Taula rodona 6
TRACTAMENT FARMACOLÒGIC A URGÈNCIES
(RedFASTER)
1. Justificació:
La seguretat del pacient s’ha convertit en un component clau de la qualitat
assistencial, que adquireix gran rellevància en els últims anys, tant per als
pacients i els seus familiars com per als gestors i professionals que desitgen
oferir una assistència sanitària segura, efectiva i eficaç.
Els errors de medicació són comuns en l’àmbit hospitalari i condueixen a un
increment de la morbiditat i mortalitat i dels costos econòmics. Aquest errors
ocorren sobre tot durant la transició de pacients entre els diferents nivells
assistencials. La possibilitat que es produeixin errors es veu augmentada en els
serveis d’urgències ja que es caracteritzen per tenir un elevat nivell de
complexitat i intensitat de les activitats. Són propis d’aquest servei la presa de
decisions ràpides, l’atenció a la patologia molt diversa i de diferent gravetat, així
com l’existència de múltiples transicions. Aquestes característiques fan que sigui
un escenari especialment sensible a l’aparició d’errors de medicació, de forma
que qualsevol esforç relacionat amb la prevenció i resolució dels mateixos estaria
justificat.
L’atenció farmacèutica del pacient a urgències és una activitat clínica
d’importància creixent. S’han publicat nombrosos estudis que posen de manifest
l’alta prevalença de problemes relacionats amb la medicació en els pacients
atesos a urgències i la capacitat del farmacèutic de prevenir-los i resoldre’ls
treballant en col·laboració amb els equips multidisciplinaris que els atenen.

2. Objectiu:
Exposar quins són els errors de medicació més freqüents en els serveis
d’urgències i proporcionar solucions per als mateixos.
3. Objectius específics:
a) Oferir una sèrie de recomanacions generals per a la conciliació dels
medicaments.
b) Conèixer com millorar la qualitat de l’atenció del pacient a través d’un ús
eficient i segur dels medicaments en l’àmbit d’urgències hospitalàries.
c) Conèixer els problemes de salut relacionats amb els medicaments que causen
consultes a urgències i la seva prevenció.

