
  

 

Període de control i seguiment de medicació hospitalària de 
dispensació ambulatòria (MHDA) en el context de la crisi COVID-19 
Per minimitzar l’exposició i el risc de contagi dels pacients tractats amb medicació hospitalària de 
dispensació ambulatòria, es permet espaiar a criteri clínic el període de control i seguiment. 

En el context de la crisi sanitària actual per la pandèmia de COVID-19, és necessari reduir la circulació 
de persones i el desplaçament i afluència de pacients als centres sanitaris per minimitzar el risc de 
contagis, especialment en pacients fràgils i de risc més elevat en cas d’infecció. És per això que, de 
manera limitada durant aquesta crisi sanitària, es recomana valorar de forma individualitzada la 
freqüència dels controls analítics i visites mèdiques presencials en els pacients.  

Avaluació de l’Índex de Qualitat de la prescripció farmacèutica de la medicació 
hospitalària de dispensació ambulatòria (IQF-MHDA) 2020 

En la definició de quatre dels set indicadors de contractes inclosos en l’Índex de qualitat de la 
prescripció de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (IQF-MHDA) per a l’any 2020 es 
tenen en compte els resultats de les analítiques realitzades en un moment determinat així com la 
realització dels seguiments i visites en un període de temps definit. Aquests indicadors són:  

1. Pacients tractats amb fàrmacs antiretrovirals per al VIH amb càrrega viral indetectable 

2. Pacients tractats amb fàrmacs antivirals directes per al VHC amb resposta viral sostinguda 

3. Tractaments amb immunosupressors biològics i sintètics dirigits per a l’artritis reumatoide amb 
seguiment adequat i pacients responsius 

4. Tractaments de primera línia adequats amb anticossos monoclonals en pacients amb càncer 
colorectal metastàtic i pacients responsius 

Atès que els resultats esperables dels indicadors de l’IQF-MHDA quedaran probablement alterats arran 
de la crisi de la COVID-19, un cop superada la fase crítica de la pandèmia, es revisarà la definició dels 
indicadors i els estàndards sol·licitats per tal d’adaptar-los a la situació excepcional actual.   

 

13/04/2020


