
Integració del pacient no ingressat:

- Recepta electrònica

- Hospitals de dia

- Centre de Salut Mental

22 de Maig del 2019

Antònia Planas
Servei de Farmàcia



Recepta electrònica

Integrada a la 
història clínica 
del pacient



Integrada a la 
història clínica 
del pacient

Recepta electrònica



Recepta electrònica: prescripció

Fàrmacs no hospitalaris i hospitalaris



Recepta electrònica: prescripció



Recepta electrònica: prescripció

Recepta pacient i per la farmàcia



Recepta electrònica



Recepta electrònica: dispensació

Dispensació medicació i consulta



Recepta electrònica: dispensació

Accedir a les dispensacions



ETF - H.Dia: Registre MHDA

Fàrmacs que s’han de registrar MHDA: SISINF



Recepta electrònica: registre MHDA

MHDA:  Dades mèdiques 



ETF - H.Dia: registre MHDA

Fàrmacs que s’han de registrar MHDA segons tarifa



Recepta electrònica: registre MHDA

Medicaments segons tarifa



Recepta electrònica: registre MHDA

Avis al metge 
15 dies abans 
de caducar el 

registre



Recepta electrònica: registre MHDA

Seguiment

2



Recepta electrònica: registre MHDA

Variables de seguiment



Recepta electrònica: registre MHDA

Finalització



Consulta de l’estat dels registres

Recepta electrònica: registre MHDA



AVANTATGES:

- En una mateixa recepta disposem dels fàrmacs 

hospitalaris i no hospitalaris.

- Facilita el registre i el seu manteniment dels 

fàrmacs a MHDA (inici, seguiment, finalització)

- Classificació segons tarifa.

ETF – Recepta electrònica



ETF - H.Dia

MÒDUL ETF PER A 
HOSPITALS DE DIA



ETF – H.Dia: procés anterior

PETICIÓ 
FARMÀCIA

PREPARACIÓ 
MEDICACIÓ

HOPITAL DE 
DIA

FACTURACIÓ

INCONVENIENTS:
- Gran quantitat de papers
- Canvis de dia de les cites
- Medicació que no s’administra
- Falten Ordres Mèdiques
- Fàrmacs facturats i que no s’administren



ETF – H.Dia
Eina informàtica per la gestió del 

medicament en pacient d’Hospital de 
Dia

ETF – H.Dia

OBJECTIU 

Prescripció, Programació, Preparació, Dispensació i Administració 
SEGURA I ÀGIL del Medicament



ETF – H.Dia

prescripció validació administració

Preparació 
dispensació

ETF – H.Dia

metge farmàcia infermeria

Programació
administrativa



ETF H.Dia : prescripció

Primer 
Hospital 
de Dia

Seleccionar si implica 
administració d’un 

fàrmac o no



ETF - H.Dia: prescripció

Pantalla Prescripció

Similar al pacient 
hospitalitzat



ETF - H.Dia: prescripció

Similar al pacient 
hospitalitzat



ETF- H.Dia: prescripció

Nova pantalla 
de prescripció



ETF- H.Dia: prescripció

Selecció del fàrmac: Guia 
farmacològica



ETF- H.Dia: prescripció

Diferents modalitats 
de periodicitat



ETF- H.Dia: prescripció

Diferents 
modalitats de  
periodicitats



ETF- H.Dia: prescripció

Inici i finalització 
del tractament



ETF- H.Dia: prescripció

Dates d’inici i finalització 
previstes

MODIFICABLES PER 
L’ADMINISTRATIVA



ETF- H.Dia: prescripció

Nova pantalla de 
prescripció



ETF- H.Dia: prescripció

Observacions, 
comentaris,....



ETF - H.Dia: prescripció

Pantalla prescripció: Similar al pacient 
hospitalitzat



ETF – H.Dia: prescripció

Pauta sèrums amb ions o sense



ETF - H.Dia: prescripció

Pauta Urgent



ETF – H.Dia : prescripció

Prescripció no farmacològica



ETF – H.Dia: consultes

Consulta cites

- Dosis administrades
- Dosis programades



ETF – H.Dia: prescripció

Qui activa que es 
pot administrar la 
medicació??:
- Metge  o
- Infermera??



ETF - H.Dia : prescripció

Fàrmac amb 
registre al MHDA



ETF - H.Dia: Registre MHDA

Fàrmacs que 
s’han de 

registrar : 
Queden 

pautats a la 
recepta 

electrònica



ETF – H.Dia: registre MHDA

MHDA:
Dades mèdiques 



ETF - H.Dia: programació

Full per programar les cites

Tenint en compta la prescripció 
mèdica, disponibilitat hospital 
de dia i el pacient es programa 
les dates.

Si es modifica queda el càrdex i 
la programació per dispensar a 
farmàcia modificades

No s’ha d’enviar l’ordre mèdica 
ni a farmàcia ni a infermeria



ETF - H.Dia: preparació, dispensació, facturació

Llistat actualitzat de les 
prescripcions d’Hospital de 

Dia

Permet:
Registre preparació i dispensació
A on portar la medicació
Conèixer si el pacient ha vingut a H.Dia
Facturar 

XXXXXXX

YYYYYYY

ZZZZZZ



ETF - H.Dia: preparació, dispensació, facturació

XXXXXXX

YYYYYYY

zzzzzzzz



ETF - H.Dia: preparació, dispensació, facturació

Llistat actualitzat de les 
prescripcions d’Hospital de 

Dia

Permet:
- Registrar la preparació i la dispensació
- Saber a on portar la medicació
- Conèixer si el pacient ha vingut a H.Dia
- Facturar 

XXXXXXX

YYYYYYY

ZZZZZZ



ETF - H.Dia: preparació, dispensació, facturació



ETF - H.Dia: preparació, dispensació, facturació

Llistat actualitzat de les 
prescripcions d’Hospital de 

Dia

Permet:
Registre preparació i dispensació
A on portar la medicació
Conèixer si el pacient ha vingut a H.Dia
Facturar 

XXXXXXX

YYYYYYY

ZZZZZZ



ETF - H.Dia: preparació, dispensació, facturació

- Ubicació del 
fàrmac

- A on s’ha de 
portar

- Facturació



ETF - H.Dia: preparació, dispensació, facturació

Carro de dispensació amb impressora
- Mobilitat
- Evita impressions de paper

Nom i cognoms

Etiquetes per la medicació
- Evita errors de transcripció  



ETF - H.Dia: administració

Activació medicació: es pot administrar el 
tractament



ETF - H.Dia: administració

Càrdex
infermeria

Similar al càrdex
d’hospitalització



ETF - H.Dia: administració

Càrdex
infermeria

Similar al càrdex
d’hospitalització



AVANTATGES:

- Prescripció, preparació, dispensació i 

administració més fàcil i segura.

- Circuit transversal amb accés a la informació des 

de qualsevol àmbit.

- Els canvis de cites estan lligades a la prescripció, 

preparació i administració.

- Eliminació de paper

- Facturació ràpida

ETF - CAS



MÒDUL ETF PEL CENTRE DE SALUT MENTAL 

ETF – CAS



- És un servei ambulatori i públic amb recursos 

assistencials especialitzats en el tractament de 

les drogoaddiccions.

- S’atenen i s’acompanyen a persones majors 

d’edat amb problemes d’addiccions i a les seves 

famílies en el procés de desintoxicació, 

deshabituació i reinserció social.

ETF - CAS

88 pacients en el programa de tractament 
amb Metadona



ETF - CAS: procés anterior MTD

ORDRES 
MANUALS

LLISTATS 
FARMÀCIA

PREPARACIÓ 
MTD

DISPENSACIÓ SIGNATURA
REGISTRE 

DISPENSACIÓ



ETF – CAS
Eina informàtica per la gestió del 

medicament en el pacient del Centre 
de Salut Mental

ETF – CAS

OBJECTIU 

Prescripció, Programació, Preparació, Dispensació i Administració 
SEGURA I ÀGIL del Medicament



ETF - CAS: prescripció

Pantalla Prescripció Similar al pacient hospitalitzat



ETF - CAS: prescripció

Pantalla Prescripció
Seleccionar cada quan vindrà a buscar la 

medicació

Nom i Cognoms



ETF - CAS: prescripció

Pantalla Prescripció



ETF - CAS: prescripció

Igual que el pacient 
ingressat

Es pauta les metadones, antabus, 
medicació que pren al CAS 



Igual que el pacient ingressat

ETF – CAS: preparació MTD

Preparació a 
Farmàcia

Seleccionar període



ETF - CAS: preparació

Llistat de pacients amb la 
MTD necessària pel 
període seleccionat

Es revisa si hi ha 
incidències.

Indica si el pacient està 
ingressat

Es marquen les 
pautes que no 

s’han de 
preparar



ETF - H.Dia: prescripció

Quantitat de Metadones a preparar



ETF - CAS: dispensació

Càrdex infermeria

- Unitats de MTD que ha 
d’entregar al pacient segons 
règim de recollida
- Té en compta els festius 



ETF - CAS: signatura

Signatura electrònica

- Millorar la confidencialitat
- Queda registrada la signatura



ETF - CAS: llistats

Diferents explotacions de dades: per pacient, per 
fàrmac, per període,...



AVANTATGES:

- Augmenta la seguretat en la prescripció, preparació i 

administració.

- Circuit transversal amb accés a la informació des de 

qualsevol àmbit.

- Facilita la preparació.

- Signatura electrònica de la dispensació.

- Eliminació d’errors de transcripció.

- Eliminació del paper.

ETF - CAS



Resultats obtinguts i 
Perpectives de futur

22 de Maig de 2018

Cristina Pérez Reche
Servei de farmàcia

@Cperezreche



ETF: evolució històrica informatització gestió del medi cament

MHDA -
Recepta 

electrònica 
hospitalària

SAP

2011

2014

2016

Registre RPT 
Catsalut

connectat a RE i 
facturació MHDA

ETF

1989-
1990 2018

CAS

2002

2006

2007-
2009

2010

ETU
Cardex

infermeria
Pyxis a URG

Guies  
Protocols

RAM
Sire

Oncofarm
Integració 

Facturació MHDA 
Oncohemato

Catsalut

ETM
Prescripció
electrònica

Informatització 
Unidosi
CH /H Gral

HDIA no ONCO
Petició F amb 
incidència per 

infermeria

2019



ETF: resultats obtinguts

Gràcies a l’històric
d’informatització del 

centre

Bona base per 
desenvolupar

l’ETF

Usuaris
“informatitzats”

Molt bona 
acceptació

Aplicatiu molt
potent



ETF:explotació de dades

Aplicatiu
perfectament
parametritzat

Explotació de 
dades

Dades
clíniques

Pròpies
de 

l’aplicatiu

Millora continua 
de l’ETF



Conciliació: un exemple

34.605
(2018)

7.167
(2018)



Conciliació: un exemple

Intervencions
farmacèutiques

relacionades amb la 
conciliació

66% 
1.Transcripció 

de fàrmacs fora
guia

70% 
3.Intercanvi 
terapèutic

aprovat per 
CFT

75,4% 
12.Retirada durant 
ingrés fàrmacs de 

baixa eficàcia 
terapèutica

117% 
2.Adequació 

de les 
presentacions



ETF:perspectives de futur

Administració

ETF futur

Sol·licitud 
informatitzada 

incidències 
unidosi

Prescripció Validació

Conciliació i adequació Medicació

Alta

Conciliació a 
l’alta

Prescripció 
preoperatòria 

des de CEE

Relació 
diagnòstics 
i fàrmacs

preparacióIntegració noves 
dades laboratori i 
microbiològiques



ETF: prescripció preoperatòria des de CEX

ExempleSubstituir la 
prescripció manual 
del full preoperatori

Exemples:
- Protocols de profilaxi

quirúrgica 
- Protocols procediments

quirúrgics (Protesi
articular)

ETC

ETF



ETF: Relació diagnòstics i fàrmacs

ExempleEina important per 
la seguretat de la 

prescripció

Aminoglicòsids
Diagnòstic de 

sordesa



Prescripció
- Prescripció inicial i seguiment prescripció

de fàrmacs condicionats a dades
analítiques

- Optimització i seguiment Tractament
empíric d’antibiòtics (PROA)

Farmàcia
- Optimització i seguretat en la validació

ETF: integració noves dades laboratori i microbiologia



ETF: sol·licitud incidències fàrmacs unidosi

Farmàcia
- Evita trucades a farmàcia:

Errors de medicació
Disminueix càrrega treball

- Evita o dóna flexibilitat a controls
de carros unidosi (actualment es 
revisen el 100%)

- Seguiment errors de dispensació

Infermera
- Evita errors d’omissió
- Agilitza procés d’administració

fàrmacs



ETF: conciliació a l’alta

Conciliació 
a l’alta



XARXA ASSISTENCIAL
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Preguntes?




