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Metges al núvol
Recursos digitals en prescripció de fàrmacs
Jordi Mestres Lucero, vocal de comunicació de la CAMFiC i GdT TIC

Farem un repàs per alguns recursos digitals en prescripció de fàrmacs, des de blogs
centrats en la prescripció raonada de medicaments a eines per abordar la desprescripció.

recursos sobre prescripció raonada
http://www.guiaterapeuticablog.com
Blog de la guia terapèutica de semFYC
Entre d'altres objectius tenen el de promoure el debat sobre la
selecció raonada de medicaments.
https://www.aemps.gob.es/cima
Centre d'informació de medicaments, podeu buscar informació
de principi actiu, nom comercial, fitxa tècnica, prospecte, etc.
Disponible en format web i app:

recursos per promoure la seguretat del pacient
http://www.stoperroresdemedicacion.org/
Blog on trobareu informació sobre potencials errors de
medicació i com prevenir-los.
http://www.e-lactancia.org/
Pàgina on trobareu informació de seguretat de fàrmacs,
fitoteràpia i molts altres productes.
http://www.cedimcat.info/index.php?option=com_wrapper&vi
ew=wrapper&Itemid=480&lang=es
Eina per generar de forma online un pla de medicació
personalitzat per a cada pacient, amb fotografia de la capsa
del medicament i indicacions de com ho ha de prendre.
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http://wiki.psychiatrienet.nl/
Eina per fer canvis de fàrmacs en psiquiatria i recomanacions
en l'inici d'ús. Amb taula interactiva per no perdre't en el mar
de dubtes que suposen els canvis de medicació i una pràctica
calculadora per intercanviar Benzodiacepines

recursos sobre evidència científica
http://w3.icf.uab.es/notibg/bgcat.php
Blog del butlletí groc de l'Institut Català de Farmacologia amb
notícies sobre l'ús de medicaments
També pots consultar la publicació Butlletí groc:
http://www.icf.uab.es/ca/productes/bg/butlletigroc.html
https://elrincondesisifo.org/
Blog editat per Carlos Fernández Oropesa, Farmacèutic
d'Atenció primària. Trobareu post sobre articles de revistes
indexades de prestigi internacional
http://www.sietes.org/
SIETES (Sistema d'Informació Essencial en Terapèutica i Salut)
és un sistema d'informació sobre novetats en farmacologia
clínica i terapèutica.

desprescripció
http://deprescribing.org/(1)
De la Canadian Deprescribing Network amb guies i algoritmes
sobre diversos grups terapèutics
segueix-los a twitter @deprescribing
http://medstopper.com/(1)
Eina online dissenyada per a valorar aquells fàrmacs amb què
prioritzar en la desprescripció
(1)Recursos recomanats a Farmàcia de Atenció Primària:
https://farmaciadeatencionprimaria.com/2017/01/20/tres-recursos-practicos-para-desprescribir/
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per seguir aprenent
http://polimedicado.org/
Interessant iniciativa que busca, en paraules textuals, millorar
la salut dels pacients i de la comunitat entorn al fenomen de la
polimedicació. Compten amb festival propi de curts.

Contacte:

comunicacio@camfic.org
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