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Introducció 
Els problemes de salut relacionat amb medicaments (PSM) es poden descriure com el 
resultat en la salut del pacient no adequat a l'objectiu de la farmacoteràpia i associats 
a l'us o fallada de l'us del medicament. Dins ens fàrmacs relacionats amb antidiabètics 
existeixen un gran nombre de PSM que passen desapercebudes i son atribuïdes a la 
pròpia malaltia. Actualment son un problema de salut prevalent i freqüentment evitable 
que s'ha relacionat amb un elevat consum de recursos sanitaris sobretot en els serveis 
d'urgències (SU) 
Objectiu: 
quantificar i comparar els PSM en la població general i en la població diabètica que 
causen consulta a un SU Mètode: 
estudi descriptiu prospectiu realitzat en SU d'un hospital terciari, es seleccionen 
pacients amb PSN en el diagnòstic de l'alta 
Resultats: 
S'inclouen un total 478 pacients que presenten PSM dels quals 126 presenten PSM 
relacionats amb fàrmacs antidiabètics (PSM-d), aproximadament el 26%. Els PSM-d 
presenta major nombres de PSM com diagnòstic primari (78,9%, enfront 30%, p <0.01 
. La causa de PSM-d és la manca d'adherència (43%: p <0,01) mentre que en els PSM 
general és la manca d'adherència junt la sobredosificació (59%: p <0,01). 
Conclusions: 
Els PSM relacionats amb fàrmacs antidiabètics són un problema de salut infravalorat 
en els SU que representant el 26% de les totals de mostra sent la principal causa la 
falta d'adherència per part del pacient a el tractament instaurat. Es tracta d'un 
problema en ascens i fàcilment evitable. El seguiment del tractament farmacològic i la 
conciliació farmacologia s'han vist com l'única alternativa eficaç per la seva prevenció. 
Per desenvolupar adequadament aquestes mesures preventives es imprescindible 
profunditzar en el coneixement els PSM i integrar els farmacòlegs en els SU 


