
ACODs A PRIMÀRIA
LA REALITAT DEL DIA A DIA

Dra Elisenda Sant i Arderiu
CAP Casanova. CAPSBE

Barcelona 



Dra E. Sant. Metge de Família

1.- Quan estan indicats? 2.- Quan estan
finançats?

3.- Quin trio i a quina dosi?
4.- Què cal tenir en 
compte?

-Funció renal
-Interaccions
-Seguiment5.- Com faig el canvi?

6.- I l’adherència?
7.- I les hemorràgies?

8.- Exploracions i 
cirurgies…



1.- Quan estan indicats? 2.- Quan estan finançats?

Informe de Posicionamiento 
Terapéutico
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EXPECTATIVA> REALITAT= FRUSTRACIÓ



2.- Quan estan finançats?



TRT



• Posologia
• Funció renal
• Algunes interaccions
• Antecedents clínica gastrointestinal
• ....

• Alerta amb l’abús de la dosi baixa

3.- Quin trio i a quina dosi?



• Imprescindible disposar de la FR abans de l’inici d’ACOD.
Ajustar la dosi en insuficiència renal

• Alguns fàrmacs cardiològics, antirretrovirals i oncològics..

• Seguiment: 
– A les 2-4 setmanes de l’inici: efectes secundaris, adherència, 

repàs educació sanitària
– Seguiment adherència i educació sanitària
– Mínim anual: renovació Pla de Medicació Funció renal

4.- Què cal tenir en compte?
-Funció renal
-Interaccions
-Seguiment





http://medicaments.gencat.cat/ca/ciut
adania/tractaments/anticoagulants-
orals-accio-directa/

http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/tractaments/anticoagulants-orals-accio-directa/


5.- Com faig el canvi?



6.- I l’adherència?



Dabigatran
no fora de blister





7.- I les hemorràgies? 8.- Exploracions i 
cirurgies…



Referents d’Anticoagulació a cada centre: medicina i infermeria
-Formació a Hemostàsia H Clínic
-Contacte directe amb referents Hemostàsia H Clínic

Interconsulta sense pacient a Hemostàsia Hospital Clínic
-des d’e-cap
-Temps de resposta 1 setmana
-Entrada com a informe extern

Sistemes habituals
- mail hemostàsia cceehmt@clinic.cat
-derivació
-telèfon
- consulta de Sintrom

Grup Clínic d’Anticoagulació de l’AISBE

mailto:cceehmt@clinic.cat




Dr Reverter Hematòleg



Dr Reverter Hematòleg
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