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� Serveis farmacèutics en…
� Pacients crònics polimedicats amb funció renal 

disminuïda

Què hem vist fins ara?

disminuïda
� Pacients crònics amb malaltia respiratòria
� Pacients crònics amb malaltia cardiovascular
� Pacients hospitalitzats

� Rellevància de la formació clínica dels futurs 
farmacèutics/ques



�Importància de:
A. La protocolització dels serveis

Què més poden aprendre per a 
potenciar la gestió clínica dels pacients?

B. Les eines
C. El llenguatge
D. El registre



Què és la 
metodologia
FORO-AF?
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� Augmenten la qualitat assistencial
�Millora operativa (Ús eficient dels recursos)
� Normalitzen els processos (Imatge col·lectiva)

A. La protocolització dels serveis

� Normalitzen els processos (Imatge col·lectiva)
�Minimitzen el risc pel pacient
� Augmenten la satisfacció del pacient
� Impacten positivament en la salut del pacient



� Han de fer servir eines de treball:
� Confiables i complertes
� Sensibles al canvi (avaluar resultats)

B. Les eines

� Sensibles al canvi (avaluar resultats)
� Validades en el lloc d’utilització
� Senzilles, fàcils i ràpides d’aplicar

� No només el document FORO-AF:
� Consentiment informat
� Escales i test (dolor, depressió, ansietat...)
� Fulls interconsulta
� Tríptics educatius...



� El llenguatge farmacèutic
� Problemes relacionats amb la medicació
� Resultats negatius associats a la medicació

C. El llenguatge

� Resultats negatius associats a la medicació
� Comunicació amb altres professionals d’AP
� Intervencions escrites: fulls d’interconsulta
� Intervencions verbals: metges/infermers AP

� Comunicació amb el pacient
� Transmetre la informació
� Educacar al pacient
� Empoderar al pacient



� Asseguren la traçabilitat: si es produeix una errada 
podem localitzar-la, identificar-la, corregir-la i 
prevenir-la

D. El registre

prevenir-la
� Normalitzen els processos: tot el personal sap què fer, 

com fer-ho i quan fer-ho
� Produeixen una millora operativa: promovent la 

independència sense pèrdua de qualitat



� Filosofia de treball i corporativa
�Eines al seu abast i habilitats per a escollir-

les i utilitzar-les

En conclusió, 
què més aprèn l’alumne/a?

les i utilitzar-les
�Comunicar-se amb altres farmacèutics, 

amb altres professionals sanitaris i amb el 
pacient
�Comprometre's amb la vessant clínica i 

demostrar la seva efectivitat
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