara que sigui de forma pal·liativa, seran considerades productes sa-
nitaris, segons la Directiva 93/42/CEE (27), que defineix els requisits 
essencials que han de complir per a poder obtenir la marca CE. El 
Reglament Europeu UE 2017/745, de maig de 2017, estableix un pe-
ríode d’adaptació de tres anys igual per tot Europa 35. 

Aquest requisit donarà al meu entendre, més garanties de seguretat 
tant als pacients com als professionals sanitaris. 

Serveis que poden oferir les farmàcies amb una App mòbil

El gran volum de negoci de la salut aplicada al mòbil en 2017 demos-
tra la gran inversió en innovació que es destina a la salut digital. L’any 
passat va registrar 17.000 milions d’euros i els experts asseguren que 
augmentarà un 40% durant els pròxims cinc anys, segons un informe 
de la consultora SNS Research sobre salut.  

En el camp de la farmàcia, dins de la UE existeixen un nombre sig-
nificatiu d’aquestes app, la majoria d’elles van de la mà de les orga-
nitzacions professionals o grups de farmàcies. Moltes informen sobre 
la geo-localització de  farmàcies, o la possibilitat d’encomanar medi-
caments o productes a la farmàcia habitual, o saber en temps real  la 
disponibilitat de medicaments o productes sanitaris a la farmàcia més 
propera com a Suècia, al temps que també contenen informació de 
medicaments en dificultats de subministrament 17. 
 
Algunes  a més,  ofereixen la possibilitat d’incloure recordatoris en la 
terminal mòbil del pacient sobre posologia per millorar l’adherència 
i en alguns casos, existeix la possibilitat d’establir vídeo-conferència 
on-line amb un farmacèutic, com a Dinamarca 17. A Espanya, la base 
de dades de medicaments, productes i articles sanitaris, Bot PLUS 36, 
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del CGCF, disponible també en format app,  és la mes amplia de totes i 
és accessible actualment a tots els professionals de la salut, que a més 
disposa d’un mòdul d’ “Atenció Farmacèutica”, amb multitud d’apli-
cacions i filtres que permet creuar variables sobre interaccions de me-
dicaments, entre ells, i en situacions fisiològiques especials (embaràs, 
lactància) o patològiques (insuficiència renal, hepàtica etc.) 34. 

A Catalunya, i més concretament al COFB, s’està desenvolupant un 
projecte perquè a les farmàcies, es registrin digitalment en una tableta 
programes assistencials com el Sistema Personalitzat de Dosificació, 
registre de la tensió arterial o de paràmetres biològics, entre d’altres, i 
també el consentiment previ del pacient amb signatura digital.

El CatSalut està desenvolupant una app “Pin Mòbil”, en la que els 
ciutadans rebran un nou codi de seguretat perquè el farmacèutic pugui 
accedir al seu Pla de Medicació quan el codi antic ja no sigui vigent. 

Amb tot, un dels gran dubtes que es genera actualment en el camp 
de la e-Salut en general és la seguretat  (de les dades que s’introduei-
xen) la fiabilitat (dels continguts) la confidencialitat (del tractament 
de les dades) i la responsabilitat (en relació als possibles fraus o 
efectes nocius sobre la salut), si no hi ha professionals de la salut que 
supervisin els continguts i/o gestionin els resultats.

6.2. Dossier Farmacèutic versus Història Clínica Compartida

Les TIC s’han incorporat de forma desigual al Sistema Nacional de Sa-
lut (SNS). Si bé més del 90% dels metges d’atenció primària compten 
amb sistemes d’història clínica electrònica, la seva incorporació  als 
centres hospitalaris ha estat més dispar. Amb caràcter general, els nous 
hospitals tenen una implantació completa, mentre que en els hospitals 
amb més anys de funcionament, aquest treball està sent més difícil. 

La Història Clínica Compartida (HCC) és la història electrònica 
que agrupa el conjunt de documents que contenen dades i informació 
rellevant sobre la situació i l’evolució d’un pacient al llarg del seu 
procés assistencial 37.
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Totes les CCAA disposen de sistemes de  HCC electrònica o di-
gital (HCE). Aquets incorporen funcionalitats que aporten eficièn-
cia, efectivitat i seguretat al procés d’atenció  sanitària. Però no estan 
concebuts per oferir informació quan el pacient ha de ser atès fora de 
l’àmbit on s’ha generat la informació 38. 

La interoperabilitat entre els centres i el grau d’accés a les HCC dels 
agents autoritzats  -metges, infermers, personal administratiu- és di-
vers en tot el sistema sanitari. Les estructures encara no són el cent 
per cent compatibles, i molts dels sistemes encara “no es parlen” entre 
ells, amb uns resultats encara lluny de ser els òptims. 

A Catalunya, actualment tots els hospitals d’aguts i els Centres 
d’Atenció Primària (CAPs) ja estan connectats, així com la majoria 
dels centres sociosanitaris i de salut mental de la xarxa d’utilització 
pública de salut 37. 

Malauradament, l’actual legislació 39 no permet als farmacèutics co-
munitaris accedir a les històries clíniques, ni tan sols per obtenir les 
dades necessàries en relació als tractaments terapèutics dels pacients. 
Només a la legislació del País Basc, es reconeix l’accés als farmacèu-
tics i òptics però no de forma directa, doncs és el metge o el professi-
onal encarregat del tractament de les dades qui  ha d’autoritzar aquest 
accés 40.  

Aquest és un dels  objectius dels farmacèutics comunitaris no asso-
lits encara, accedir a les dades de la HCC necessàries per millorar 
l’atenció farmacèutica en benefici del pacient, especialment en l’ús 
dels medicaments, així com poder introduir-hi informació, ja sigui de 
paràmetres biomèdics o dades en  relació a problemes relacionats amb 
els medicaments (PRM), perquè constin en la HC i alhora, compartir 
aquesta informació generada a la farmàcia amb la resta de professio-
nals sanitaris. 

Si no s’aconsegueix, s’haurà perdut una gran oportunitat per al “con-
tinu assistencial” del pacient. El propi sistema sanitari està cec en re-
lació a l’ús correcte dels medicaments o l’adherència als tractaments, 
entre d’altres dades rellevants. Tampoc es contempla ara per ara, la 
integració de cap dada generada en l’àmbit de la sanitat privada.
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Precisament, en el capítol dedicat a la sanitat del Plan Digital 2020 
publicat per la CEOE, dins de les estratègies i objectius a assolir pel 
2020,  es proposa la necessitat de garantir des del qualsevol punt de 
SNS que els farmacèutics comunitaris puguin tenir accés a la HCC: 
per tal de poder fer la revisió sistemàtica  de la medicació, amb la 
finalitat de prevenir i detectar problemes relacionats amb els medi-
caments, així com millorar  l’adherència als tractaments, a través de 
procediments d’atenció farmacèutica, facilitant la col·laboració i la 
cooperació entre el farmacèutic i el metge 41. 

Dossier Farmacèutic

Davant l’actual impossibilitat legislativa de formar part de l’HCC, 
han sorgit iniciatives, tant espanyoles com europees, de construcció 
de la pròpia història terapèutica digital del pacient des de la farmàcia. 
Evidentment, amb el consentiment explícit del pacient i complint to-
tes les garanties de seguretat i salvaguarda professional.

En aquest apartat, cal destacar les iniciatives a França i a Bèlgica amb 
Le Dossier Pharmaceutique 42, 43 on es promou i s’organitza un regis-
tre voluntari de tots els medicaments, tant de prescripció com OTC’s 
dispensats a les farmàcies adherides al projecte. Sota el paraigües de 
l’Ordre des Pharmaciens, en el cas francès, amb la participació del 
ministeri de Salut, i regulat per llei. 

En els dos països, la majoria de farmàcies s’hi han adherit activament 
i amb molt d’ èxit, doncs actualment ja s’ha donat d’alta voluntàri-
ament el 50% de la població. A França, l’accés a aquest Dossier es 
permet també als farmacèutics d’hospital i, recentment, s’ha obert als 
metges del sistema hospitalari.

També és rellevant la proposta de Suïssa, la Net Care Service, on el 
farmacèutic és la clau d’accés al sistema en l’atenció primària. El 
farmacèutic, d’acord amb un protocol fixat a l’atenció primària, esta-
bleix contacte amb el malalt. I en funció de la situació, o bé actua com 
a prescriptor amb medicines OTC, o bé estableix comunicació per 
videoconferència “in situ” amb el metge d’atenció primària. Si així 
s’estima, es prescriu i transmet una prescripció a la farmàcia, i en els 
casos que correspongui, es deriva a la consulta tradicional. 
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A Andalusia, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farma-
ceuticos (CACOF) està dissenyant una plataforma tecnològica, en 
el marc del projecte Axon Farma 44. L’objectiu és que les farmàcies 
adherides al projecte, mitjançant una plataforma on-line, registrin i 
gestionin dades aportades pels propis pacients o bé obtingudes a la 
farmàcia en relació als seus tractaments, amb el consentiment previ 
del pacient.
 
D’aquesta manera, es construeix una història clínica i farmacote-
rapèutica, amb la voluntat de que la informació generada pugui ser 
compartida, en benefici del pacient, per la resta del sistema sanitari.

Finalment, una iniciativa recent s’ha produït a Gran Bretanya, on s’ha 
creat Electronic Health Records. Una iniciativa on els farmacèutics 
comunitaris autoritzats tenen accés a les dades, però només a efectes  
de “lectura”. Paral·lelament s’ha creat el Summary Care Record, un 
document generat a partir de la història electrònica, on hi figuren les 
dades més rellevants, com els tractaments, al·lèrgies i reaccions ad-
verses. Aquest registre, previ consentiment del pacient, està disponi-
ble per a què hi pugui interactuar el farmacèutic 45,46.

6.3. Big Data i Salut

Big Data és un paradigma per fer possible la recopilació, l’emmagat-
zematge, la gestió, l’anàlisi i la visualització, potencialment en condi-
cions de temps real, de grans conjunts de dades amb característiques 
heterogènies (33). El Big Data facilita incorporar i analitzar totes les 
dades per prendre decisions.

Hi ha l’acord d’explicar el concepte mitjançant 5 característiques 
principals conegudes  com a les ‘5 vs’ -velocitat, volum, varietat, la 
veracitat de la informació i el valor de la mateixa 47.

L’aplicació del paradigma de Big Data a l’entorn de la salut suposarà 
una millora de magnitud encara no predictible en la qualitat de l’aten-
ció als pacients, així com en la prevenció, diagnòstic i tractament de 
malalties, unit a una reducció notable en els costos de sanitat.
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Per assolir aquestes fites és fonamental la integració de totes les dades 
procedents de diferents fonts, així com el desenvolupament de noves 
tecnologies que permetin l’explotació d’aquestes dades, perquè més 
informació no vol dir més coneixement, cal saber llegir el que és ne-
cessari i amb la forma i eines correctes per extreure realment un major 
valor, ja sigui en l’àmbit comercial o en el sanitari.

No obstant això, el veritable valor de Big Data en salut s’aconseguirà 
només si els diferents actors implicats en el procés (administracions 
públiques, empreses privades, hospitals, professionals de la salut, 
centres de recerca, universitats, ...) es comprometen en aquest projec-
te de forma conjunta per portar l’àmbit sanitari a una nova era digital.

Només es podrà dur a terme en el marc d’un ecosistema de Big Data 
en salut en el qual s’integri conjuntament amb la tecnologia, políti-
ques adequades sobre privacitat i confidencialitat, infraestructures i 
una cultura d’ús compartit de les dades, amb un enfoc més holístic 
centrat en el pacient. 

Tot això comporta una sèrie de reptes que cal afrontar des de diferents 
perspectives i grau de profunditat.  Sobretot, han de ser sistemes “in-
terconnectats”, les bases de dades “necessiten parlar” entre elles per 
ser efectives i eficients en costos i en resultats en salut.

El maneig del Big Data i d’intel·ligència artificial (IA) han generat 
eines que permeten gestionar milions de dades per obtenir sistemes 
predictius d’alta especialitat que poden ajudar a la presa de decisions 
sanitàries, però per altra banda obre grans reptes com la cibersegure-
tat i la protecció de les dades, o la interoperabilitat en l’entorn públic-
privat.

I és aquí, amb aquesta visió integradora de les dades que puguin apor-
tar els diferents agents que operen en l’ecosistema sanitari, que la far-
màcia té molt a dir. Cal fer una transformació digital (TD) amb visió 
de conjunt. Tenint en compte, que segons els experts, quan parlem de 
TD,  el  80% és transformació i només el 20% és digital.
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7. CONCLUSIONS. VISIÓ DE FUTUR 

El futur de la digitalització en el nostre sector.

Com hem vist, vivim en un món de disrupció tecnològica ràpid i cons-
tant, en el que les tecnologies de la informació estan tenint un gran 
desenvolupament, amb efecte transversal,  com ho van ser al seu dia 
la màquina de vapor o l’electricitat. El seu impacte és imparable, irre-
versible i ens afectarà a tots, alterant el nostre status quo.

Poden haver-hi diferents punts de vista, amb enfocs diferents, però 
compartiran amb mi que es tracta d’una revolució digital a on:

- Tot el que es pugui digitalitzar, es digitalitzarà
-  Tot el que es pugui connectar, es connectarà
- Tot el que es pugui analitzar, s’analitzarà
 I afegiria:
- Tot el que es pugui compartir, es compartirà

Aquests principis ens condueixen a una societat digital híper-connec-
tada e intel·ligent: la societat de la informació 41. 

La digitalització obre noves possibilitats al creixement i permet l’evo-
lució dels models del negoci o serveis professionals tradicionals, en-
tre ells la farmàcia. A més, la desaparició de les barreres d’accés dels 
nous proveïdors tecnològics provoca l’aparició d’un mercat global a 
on la competència és més gran, amb controls normatius i legislatius 
d’abast supranacional , marcant nous escenaris en la globalització del 
sector salut i les empreses, i la necessitat de treballar junts per donar 
solucions consensuades als reptes potencials.

El grau de digitalització de l’economia i la societat,  influeixen en els  
nivells de benestar i desenvolupament, així com en la productivitat, 
la competitivitat i la innovació, amb importants efectes en termes de 
creixement econòmic.

La transformació digital canviarà radicalment els sistemes sanitaris 
i també la forma d’actuar dels proveïdors de bens i serveis, doncs 
afectarà a tota la cadena de valor del sistema.
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El pacient del futur estarà connectat i monitoritzat amb aplicacions 
gràcies al seus dispositius mòbils i buscarà productes i serveis, com ja 
ho fan molt ara en la xarxa, ja sigui l ’e-comerç o la consulta virtual.

En aquest context, a on es situa la farmàcia?, quin serà el seu rol?, 
quina serà la seva relació amb els sistemes sanitaris públics i privats? 
i amb els pacients i clients?

Des del meu punt de vista, la tecnologia digital, en la vessant em-
presarial, ha de servir a l’oficina de farmàcia per estalviar costos i 
facilitar nous models de negoci. Òbviament complint amb les obliga-
cions legals i  mantenint sempre alts estàndards de qualitat. Hi ha sis 
àrees principals en les quals s’aplica la tecnologia digital: el personal, 
l’operativa de processos, la gestió interna del negoci, la comprensió 
i rendiment de les dades que generem, el coneixement del client i la 
relació amb l’entorn.

Des del punt de vista professional, ens ha de proporcionar una ma-
nera més efectiva i segura de desenvolupar-nos com a farmacèutics: 
en l’àmbit de la formació no presencial, en l’explotació, anàlisis e 
interpretació correcta de les dades que obtenim de l’activitat assis-
tencial, en el procés de la dispensació, en l’atenció farmacèutica als 
pacients, -inclouen el seguiment farmacoterapèutic-, o en el camp de 
la promoció de la salut i la prevenció de les malalties als ciutadans,  
malalts i sans.

I en el seu conjunt, la tecnologia digital ha de contribuir a la farmàcia 
comunitària a establir una comunicació més efectiva amb els ciuta-
dans i la resta de professionals sanitaris, una major interrelació amb 
la resta d’estructures del sistema, públic i privat. En definitiva, una 
millora en la contribució de la nostra activitat en la salut i el benestar 
de la població, i una relació més oberta i transparent amb la societat 
en general.

Es difícil d’imaginar, però si no ho fem nosaltres, si no hi posem fil a 
l’agulla,  algú ho farà per nosaltres i potser sense nosaltres. En aquest 
cap, el temps vola, “tempus fugit”,  i ningú pot preveure que passarà 
d’aquí cinc anys. L’ internet de les coses (IoT) ja es aquí, i com vaig 
llegir fa temps, totes les coses interconnectades, si es fa correctament, 
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facilitaran la feina i evitaran errors. Aviat potser podrem tenir raspalls 
de dents que detectin una caries i ens demanin hora al dentista, o que 
el mòbil ens avisi de quan hem de recollir la propera medicació, o la 
data de caducitat dels medicaments de la farmaciola de casa, així com 
obtenir el registre de consum dels inhaladors en pacients asmàtics, 
mitjançant un rastrejador amb GPS, en el seu telèfon mòbil50.

Hem d’avançar per aquest camí de la digitalització, no podem 
quedar al marge dels altres sectors, sovint més grans però alhora més 
àgils o amb més recursos econòmics. Necessitarem avançar de forma 
col·lectiva, no ho podran fer les farmàcies de forma individual perquè 
es requereixen grans inversions, experts en aquestes matèries, for-
mació i implicació dels equips i sobretot lideratge i visió de futur. Es 
aquí a on en el nostre sector, els Col·legis de Farmacèutics continuen 
essent un element fonamental, impulsor i catalitzador necessari per 
les grans transformacions, inclosa la digital.

Per transitar amb èxit per aquest camí, serà necessari definir aque-
lles palanques que facilitaran la transformació – internet amb banda 
ampla, Cloud, Big Data, robotització, experiència digital -però també 
els aspectes inhibidors – resistència al canvi, cultura, capacitació di-
gital, cost econòmic, rigidesa legal...- i els elements diferenciadors - 
innovació, tecnologia, eficiència, organització-, que ens situen en una 
posició d’avantatge o desavantatge.

Cal definir uns objectius de futur possibilistes, tenint sempre en 
compte les necessitats dels futurs pacients i ciutadans, aportant valor 
en el producte i en el servei, on comptem amb un element clarament 
diferenciador d’altres canals competidors. Aprofitar l’alta capil·laritat 
de la xarxa farmacèutica, la proximitat al ciutadà, la disponibilitat e 
immediatesa de l’atenció personalitzada i la confiança en el nostre 
saber fer i coneixement. Per sobre de tot, hem de posar el principal 
focus en el pacient o client, ell ha de ser el nostre gran aliat.
 
S’ha de dibuixar una estratègia com a col·lectiu, i compartir-la amb 
les administracions públiques i  la sanitat privada. Definir els costos 
en infraestructures, comunicacions i formació i sobretot, és impres-
cindible establir una “agenda digital” del sector a curt i a mig ter-
mini, que ens permeti transitar amb èxit per aquest nou escenari i amb 
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l’amenaçant disrupció de les grans plataformes digitals, les BIGtech, 
que busquen oportunitats també en el sector salut i farmacèutic. 

Per acabar, una teoria que bé podríem aplicar en aquest context: La 
Teoria de l’evolució de les espècies, de Charles Darwin. Es basa en 
l’observació que els individus que més  saben adaptar-se al medi, i no 
els més forts, són els que tenen més probabilitats de sobreviure. Les 
noves tecnologies digitals estan transformant de forma disruptiva el 
context en què operen les empreses i les professions, de manera que, 
aplicant la teoria evolutiva al sector de les farmàcies, es pot afirmar 
que sobreviuran les que siguin capaces d’adaptar-se millor al nou en-
torn digital. 

Com deia Heràclit, filòsof (500 a C.), resumint el seu pensament, “tot 
canvia, res és permanent, excepte el canvi”.  Apliquem-ho  al nostre 
sector, evolucionem ara per seguir estant presents en el futur.

He dit.
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8. GLOSSARI

Atenció Farmacèutica
És la contribució dels farmacèutics a la cura del pacient, per optimit-
zar l’ús de medicaments i millorar els resultats de salut. 

Big Data 
Processament, anàlisi i visualització de grans bases de dades, no ne-
cessàriament estructurades, per a la presa de decisions. Aquest enfo-
cament, relativament recent, està adquirint una gran rellevància grà-
cies a l’acumulació massiva de dades, afavorida per la implantació 
generalitzada de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Certificat digital o certificat electrònic 
És un document signat electrònicament per un prestador de serveis 
de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura a 
un signant i confirma la seva identitat. És l’únic mitjà que permet ga-
rantir tècnicament i legalment la identitat d’una persona a internet 48. 

Digitalització 
Transformació d’informació d’un format analògic a un format digital. 
A la pràctica, consisteix en codificar les dades analògiques –un vídeo 
en VHS, una imatge impresa, un informe en paper- a un format digital 
–el codi binari, zeros i uns (0 i 1)- que puguin llegir els ordinadors, cà-
meres de foto i vídeo, aparells enregistradors de sò i telèfons mòbils. 
 
La digitalització constitueix el pas previ, i a la vegada un requisit ne-
cessari, per poder compartir la informació en format digital. 

Dossier farmacèutic 
Arxiu electrònic confidencial, gestionat pels farmacèutics que resu-
meix els medicaments dispensats recentment als pacients (amb o sen-
se recepta). És accessible per altres farmacèutics i professionals de la 
salut autoritzats. S’utilitza per prevenir els problemes relacionats amb 
els medicaments i malalties, com ara la detecció de les interaccions, 
sobredosi, la duplicació de la teràpia, l’adherència al tractament, la 
prestació d’atenció farmacèutica i l’administració de fàrmac i recor-
dar alertes de seguretat.
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e-Salut 
Es refereix a la prestació de serveis de salut, recolzats per eines i pro-
cessos d’informació i gestió electrònics moderns, amb el suport de les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), a saber: ordina-
dors, telèfons mòbils, o “assistent digital personal” (PDA o tabletes), 
comunicacions per satèl·lit o altres sistemes d’informació. Cobreix 
la salut mòbil, teledetecció, prescripcions electròniques i el registre 
mèdic electrònic (EMR).

Habilitats digitals 
Capacitat i coneixements d’un professional per comprendre, utilitzar 
i aplicar eficaçment les eines digitals o de salut en línia.

Internet de les coses (IoT: ‘Internet of Things’)
És un concepte que parla de les interconnexions digitals de molts ob-
jectes quotidians, de les nostres llars i oficines amb internet. Es pre-
veu que tingui nombroses aplicacions que canviaran per complet la 
vida de les persones.

Prescripció electrònica 
S’entén la creació electrònica, transmissió i conservació d’una pres-
cripció mèdica a través de la informàtica. Permet als prescriptors 
establir prescripcions que es poden trobar electrònicament en una 
farmàcia sense recepta de paper. Els sistemes electrònics de recepta 
també es poden enllaçar o integrar-se amb el sistema de devolució i 
reclamació.

Recepta electrònica (RE)  
És un sistema que integra els processos de prescripció i dispensació 
de la prestació farmacèutica mitjançant les TIC i el treball en xarxa, 
i que estableix mecanismes que afavoreixen l’ús racional dels medi-
caments.

Registre mèdic electrònic (EMR) 
També conegut com a Expedient electrònic de salut, fa referència a 
una recopilació electrònica de dades essencials de salut per part dels 
proveïdors sanitaris autoritzats (per exemple, els professionals de la 
medicina general).
 



63

Salut mòbil (m-Salut)
És un concepte que engloba l’ús de comunicacions mòbils -com ara 
telèfons intel·ligents, superfícies intel·ligents o tauletes, telèfons mò-
bils o PDA- per a informació i serveis de salut.

Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)  
Són tots aquells recursos, eines i programari que s’utilitzen per pro-
cessar, administrar i compartir la informació a través de suports tec-
nològics (ordinadors, telèfons mòbils, televisió, etc.). 
El concepte TIC agrupa les telecomunicacions –l’ús de grans auto-
pistes de la informació- la microelectrònica –per a processar la in-
formació i permetre’n la comunicació- i les xarxes de comunicació 
–basades en la connexió informàtica i internet i on s’inclou l’e-mail, 
la consulta a webs i la comunicació amb altres usuaris en temps real. 

Telemedicina
És el subministrament de serveis d’atenció sanitària en els casos en 
què la distancia és un factor crític, dut a terme per professionals sa-
nitaris que utilitzen tecnologies de la informació i comunicació per a 
l’intercanvi d’informació vàlida per fer diagnòstics, prevenció i trac-
tament de malalties, formació continuada de professionals de la salut, 
així com per a activitats d’investigació i avaluació, amb la finalitat de 
millorar la salut de les persones i de les seves comunitats.

Telesalut
Es refereix a la incorporació de les tecnologies de la informació i 
comunicació en els Sistemes de salut incloent serveis mèdics, acadè-
mics, administratius i tècnics, amb el propòsit d’intercanviar informa-
ció en l’àmbit de la salut.

Wearable
Fa referència al conjunt d’aparells i dispositius electrònics que s’in-
corporen sobre alguna part del nostre cos, interactuant contínuament 
amb l’usuari i amb altres dispositius, amb la finalitat de realitzar al-
guna funció específica. Alguns exemples són els rellotges intel·ligents 
o smartwatches, polseres d’activitat, ulleres intel·ligents, GPS o roba 
intel·ligent, entre d’altres. 
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