21 propostes per a la prestació
farmacèutica del segle 21
Reptes per a la sostenibilitat de la prestació farmacèutica
 ݵEl repte demogràfic de l’envelliment i la gestió de la cronicitat
 ݵL’accés als medicaments orfes
 ݵEls resultats en salut i el pagament per valor
 ݵEls nous mecanismes de finançament públic i el sistema de patents
 ݵLa integració del coneixement per al desenvolupament competitiu
 ݵL’adhesió de les innovacions tecnològiques en la gestió de la informació
i el coneixement
 ݵLa incorporació de la innovació farmacològica i diagnòstica
 ݵL’impacte dels canvis normatius

1 Avaluació, finançament i preus
1.

Establir una estratègia de l’Horizon Scanning de la innovació
farmacèutica per anticipar i planificar-ne adequadament l’accés

2.

Incloure la participació dels ciutadans en les comissions de preus i
finançament de medicaments i comissions farmacoterapèutiques dels
diferents nivells assistencials

3.

Establir canals efectius, transparents i estructurats de diàleg i
col·laboració entre la indústria farmacèutica i l’administració sanitària

4.

Harmonitzar els protocols farmacoterapèutics per a l’accés i utilització
de medicament

2 Compra i models de pagament
5.

Innovar en models de finançament com el pagament per resultats
en salut

6.

Promoure la compra centralitzada-agregada i la compra pública
innovadora

7.

Integrar sistemes d’informació que permetin mesurar i compartir
els resultats en salut

8.

Estendre la cultura de l’avaluació de la inversió en medicaments
al sistema sanitari i als ciutadans

3 Prescripció i dispensació
9.

Fer efectiva la integració dels farmacèutics d’atenció primària en
el model assistencial

10.

Implantar la telefarmàcia per al seguiment farmacoterapèutic

11.

Desenvolupar les autoritzacions temporals d’ús de medicaments
amb elevada incertesa

12.

Redefinir l’atenció sanitària centrant-la en el pacient

13.

Redissenyar els nous models d’incentius als professionals com a
gain-sharing

4 Utilització, seguiment i resultats
14.
15.
16.
17.

Potenciar els equips multidisciplinaris en l’atenció integral en el pacient
crònic i incorporar l’atenció farmacèutica en el pacient geriàtric
Empoderar el pacient per a la millora de l’adherència als tractaments
Aconseguir un historial farmacoterapèutic únic
Incorporar elements com la intel·ligència artificial en els sistemes de
prescripció

5 Col·laboració publicoprivada
18.

Generar elements de transparència i independència en la relació de
les associacions de pacients amb la indústria farmacèutica

19.

Redefinir els models i les plataformes d’interacció no presencial entre
els professionals sanitaris i la indústria farmacèutica

20.

Repensar els models d’incentius a la innovació en la indústria
farmacèutica: patents públiques, compra anticipada, nous models de
retribució...

21.

Potenciar la col·laboració publicoprivada fomentant la transparència

Les 21 propostes estan basades en les entrevistes del cicle de debats
iNNovacióCSC, dirigides per Antoni Gilabert i Josep M. Guiu.

Veure les entrevistes

