
 

 

GRUP DE TREBALL DE FARMACÈUTICS D’HOSPITAL D’ATENCIÓ 

FARMACÈUTICA A PACIENTS EXTERNS 

 

 

“Enquesta sobre la situació dels diferents serveis de farmàcia dels 

hospitals catalans” 

 

Des del grup de treball de Farmacèutics d’hospital d’atenció farmacèutica a pacients 

externs, prèviament a l'elaboració de documents de consens i protocols de treball 

que permetin a tots els professionals treballar de manera més homogènia, es van 

enquestar diferents serveis de farmàcia de Catalunya, a fi de conèixer quina 

sistemàtica de treball existeix actualment en l'àrea de la farmàcia ambulatòria i de 

quins recursos es disposa per dur a terme aquesta activitat. 

 

L’enquesta consta de set preguntes i es va realitzar a un total de 35 centres 

distribuïts pel territori català. Tot seguit es presenten els resultats obtinguts de 

l’anàlisi d’aquesta enquesta, realitzada durant l’any 2012.  

 

1. Qui realitza la primera dispensació i les dispensacions successives? 

 

 
Farmacèutic Tècnic 

Farmacèutic

/Tècnic 
Infermer 

Primera 

dispensació 
75% 9,4% 3,1% 3,1% 

Dispensacions 

successives 
18,8% 53,1% 12,5% 6,3% 

 

 

2. Quin grau d’accés es té a la història clínica del pacient? 

 
Accés a la HC 

Sense accés a la HC 9,1% 

Només accés a la HC 39,4% 

Accés i escriure a la HC 47,4 

 



 

3. Quins processos estan automatitzats? 

  SI NO DESENVOLUPAMENT 

Automatització prescripció 48,5% 48,5% 
 

Automatització dispensació 72,7% 27,2% 
 

Automatització facturació 
CatSalut 

18,2% 81,8% 
 

Automatització Seguiment FT 39,4% 57,5% 3% 

* Seguiment FT: Seguiment farmacoterapèutic 

 

4. Disposen de programa de desenvolupament propi o comercial? 

 
% 

Programa desenvolupament propi 33,3% 

Programa comercial 61,9% 

 

5. Disposen d’agenda per a programar les visites i les dispensacions? 

  SI NO DESENVOLUPAMENT 

Agenda de dispensació 18,2% 72,7% 6,1% 

Agenda de Atenció 
Farmacèutica 

30,3% 60,6% 6,1% 

 

6. Realitzen algun registre d’activitat al curs clínic? 

  SI NO 

Registre activitat al curs clínic 23,2% 69,7% 

 

7. Realitzen altres tipus de registres? 

  
 

SI NO 

Registre AF als inicis/canvis de tractament 42,4% 51,5% 

Registre d’intervencions proactives/alertes 51,5% 42,4% 



 


