Fons específics per a ús racional del medicament
Data: 27/11/2018
Origen
Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
Fons específics
Fons per a programes de desenvolupament de polítiques de cohesió sanitària, de
formació per a facultatius mèdics, odontòlegs, farmacèutics i infermers i d’educació
sanitària de la població per afavorir l’ús racional del medicament.
Finalitat dels fons
Fons que es nodreix de les aportacions que fa la indústria farmacèutica en virtut
del que estableix la disposició addicional sisena del Text refós de la Llei de
garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris (aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol); i es distribueix entre diferents
administracions públiques. Les comunitats autònomes poden dur a terme
actuacions en les matèries següents:
1. Desenvolupament de polítiques de cohesió sanitària
• Programa de millora de l’atenció farmacèutica
- Programa de millora de la qualitat en l’atenció de pacients crònics.
- Programa de millora de la qualitat en l’atenció de pacients
polimedicats.
- Programes de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, així com
altres línies estratègiques prioritàries de gestió de l’assistència
sanitària associades a l’atenció farmacèutica (marc estratègia de la
cronicitat).
•

•
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Programes per al desenvolupament dels processos de la recepta
electrònica, sistemes d’informació per a suport a la prescripció i adaptació
al nomenclàtor mestre.
Programes per al desenvolupament de les mesures que preveu el Reial
decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat
de les seves prestacions.

•

•

Programa per al desenvolupament de noves mesures de farmacovigilància,
de suport al desenvolupament de la Llei de garanties i del pla d’actuacions
en el sistema espanyol de farmacovigilància de medicaments d’ús humà.
Ampliació i millora del sistema d’informació sanitària

2. Programa de formació continuada
• Programes de formació continuada en l’ús racional del medicament per a
metges, odontòlegs, farmacèutics, infermers i inspectors de l’SNS.
3. Mesures de participació de pacients: xarxa d’escoles de salut per a ciutadans.
Imports aprovats
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2018

1.606.003,72 €
886.132,36 €
638.085,80 €
647.103,12 €
488.090,09 €
513.328,65 €
514.655,37 €
605.442,99 €
511.428,52 €
516.713,20 €
561.281,00 €
566.978,21 €

(Si bé s’aproven en el mateix acte, aquests imports no inclouen el finançament per al desenvolupament del Pla
Nacional de Donació de Medul·la Òssia , que està inclòs en els fons destinats al desenvolupament d’estratègies
del Sistema Nacional de Salut i plans nacionals).

Centre gestor responsable del fons
Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia.
Actuacions dutes a terme
Les actuacions s’han dut a terme a la Conselleria de Salut, el Servei de Salut i IDISBA.
En el darrers exercicis s’han centrat a continuar, entre altres actuacions, el
desenvolupament de la recepta electrònica i el catàleg corporatiu, la integració de
facturació amb SAD, desenvolupar indicadors de la prestació de la qualitat
farmacèutica, desenvolupament de noves funcionalitats en ESIAP, RELE i GAIA,
creació de la Unitat de Seguretat del Pacient i ús segur dels medicament a l’Atenció
Primària, actuacions en cronicitat, manteniment dels sistemes d’informació de
recolzament a la prescripció, actuacions en les quals la responsabilitat funcional
recau en el Servei de Salut. Per la seva banda, la Conselleria ha dut a terme
actuacions per al manteniment i la millora de sistemes d’informació com el
SIFARMA, GESVAC, REGEST i Fundanet CEIC i ha desenvolupat (a través d’IDISBA)
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actuacions per garantir l’accés a bases de dades d’informació i fons bibliogràfics
d’utilitat en farmacoteràpia i en l’ús racional del medicament.
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