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Pla de sistemes d’informació i gestió
Incorporació de la TSI a la prestació farmacèutica
• Informatització de les farmàcies
• Validació BD assegurats
• Cultura TSI dels ciutadans
• Seguiment de la prescripció en base al CIP

Octubre 2001

Transferència de fitxers entorn Internet (Portal CatSalut)

Juny 2003

Implantació del mòdul de prescripció a
les estacions clíniques

2003 - 2005

Inici Recepta Electrònica: Etapa Pilot

2006 - 2007

Implantació Recepta Electrònica

2008 - 2010

Pla Estratègic de Prestació Farmacèutica 20072010
Corresponsabilizació
• Incentius en AP (GMA, DPO)
• Pla estratègic MHDA
• Pla actuació Salut Mental
• Col·laboració Farm.Comunit.
• Indústria Farmacèutica
• Ciutadà

Serveis i prestacions
• Concert AF

Sistema
d’informació

RECEPTA ELECTRÒNICA

Catàleg
Gestió talonaris
• Genèrics/PR
DataMart Farmàcia
• CAEIP (Cost-Efectivitat)
Estacions clíniques
• CANM (utilitat terapèutica)
Benchmarking
• Objectius contractes
DataMart avaluació
• GPC (guies de pràctica clínica)
DataMart RE
• ECPF (qualitat prescripció)
• Guies terapèut. electròniques

Qualitat/Eficàcia

• Incentiu activ. professional
• Noves tecnologies (ReC@t)
• Coordinació assistencial
• Reestruct. gestió administ.

• Farmàcia geriàtrica
• Coordinació AE/AP
• Inversió suport prestació
farmacèutica
• CQ facturació
• Medicació especial
• Control frau
• Validació sanitària
• Seguiment objectius
• Programes presc. crònica
• Programa CIP/TSI

Avaluació i control

Què és la Recepta electrònica?
 És un sistema que integra els processos de prescripció i
dispensació de la prestació farmacèutica, establint mecanismes
que afavoreixen l’ús racional del medicament.
 Facilita la coordinació entre professionals sanitaris, perquè els
permet disposar d’informació en temps real sobre el pla de
medicació i seguiment que en fa el pacient.
 La Recepta Electrònica suposa una millora tant en la qualitat
assistencial com en l’accessibilitat i la seguretat en l’ús del
medicament per part del pacient.
 És un pas molt important cap a una gestió sanitària integral i
integrada, amb la vocació de millorar l’atenció a la ciutadania.
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Característiques específiques de la ReC@t
1 Integritat i privacitat
 Firma electrònica
 Connexió a través del Nus Sanitari, la
xarxa privada sanitària
 Tiquet SAML
 Traçabilitat

2 Projecte transversal
 Coordinació entre tots els agents
 Comitè Directiu, comitè executiu,
estructura territorial, grups de treball, etc.
 Centre de Control Compartit

3 Accés segur a la informació
del pacient
 Pla de Medicació + Targeta Sanitària
Individual (TSI)
 Confidencialitat addicional en
prescripcions específiques
 Accés confidencial a la prescripció

Característiques específiques de la ReC@t
4 Accessibilitat a la prestació
farmacèutica
 Lliure elecció de farmàcia
 Reducció dels procediments burocràtics
 Verificació on-line de la cobertura del pacient

5 Marc legal
 Desenvolupat específicament:

7 Model escalable i
interoperable


Magatzem compartit d’informació:
SIRE (Sistema Integral de Recepta Electrònica)

• Decret de Recepta Electrònica (159/2007, de 24 de juliol)
• Ordre de desenvolupament del Decret de Recepta
Electrònica (12 de febrer 2008)



6 Sistema centralitzat i en temps real
 Coherència entre catàlegs de productes - aplicacions 
 Pla de Contingència
 Continuïtat de servei (Centre de Control 24x7)
 Plataformes tecnològiques redundants

CatSalut:

Entitats proveïdores de salut:
Adaptació de les aplicacions ja existents de
prescripció

CCFC (Consell de Col·legis
Farmacèutics de Catalunya):
Adaptació dels programes de farmàcia ja
existents
Accés centralitzat: SIFARE

El Pla de Medicació
 Inclou la informació necessària per a què el
pacient pugui realitzar un correcte seguiment
dels seus tractaments.
 Afavoreix la interrelació entre prescriptors i
dispensadors, esdevenint com a un nou canal
de comunicació entre ells.
 Determinades
prescripcions
es
poden
imprimir per separat, si el pacient així ho
sol·licita.
 Els tractaments s’agrupen per separat, en
funció de si són:
 Tractaments crònics o de llarga durada
 Tractaments aguts o de curta durada
 Tractaments a seguir en cas que sigui
necessari
 El Pla de medicació conté un codi de seguretat
imprescindible per accedir a la informació del
pacient.

La prescripció i la dispensació
El nou sistema de prescripció electrònica permet
posar a l’abast del prescriptor i del dispensador:
 Informació en temps real sobre els
tractaments i el seu corresponent seguiment
per part del pacient.
 Inserir missatges destinats a d’altres
professionals (prescriptor, oficina de farmàcia,
àmbit de prescripció, àmbit de dispensació o
ambdós), associats a un CIP i opcionalment a
una prescripció.
 Eines que potencien l’àmbit d’actuació dels
professionals, possibilitant la gestió conjunta de
la prescripció del pacient.
La coordinació dels processos de prescripció i
dispensació ha d’afavorir la reducció d’errors
potencials i comporta una clara millora en la
qualitat assistencial.

Fases del projecte
Primera Fase: Desenvolupament del sistema

(Juliol 2005 - Abril 2006)

Completat

Segona Fase: Implementació del piloto en Atenció Primària
(Maig 2006 - Abril 2008)

Completat

Tercera Fase: Desplegament per tot el territori (Atenció Primària)
(Maig de 2008 – Maig 2010)


Completat

Fase 1: Desplegament a la R.S. Girona
Desplegament a la R.S. Terres de l’Ebre



Fase 2: Desplegament a la R.S. Camp de Tarragona



Fase 3: Desplegament a la R.S. Lleida
Desplegament a la R.S. Alt Pirineu - Aran



Fase 4: Desplegament a la R.S. Catalunya Central



Fase 5: Desplegament a la R.S. Barcelona

Completat

Desplegament de la ReC@t: ABRIL 2007
e-PRESCRIPCIÓ
5 ABS - 1,38%

ABS amb prescripció i dispensació electròniques.
ABS amb dispensació electrònica.
ABS de propera incorporació.

e-DISPENSACIÓ
5 ABS - 1,38%

Implantació de la ReC@t: MAIG 2010

ABS on es prescriu i es dispensa electrònicament.
ABS on s’ha dispensat electrònicament.
ABS de propera incorporació.

e-PRESCRIPCIÓ

e-DISPENSACIÓ

362 ABS - 100%

362 ABS - 100%

Estat actual de la ReC@t
 Tots els Equips d’Atenció Primària (359) prescriuen
electrònicament
 Totes les oficines de farmàcia dispensen la recepta

electrònica (3.066)
 Des de l’inici fins a l’octubre de 2010, ja s’han
dispensat 62 milions de receptes electròniques
 7,5 milions de persones cobertes

 1 de cada 2 receptes facturades són electròniques
(Agost de 2010)
% E-RECEPTES
Pendents d’incorporació

 Mitjana de dispensacions diàries superior a 250.000

0 – 10 %
10 – 25 %

 Enquesta de satisfacció: 8,5 sobre 10

25 – 50 %
50 - 85 %

Grau d’implantació. Exercici de facturació Juliol 2010

 Estalvi d’1 M d’€ en paper i disminució de visites als
centres de salut
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El farmacèutic podrà accedir via internet a un servei
d'informació o contactar amb un servei telefònic per
tal de verificar les dades del PM i obtenir la informació
necessaria de SIRE

Fallada general a les OF
(talls de llum,…) i
indisponibilitat dels
procediments establerts

El farmacèutic podrà dispensar d'acord amb la
informació recollida al PM i el seu criteri professional.
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Pla de contingència
Pla de contingència: Àmbit de dispensació



Per als casos en què SIRE, per algun motiu, no es trobi disponible s’ha habilitat un portal
d’accés a través d'Internet que permetrà als dispensadors consultar les receptes
pendents de dispensar que es trobin actives mentre duri la incidència.



El sistema habilitat compleix amb els requisits de seguretat i confidencialitat establerts
segons el model de seguretat i s’accedeix a través d’una pàgina web segura.

 En cas que no l'OF no disposi d’accés al portal web, es poden realitzar consultes de
receptes pendents de dispensar per al pacient i enregistrar les dispensacions que
s'efectuin a través del servei telefònic de verificació de dades.
Pla de contingència: Àmbit de prescripció



El metge prescriurà en format paper, ja sigui de forma manual o informatitzada.

Informes de seguiment i anàlisi de l’activitat



En ser un sistema on-line: disponibilitat gairebé immediata de l’activitat diària (fins el
dia abans).
A mesura que estigui més implantada,
-

Estimació de la factura prevista
Actuació sobre determinades praxis de prescripció/dispensació

-

Alertes i interaccions

Informes de seguiment i anàlisi de l’activitat


En relació a l’àmbit de prescripció, i per cada centre de salut es disposa del detall diari
de prescripcions així com també de l’acumulat mensual en els quals s’inclou la
possible despesa farmacèutica que generen.

Informes de seguiment i anàlisi de l’activitat


Es disposa també d’informació sobre les dispensacions realitzades que permet portar
a terme estimacions sobre la despesa farmacèutica mensual amb antelació.

Informes de seguiment i anàlisi de l’activitat



Pel que fa al detall dels medicaments, es disposa d’informació detallada sobre els
productes que han estat prescrits, entre la qual s’inclou el nombre de metges que han
prescrit un producte concret, el nombre de pacients als que s’ha prescrit el producte
concret i l’import íntegre que impliquen aquestes prescripcions

Informes de seguiment i anàlisi de l’activitat


De la mateixa manera, es disposa d’informació detallada sobre els productes que
s’han dispensat en les oficines de farmàcia, amb la despesa farmacèutica associada

Escalabilitat i interoperabilitat del model
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Interoperabilitat
Interoperabilitat a nivell europeu – Projecte epSOS

Països participants

Projecte d’àmbit europeu, amb la participació de
27 organitzacions de 13 països.
A nivell espanyol, i a part del Ministerio de
Sanidad, cal destacar la participació de les
comunitats autònomes d'Andalusia, Castella - La
Manxa i Catalunya.
L’objectiu del projecte és crear un marc
d’interconnexió de salut electrònica i una
estructura TIC que permeti l’accés segur a la
informació sanitària del pacient.

Es preveu el desenvolupament d’una prova pilot
d’interoperabilitat entre els sistemes de recepta
electrònica i història clínica de diferents països
europeus a partir del mes de gener del 2011 (1ª
fase) i abril de 2011 (2ª fase).

Avantatges de la ReC@t
ReC@t permet una millor eficiència i seguretat en l’ús de medicaments

Millora en QUALITAT i SEGURETAT
• El pla de medicació és el soport
informatiu del pacient
• Facilita la detecció de possibles
incompatibilitats i interaccions

Millora
l’ACCESSIBILITAT
• Disminueix el nombre de
visites burocràtiques als
centres sanitaris
• Facilita l’accés a la
prestació farmacèutica

Passant de prescripció
individual a un pla

ReC@t

de medicació
integrat

Fomenta la
SOSTENIBILITAT
• Estableix mecanismes que
afavoreixen l’ús racional del
medicament
• Redueix els estocs de medicació
als domicilis particulars

Facilita la COORDINACIÓ
entre professionals sanitaris
• Informació on-line sobre el pla terapèutic i el seu
seguimient per part del pacient
• Facilita la comunicació entre professionals sanitaris

Línies d’evolució
 La integració d’altres àmbits d’atenció sanitària (pilots en
especialitzada actualment en curs)
 Nous filtres de prescripció per a la prevenció d’errors i la millora
de la qualitat de la informació tramesa a SIRE.

 Adaptació del Catàleg i inclusió d’informacions de seguretat per
al pacient (col·laboració amb el CedimCat)
 Millora de la missatgeria entre professionals
 Creació d’un mòdul comú de detecció d’interaccions i duplicitats.
 Verificació automàtica de medicaments autoritzats per part del
Consell Assessor.
 Visualització de tota la medicació del pacient al Pla de Medicació
(incloent també la medicació no finançada i la medicació
hospitalària de dispensació ambulatòria)
 Adaptació de SIRE que permeti l’aplicació de les eines d’anàlisi de la qualitat de
prescripció.
 Interoperabilitat entre diferents sistemes de recepta electrònica a nivell d’Estat Espanyol,
així com a nivell europeu (projecte epSOS)

ReC@t:
De prescripcions individuals
cap a un procés integrador de
tota la medicació del pacient

