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INTRODUCCIÓ

•  Llars Mundet és un centre amb serveis assistencials 
de llarga estada de la Diputació de Barcelona

•  Proper a l’Hospital Sant Rafael (Ronda de Dalt)
•  Programa RESPIR:

–  Servei	  residencial	  d’estades	  temporals	  per	  a	  gent	  gran	  
–  196	  places	  	  
–  Estada	  màxima	  2	  mesos	  i	  mínima	  de	  15	  dies	  
–  Des=nat	  a	  famílies	  que	  tenen	  al	  seu	  càrrec	  persones	  amb	  
dependència,	  amb	  l’objec=u	  de	  facilitar	  el	  descans	  de	  familiars	  i	  
cuidadors	  

–  Usuaris	  residents	  ala	  província	  de	  Barcelona	  
–  Accés	  a	  través	  de	  la	  treballadora	  social	  
–  Medicació	  aportada	  pel	  pacient	  



PROBLEMES DETECTATS EN MEDICACIÓ (I) 

SUMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS 
	  
– Medicació	  de	  les	  places	  Respir	  s’obté	  a	  través	  de	  les	  
oficines	  de	  farmàcia	  a	  par=r	  de	  les	  receptes	  del	  pacient	  
proporcionades	  pel	  seu	  centre	  de	  referència	  o	  pel	  CAP	  més	  
proper	  

– Medicació	  crònica	  i	  requeriments	  durant	  l’ingrés	  
–  Ges=ó	  interna	  de	  la	  medicació	  molt	  dificultosa	  
–  Conversió	  de	  caixes	  mensuals	  en	  unidosis	  

	  



PROBLEMES DETECTATS EN MEDICACIÓ (II) 

SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC
	  
–  Procedències	  dels	  usuaris	  assignats	  a	  diferents	  en=tats	  
–  Diversitat	  i	  dispersió	  dels	  metges	  de	  família	  referents	  
–  Tractaments	  a	  l’ingrés	  heterogenis	  
–  Alta	  rotació	  de	  pacients	  
–  Impossibilitat	  de	  traslladar	  el	  control	  a	  
un	  únic	  centre	  d’atenció	  primària	  



PROPOSTA DE SOLUCIÓ 

•  Col·laboració entre HSR i RESPIR-Llars Mundet

•  Prova pilot per a la provisió de la prestació farmacèutica

•  Inici: octubre 2007

•  Model pioner: facilitat i seguit per part del Consorci 

Sanitari de Barcelona - CatSalut



FUNCIONAMENT DE LA COLABORACIÓ HSR – RESPIR? (I) 

SUMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS 

–  Servei	  de	  Farmacia	  HSR	  envia	  la	  medicació	  en	  envasos	  
clínics	  a	  RESPIR	  

–  RESPIR	  prepara	  i	  dispensa	  la	  medicació	  en	  unidosi	  
(individualitzat	  24h)	  

–  Serevei	  de	  FarmaciaHSR	  té	  un	  consum	  major	  i	  aconsegueix	  
millors	  ofertes	  pels	  fàrmacs	  



SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC


–  Consens	  sobre	  la	  Guia	  farmacològica	  

–  Implantació	  d’un	  Programa	  d’Equivalents	  Terapèu;cs	  

–  Reunions	  periòdiques	  de	  coordinació	  

–  Grup	  de	  treball	  mul=disciplinari	  per	  a	  l’op=mització	  dels	  apòsits	  

FUNCIONAMENT DE LA COLABORACIÓ HSR – RESPIR? (II) 

VALOR AFEGIT: 
ADEQUACIÓ	  DEL	  TRACTAMENT	  
SEGURETAT	  PER	  ALS	  PACIENTS	  	  
SATISFACCIÓ	  DELS	  PROFESSIONALS,	  USUARIS	  I	  FAMILIES	  
EFICIENCIA	  I	  EFECTIVITAT	  



REPTES DE LA PROVA PILOT EN LA 
COL.LABORACIÓ HSR-RESPIR

•  Extensió	  del	  model	  
	  
•  Impacte	  posi=u:	  
v estalvi	  econòmic	  (16%	  -‐	  20%	  sobre	  cost	  venta	  públic)	  
v  	  simplificació	  organitza=va	  
v  	  valor	  afegit	  en	  adequació,	  seguretat	  i	  sa=sfacció	  

•  Consolidar	  el	  model	  i	  establir	  indicadors	  fiables	  que	  

avaluïn	  la	  seguretat	  i	  l’eficiència	  de	  la	  prova	  pilot	  per	  
part	  de	  l'Administració	  per	  replicar	  l’experiència	  



Moltes 
gràcies!!

LLARS	  MUNDET	  
	  

HOSPITAL	  SANT	  RAFAEL	  


