
Benvolgudes i benvolguts:
Des de la Direcció d’Afers Assistencials i la Gerència agraïm
enormement els esforços que esteu fent des del territori per controlar
la despesa i complir amb les DMA de farmàcia. En aquest sentit 
entenem
que és necessari fer un exercici de racionalització de la prescripció.
Malgrat tot, la prescripció de medicaments és un tema que cal tractar
amb delicadesa.
Ens ha arribat des del CatSalut l’avís que en un pacient ha contactat
la premsa perquè des d’una de les nostres àrees bàsiques se li ha
comunicat per carta la retirada de certs fàrmacs del seu pla de
medicació adduint que es fa seguint indicacions del CatSalut i el
Departament i motivats per les restriccions pressupostàries. Aquesta
carta respon a una tramesa massiva que des d’un EAP s’ha fet als
pacients per tal de racionalitzar l’ús de medicaments.
En aquest sentit tot i que és bo revisar la medicació dels pacients de
manera sistemàtica, pensem que en cap cas el procediment a seguir és
una notificació per carta i menys vinculat aquesta decisió a
directrius del Departament / CatSalut i a restriccions pressupostàries
en comptes de vincular-ho a decisions clíniques i de seguretat.
Per tant, us convido a continuar revisant i racionalitzant la
prescripció però atenent a les següents indicacions per evitar generar
una innecessària alarma social:
·         En cap cas es notificaran retirades de medicaments en el pla
de medicació per carta o correu electrònic, si no és per un problema
de seguretat, i ho haurà de fer el propi metge de capçalera (no ho han
de fer els directius)
·         Les decisions sobre canvis en el pla de medicació han
d’associar-se a decisions clíniques i no pressupostàries. Hi ha molt
marge en aquesta àrea.
·         Les iniciatives de racionalització de la despesa que afectin
la farmàcia hauran de ser comentades abans amb Unitat de Coordinació i
Estratègia del Medicament de la Direcció Adjunta d’Afers
Assistencials.
Salutacions i bon estiu
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