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Atenció farmacèutica aplicada al 
seguiment de pacients als

hospitals

� ingresats en serveis de cirurgia, medicina interna
� ambulatoris (consulta externa)



Seguiment de pacients
Dianes:

� Pacients de risc

� Patologies de risc
� Medicaments de risc



Seguiment de pacients
�Pacients de risc

� Geriatria

� Pediatria
� Inmunodeprimits

� Oncològics
� …

PCC



Seguiment de pacients
�Patologies de risc

� IR
� IH
� VIH
� VHC
� …



Seguiment de pacients
�Medicaments de risc

� Baix ìndex terapèutic
� Efectes adv.
� Interaccions

� ARV
� Hormona creixement
� antiTNF



Incorporació dels farmacèutics als serveis
d’hospitalització o consulta externa

El farmacèutic integra la informació:
� L’entrevista amb el pacient

� Participació en les sessions clíniques dels serveis

� Participació en el pas de guàrdia diari dels metges

� Comunicació amb infermeria

� Revisió de la història clínica

� Detecció de PRM
� Pla d’Actuació amb l’equip per resoldre o prevenir els

PRM detectats en cada pacient



Seguiment de pacients

�Conciliació a l’ingrés
�Conciliació a l’alta

�Cas clínic
�Seguiment adherència

�Seguiment efectivitat
�Seguiment efectes adversos

Prospectiu
Retrospectiu



Hospital de Mataró



Casos clínics

1. Pacient amb neoplàsia de colon amb fibriomialgia i 
símptoma depressiu de base. ONCO

2. Pacient quirúrgic amb nutrició parenteral estàndard 
que, per complicacions durant l’ingrés, es canvia a 
NP especial i personalitzada. NPT

3. Pacient amb tractament profilàctic del VIH per 
transmissió vertical o pacient amb canvi de 
tractament del VIH per aparició de resistències. VIH

4. Pacient amb pneumònia: utilització d’antibiòtics.
ATB

5. Pacient d’edat avançada amb inadequació de 
tractament. GERIATRIA



Hospital Comarcal 
St. Jaume de 

Calella



1) Adherència/efectivitat al tractament . Seguiment retrospectiu. 

Càlcul de l’adherència. Pac.amb. ARV

2) Efectivitat/efectes adversos al tractament . Seguiment 
prospectiu. Mod.dosis, ef.adv., FR, ttment.suport. H.Dia, pac.amb. 

ONCO

3) Efectivitat/efectes adversos al tractament . Seguiment 
prospectiu. Triple teràpia. Mod.dosis, ef.adv., FR, ttment.suport: 

Pac.amb. VHC

4) Conciliació a l'ingrés . Seguiment prospectiu. Med.habitual a 

SIRE, pautats a l’ingrès, durant l’estada. Pac.hospitalitzats. PCC

5) Conciliació a l‘alta . Seguiment retrospectiu (diferències SIRE-

informe a l’alta). PCC

Seguiment



Hospital Esperit Sant
Sta. Coloma de Gramanet



1) Seguiment farmacoterapèutic pacient hospitalitzat
infecció en el ronyò per candida. ATB

2) Cas clínic sobre el virus de l’Hepatitis B. Pacient amb
VHC i VHB, però únicament amb tractament pel VHB. 
VHB

3) Seguiment pacient NPT. Càlculs macro/micronutrients
Analítica (albumina, potasi, sodi, urea, creatinina…). NPT

4) Pacient ONCO. Mod.dosis, ef.adv. ONCO
5) Seguiment pacient amb tractament “of label”

(bevazucimab-DMAE, Sativex®-EM…)

Casos clínics



HUGTIP
Badalona



1) Seguiment pacients amb VHC, VIH. Canvis de 
tractament, ef.adv., mod.dosis. Seguiment
prospectiu/retrospectiu.

2) Cas clínic pacient amb infecció peu diabètic. Seguiment
retrospectiu. ATB

3) Cas clínic: intoxicació amb digoxina. Seguiment
prospectiu. ANTID

4) Seguiment pacient pediàtric (Crohn). Seguiment
retrospectiu. PEDI

5) Conciliació pacient quirúrgic a l’ingrès. Seguiment
prospectiu. CIR

Casos clínics



Índex
�Antecedents patològics
�Complicacions de la diabetis
�Peu diabètic
�Evolució clínica
�Conclusions
�Bibliografia
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