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 Estudiants de Farmàcia ajuden a detectar errors de medicació amb el projecte EDEMED
 
Barcelona, (04/04/2006).- 
Un dels aspectes de major impacte social de la pràctica de l'atenció farmacèutica són els errors de medicació, 
que poden tenir greus conseqüències clíniques per al pacient. Medicaments fets malbé, errades en la 
prescripció o en la dosificació, formes farmacèutiques equivocades, preparacions errònies, etc. són exemples 
d'errors de medicació que poden produir-se fàcilment al llarg de la cadena terapèutica. Dissenyar models per 
prevenir els errors de medicació i contribuir a la seguretat del sistema sanitari és l'objectiu bàsic del projecte 
EDEMED, impulsat des del 2004 per la Unitat de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia de la Facultat de 
Farmàcia de la UB. 
 
 
 
 

EDEMED, un projecte pioner en l'àmbit universitari de tot l'Estat, compta amb 
la participació de més d'un centenar d'estudiants i vol incidir sobre la millora 
de la docència de l'assignatura troncal Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia del 
Pla d'estudis de l'ensenyament de Farmàcia. El projecte és dirigit pel catedràtic 
Eduardo L. Mariño i el coordinen la catedràtica Cecília Fernàndez Lastra i els 
professors Tomás Casasín, Pilar Modamio i Xavier Bonafont del Departament 
de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia. 
  
«L'objectiu del projecte no és buscar el culpable de l'error de medicació -

comenta Eduardo L. Mariño-, sinó buscar-hi solucions, i posant sempre l'accent en la seguretat del pacient». En 
general, l'error en medicació està associat a més d'una causa: etiquetatge incorrecte, errors en la prescripció mèdica, 
informació insuficient, factors humans, etc. En tot cas, després de la notificació d'un error, el més important és 
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detectar les causes per intentar prevenir-lo en ocasions futures. 
  
Per desenvolupar el projecte, l'alumnat disposa d'un mòdul d'autoaprenentatge d'accés obert a tothom, amb 
informació sobre la temàtica: seguretat en l'ús dels medicaments, terminologia, tipus d'errors, mètodes de detecció, 
causes, exemples, bibliografia, etc. «Durant el projecte -continua Mariño- l'alumnat ha de notificar dos o tres casos 
d'errors de medicació del seu entorn més pròxim, que han de ser validats posteriorment. A partir del setembre 
vinent, un cop rebudes totes les notificacions de l'alumnat, es durà a terme tota la tasca d'anàlisi i avaluació per 
enllestir un informe sobre els errors de medicació abans del 2007». 
  
Cal destacar que la majoria de les iniciatives per notificar i prevenir errors de medicació han tingut lloc fins ara en 
l'àmbit de la farmàcia hospitalària. La notificació voluntària, l'observació directa i la revisió d'històries clíniques o 
altres sistemes de registre són els mecanismes de detecció més utilitzats en l'actualitat. Tot i que és en el medi 
hospitalari on es produeixen els errors més greus, tampoc no podem oblidar els sectors de la farmàcia comunitària i 
el farmacèutic d'atenció primària. 
  
El projecte EDEMED és obert a la participació d'altres facultats o entitats que tinguin interès en aquesta 
problemàtica i ha comptat amb el finançament de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR), dins el programa d'ajuts al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les 
universitats de Catalunya. 
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