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Selecció de medicaments

• Efectes indesitjats

• Conveniència

• Cost

• Necessitat

• Eficàcia



El concepte de ME

• És senzill

• Està basat en proves

• Promou l’equitat
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Els ME ens fan més savis

• És senzill

• Està basat en proves

• Promou l’equitat

• Està arrelat en principis de salut pública

• Concentra el coneixement

• Dosificació

• Curs temporal de l’efecte

• Farmacocinètica: absorció, eliminació

• Variabilitat interindividual

• Efectes adversos

• Contraindicacions, precaucions

• Interaccions

• Aspecte, característiques, comoditat



Selecció de medicaments

Dels problemes als remeis (i no al contrari)











Si té antecedent de fractura i no pren medicació, 
d’aquí a tres anys:
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• 70 pacients d’edat avançada (mitjana 83 anys)

• Prenien una mitjana de 7,7 fàrmacs (DE = 3,7)

• Algoritme per decidir la suspensió de tractaments

• Seguiment clínic del resultat: 19 mesos
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Els possibles efectes adversos superen el 
possible efecte beneficiós?

Consens sobre indicació, dosi 
i adequació en gent gran?

R
E
T
I
R
A
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REDUIR LA DOSI

Algun símptoma advers pot ser 
atribuïble al fàrmac?

Es pot reduir la dosi sense 
un risc significatiu?

En aquest pacient 
concret?Sí

Seria preferible algun 
altre fàrmac?

No

Sí

CANVIAR 
A UN 

ALTRE 
FÀRMAC

Sí

CONTINUAR EL TRACTAMENT

No

No



• Es van recomanar 311 retirades de 
medicaments (58%) en 64 pacients 

• Se’n van poder retirar amb èxit un 81%  
(252)









• Eficàcia a llarg termini

• Hipnosedants, ISRS, antipsicòtics

• Efectes indesitjats a llarg termini

• Bisfosfonats i fractura atípica

• Benefici/risc dels psicofàrmacs
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Regulació, registre
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Dispensació
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Finançament
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país

Selecció del 
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metge



Selecció de medicaments al sistema de salut

Dels problemes als remeis (i no al contrari)

Selecció de grups de medicaments?

O bé selecció de medicaments dins de cada grup?





Un canvi de paradigma



Un canvi de paradigma

• Més és millor

• Més recent és millor

• Més sofisticat és millor



Un canvi de paradigma

• Menys és millor

• Més conegut és més segur

• Més sofisticat és més car



• Selecció centralitzada de medicaments, amb criteris 
d’eficàcia, “seguretat”, conveniència i cost-efectivitat

• Negociació dels preus

• Sistemes d’informació sobre medicaments i terapèutica 
propis del sistema de salut, independents dels proveïdors

• Formació continuada organitzada pel sistema de salut

• Prohibició de l’activitat comercial als centres del sistema de salut

• Regulació dels conflictes d’interessos de directius i de professionals

• Constituir Comissions Farmacoterapèutiques a cada àrea de salut: 
seleccionar, informar, FMC, recerca (seguiment de pacients, 
avaluació de noves tecnologies) continuïtat assistencial

• Potenciar la participació de ciutadans i usuaris



Moltes gràcies

jrl@icf.uab.cat

www.icf.uab.cat


