
 

#infosCSC

COM ACTUAR DAVANT EL
DESPROVEÏMENT DE MEDICAMENTS?

Identificació del desproveïment

Dirigir notes informatives
comunicant el problema 

de subministrament

Proposar solucions:
• Alternativa terapèutica
• Avaluació clínica per 
l'especialista

Referències:

Farmacèutics i
tècnics de farmàcia

que preparen els
medicaments

Infermeres
que administren els

medicaments

Prescriptors que
sol·liciten els

medicaments

Especialistes en
informàtica que
gestionen les històries
clíniques electròniques
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47%
dels pacients reporten 

haver sofert algun 
desproveïment (ells o

membres de la seva família)

Impacte del desproveïment de
medicaments en l'atenció al pacient

42% Retards en l'atenció
o teràpia

27% Atenció 
cancel·lada

Resultats de les enquestes realitzades per l'Associació Europea de
Farmacèutics d'Hospital (EAHP 2019)

Avaluació operativa Avaluació Operativa
EQUIP DE FARMÀCIA EQUIP MULTIDISCIPLINARI

1. Validar els detalls del 
desproveïment

2. Determinar l'estoc disponible

3. Determinar el subministrament 
d'alternatives predeterminades

4. Determinar l'historial de compres
i/o l'historial d'ús real

5. Estimar el temps d'impacte a 
l'organització sanitària

6. Determinar el subministrament de
productes farmacèutics alternatius

1. Identificar la població principal
afectada

2. Identificar les alternatives
terapèutiques basades en:

  • Seguretat

  • Eficàcia

  • Disponibilitat

  • Cost

Anàlisi de l'impacte
del desproveïment
EQUIP MULTIDISCIPLINARI

Estimació de l'impacte en l'atenció al pacient

1. Diferències terapèutiques

2. Processos de prescripció

3. Processos de distribució

4. Processos d'administració

5. Implicacions financeres

Establir el pla definitiu

COMUNICAR: IMPLEMENTAR:

1. Desproveïment

2. Data d'entrada en vigor

3. Alternativa terapèutica identificada

4. Directrius temporals

5. Procediments temporals

1. Canvis al sistema d'informació

2. Canvis tecnològics (per exemple, 
codi de barres)

3. Canvis al sistema d'inventari

4. Nous procediments

S'ha de difondre el pla definitiu de resposta a tot el personal
de l'hospital o del sistema de salut, incloent:

Encarregats de
compres de productes
farmacèutics que 
compren i mantenen 
l'inventari de
medicaments

Atenció al pacient davant el desproveïment de medicaments:

Realitzar un seguiment
de l'alternativa

proposada


