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Farmàcies comunitàries i CAP, treballem plegats! 

La coordinació entre les Farmàcies comunitàries i el centre d'atenció primària és un fet 
quotidià que a vegades no se li dona la importància rellevant que té   
 

Com a objectiu principal, millorar la qualitat de la prescripció i dispensació de fàrmacs als 
pacients de la nostra zona de salud. Objectius secundaris, fomentar el coneixement entre 
membres de l'equip d'Atenció Primària i farmacèutics comunitaris de la zona per revisar 
els fàrmacs utilitzats; i augmentar l'accessibilitat recíproca per solucionar els problemes 
derivats de la prescripció i dispensació. 
 

Programa de reunions trimestrals per consensuar temes clínics i protocols d'actuació que 
es va iniciar al 2015. Es va avaluar la utilitat de les reunions mitjançant una enquesta de 
satisfacció amb respostes graduades d'1 (molt malament) a 5 (molt bé). 

Van acudir una mitjana de 10 farmacèutics (rang de 7 a 13) i 10 membres de l'equip 
d'Atenció Primària (rang de 8 a 17). En l'enquesta, els farmacèutics van valorar 
positivament l'experiència (amb una mitja de 4,25), la utilitat del programa de formació 
continuada en la seva tasca quotidiana (4,37), la comunicació i la unitat de criteris (4,12), 
el benefici als pacients (4,62) i la satisfacció global per l'activitat (4,37). En les mateixes 
qüestions, les mitjanes respectives dels professionals de l'equip d'Atenció Primària van 
ser: 3,66; 3,83; 3,75; 4,33 i 3,66. L'accessibilitat telefònica va augmentar i va afavorir la 
resolució de problemes amb receptes des de les oficines de farmàcia.   
 

La col·laboració entre farmacèutics i els equips d'Atenció Primària és 
satisfactòria i pot millorar la qualitat de l'atenció a la població en relació amb 
l'ús de fàrmacs. 
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