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I. ANTECEDENTES

Atopámonos,  terminando  o  primeiro  cuarto  do  século  XXI,  cun  escenario

sociosanitario totalmente diferente ao de hai medio século, sen ir máis lonxe.

Grazas aos avances científicos e tecnolóxicos prolongouse a esperanza de vida,

cronificáronse  enfermidades  que  antes  eran  mortais,  multiplicáronse  os

diagnósticos de antigas e novas patoloxías e os tratamentos cada vez son máis

complexos.  Ao  mesmo  tempo  melloraron  tanto  a  detección  como  a

implementación  de  medidas  preventivas  na  poboación  sa.  Como  resultado,

aumentou  de  forma  exponencial  a  demanda  de  atención  sociosanitaria  e,  en

concreto,  de atención farmacéutica para xestionar tanto a información como a

selección, adquisición e utilización dos medicamentos e produtos sanitarios.

É  sobre  todo  no  primeiro  nivel  de  asistencia,  a  atención  primaria,  onde  máis

aumentou esta demanda, debido a que é o máis accesible á poboación. E na nosa

comunidade  autónoma  prodúcese  un  aumento  especialmente  notable,  dado  o

gran  envellecemento  poboacional  e  a  dispersabilidade  da  distribución

demográfica.

Todo iso fai necesario revisar e reforzar os recursos destinados a esta atención

farmacéutica  nas  estruturas  de  atención  primaria.  Por  iso,  dentro  do  marco

lexislativo actual, establécese a carteira de servizos do farmacéutico deste nivel

asistencial  co  obxectivo  de  definir,  ampliar  e  mellorar  no  posible  a  súa

contribución  para  que  a  información  e  as  ferramentas  farmacoterapéuticas

estean  dispoñibles  de  forma  adecuada  tanto  para  profesionais  como  para

usuarios, para ser usadas na procura dunha mellora substancial e de calidade da

saúde individual e poboacional.

                                                                                

                                                                                                                                  4_17       

Xerencia do Servizo Galego de Saúde
Complexo Administrativo de San Lázaro
15781 Santiago de Compostela
T.  +34 881 542 815
xerencia.sergas@sergas.gal
www.sergas.gals

http://www.sergas.gal/


II. MARCO NORMATIVO

A Lei 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesionales sanitarias,

recolle a licenciatura en Farmacia como unha profesión sanitaria e como tal, debe

desenvolver funcións nos ámbitos asistencial,  investigador, docente, de xestión

clínica, de prevención e de información e educación sanitaria.

Segundo  os  principios  xerais  desta  lei,  corresponde  ás  profesións  sanitarias

participar activamente en proxectos que poidan beneficiar a saúde e o benestar

das persoas en situacións de saúde e enfermidade, especialmente no campo da

prevención  de  enfermidades,  da  educación  sanitaria,  da  investigación  e  do

intercambio de información con outros profesionais e coas autoridades sanitarias,

e terán como guía da súa actuación o servizo á sociedade, o interese e a saúde do

cidadán a quen presta servizo.

En  base  ao  ditado  polo  artigo  6  aos  farmacéuticos  correspóndelles,  ademais

destas funcións, as actividades dirixidas á produción, conservación e dispensación

dos  medicamentos,  así  como  a  colaboración  nos  procesos  analíticos,

farmacoterapéuticos e de vixilancia da saúde pública.

Por outra banda, a Lei 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, regula as accións

que  permiten  facer  efectivo  o  dereito  á  protección  da  saúde  recollido  na

Constitución española, e habilita ás Comunidades Autónomas (CCAA) para ditar

normas  de  desenvolvemento  e  complementarias  desta  lei  no  exercicio  das

competencias atribuídas nos seus estatutos de autonomía. Así, a lei galega 1/1989

crea  o  Servizo  Galego  de  Saúde  como  un  organismo  autónomo  adscrito  á

Consellería de Sanidade e cuxo fin é a xestión dos servizos sanitarios públicos e a

coordinación integral de todos os recursos sanitarios e integrais da CA.

A asunción de competencias polas CCAA constitúe un medio para aproximar a

xestión da asistencia sanitaria ao cidadán e facilitarlle así, garantías en canto a

equidade, calidade e participación no Sistema Nacional de Saúde (SNS). E para isto,

a Lei 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS, establece accións de

coordinación e cooperación das Administracións públicas sanitarias que garantan

o  dereito  á  protección  da  saúde  dos  cidadáns  en  condicións  de  igualdade  e

calidade.
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Dentro  do  catálogo  de  prestacións  recollidas  nesta  lei  atópase  a  Atención

Primaria (AP), definida como o nivel básico e inicial de atención, que garante a

globalidade  e  continuidade  da  atención  ao  longo  de  toda  a  vida  do  paciente,

actuando como xestor e coordinador de casos e regulador de fluxos, e onde se

realizarán actividades de promoción da saúde, educación sanitaria, prevención da

enfermidade, asistencia sanitaria, mantemento e recuperación da saúde, así como

rehabilitación física e traballo social, actividades todas elas prestadas por equipos

interdisciplinares. Estas e outras prestacións incluídas no catálogo da lei 16/2003,

e  que  garanten  as  condicións  básicas  e  comúns  para  unha  atención  integral,

continuada e no nivel adecuado de atención, fanse efectivas a través do conxunto

de técnicas, tecnoloxías, e procedementos que integran a carteira de servizos do

SNS, cuxo contido se especifica no Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre,

por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de

Salud y el procedimiento para su actualización.

É competencia da CA a ordenación da AP da saúde no seu territorio, o que se

levou a cabo coa publicación do Decreto 200/1993, do 29 de xullo, de ordenación da

AP na CA de Galicia. Así, na nosa CA organízase funcionalmente a AP en unidades e

servizos, contando cada servizo de AP co apoio duns recursos sanitarios entre os

que se atopa a Farmacia de AP.

Coa descentralización sanitaria había que asegurar a calidade da prestación en

todo o SNS, impulsando o uso racional dos medicamentos e que todos os cidadáns

seguiran tendo acceso ao medicamento que necesiten, cando e onde o necesiten,

en  condicións  de  efectividade  e  seguridade.  A  Lei  29/2006,  de  26  de  julio,  de

garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, refundida no

Real Decreto lexislativo 1/2015, do 24 de xullo, establece estratexias dirixidas á

intensificación  do uso racional  dos medicamentos e a ofrecer  aos profesionais

unha  formación  e  información  de  calidade  e  independente  para  a  utilización

adecuada dos medicamentos, o que constitúe todo un título da norma.

Abarca o capítulo II do título VII as funcións dos servizos ou unidades de farmacia

de atención primaria dentro das estruturas de xestión de AP, como estruturas ás

que corresponde a custodia, conservación e dispensación de medicamentos (artigo

3.6), entre outras.
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Por outra banda,  o Real  decreto 1558/1986,  por el  que se establecen las  bases

generales  del  régimen  de  conciertos  entre  las  Universidades  y  las  Instituciones

sanitarias, regula  a  colaboración  entre  as  Universidades  e  as  Administracións

públicas responsables das Institucións sanitarias de titularidade pública para a

utilización de estas últimas na investigación e docencia dos ensinos relacionados

coas ciencias da saúde, entre as que se atopa Farmacia.

En Galicia, a recente Lei 3/2019, do 2 de xullo, de ordenación farmacéutica, pola que

se deroga a Lei 5/1999, do 21 de maio,  ten como obxectivo regular a atención

farmacéutica  na  CA,  entendida  como  un  servizo  de  interese  público  que

comprende un conxunto de actuacións que deben prestarse en todos os niveis do

noso  sistema  sanitario,  dirixidas  a  garantirlle  á  cidadanía  o  acceso  aos

medicamentos e produtos sanitarios, e que contribúe a facer un uso racional e

eficiente  deles.  A  administración  asegura  así  que  a  atención  farmacéutica  se

preste en todos os niveis do sistema de saúde de modo coordinado e integrado e

que lle ofreza á cidadanía unha asistencia eficaz, completa e eficiente.

Deste modo esta lei considera ás unidades de farmacia dos centros de AP como

establecementos e servizos de atención farmacéutica de dispensación, e adica o

capítulo III do título II, á atención farmacéutica nas estruturas de AP:

- O artigo 53 especifica que as unidades de farmacia dos centros de AP prestarán

a  atención  farmacéutica  necesaria  para  que  o  equipo  multidisciplinar  de

atención  á  saúde  dispoña  dos  medios  terapéuticos  necesarios  para  a  súa

aplicación  dentro  das  ditas  institucións  e  para  a  custodia,  conservación  e

dispensación  dos  medicamentos  que  esixan  unha  particular  vixilancia,

supervisión e control do equipo multidisciplinar de atención á saúde.

- Abarca tamén este capítulo, no seu artigo 54, a constitución de depósitos de

medicamentos nos centros de AP para o seu uso interno e que estará baixo a

responsabilidade  dun  servizo  de  farmacia  hospitalario  ou  dunha  unidade  de

farmacia dun centro de AP.

- Así mesmo, no artigo 55 descríbense as funcións das unidades de farmacia de

atención primaria, destacando como funcións diferenciais da farmacia de AP da

nosa  comunidade,  as  actividades  asistenciais  como  parte  do  equipo

multidisciplinar  e  a homologación  sanitaria  de  determinados  medicamentos,
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atopándose  isto último regulado no Decreto 189/2011,  do  22  de  setembro,  de

homologación sanitaria dos tratamentos prescritos.

O papel e as responsabilidades do Farmacéutico de Atención Primaria  (FAP)  nas

distintas CCAA foron evolucionando para adaptarse ás necesidades do SNS, pero

constitúen en todas elas un referente para o uso adecuado dos medicamentos e

produtos sanitarios para profesionais, xestores e pacientes.

O obxectivo fundamental da súa actividade é mellorar a seguridade, efectividade

e  eficiencia  do  uso  do  medicamento,  recurso  terapéutico  máis  utilizado  na

asistencia sanitaria, tanto a nivel individual como poboacional, facilitando a toma

de  decisións  clínicas  dos  profesionais.  Para  alcanzar  esta  meta,  o  FAP  debe

desenvolver  actividades  baseadas  nos  seus  coñecementos  e  habilidades,  e

adaptándose aos recursos dispoñibles.
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III. CARTEIRA DE SERVIZOS DO FARMACÉUTICO DE
ATENCIÓN PRIMARIA

Ámbito I : ACTIVIDADE CLÍNICO-ASISTENCIAL CENTRADA NO PACIENTE

Servizos dirixidos a optimizar a utilización de medicamentos e produtos sanitarios

a través de programas de revisión clínica da medicación.

Obxectivo:  Obter  o  mellor  resultado  en  saúde  derivado  da  utilización  dos

medicamentos e produtos sanitarios.

Clientes potenciais: Profesionais sanitarios, pacientes e coidadores.

I.1 Optimización do tratamento farmacolóxico do paciente como parte da 
atención integral.

1. Revisión  da  medicación  en  coordinación  co  equipo  multidisciplinar  e  o

propio paciente/coidador responsable, coa finalidade de ofrecer a opción

terapéutica  máis  efectiva  e  segura,  segundo  a  evidencia  científica

dispoñible

1.1. Revisión dirixida a pacientes con prescricións con potenciais problemas
de seguridade.

1.2. Revisión  dirixida  a  pacientes  nas  diferentes  transicións  asistenciais
(conciliación da medicación)

1.3. Revisión dirixida a pacientes con dificultades ou limitacións para o uso
correcto e a administración dous seus medicamentos.

1.4. Revisión  dirixida  a  pacientes  derivados  por  outros  profesionais
sanitarios, traballadores/as sociais ou a petición do propio paciente .

1.5. Revisión  da  medicación  dos  pacientes  ingresados  en   centros
sociosanitarios  e  adaptación  das  prescricións  á  guía
farmacoterapéutica dos centros sociosanitarios do Servizo Galego de
Saúde

1.6. Revisión dirixida a pacientes naquelas outras situacións que se 
considere necesario.

2. Proposta  de  adecuación  da  medicación  ao  resto  dos  profesionais

corresponsables na saúde do paciente.
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3. Seguimento da farmacoterapia do paciente para favorecer a consecución

dos  obxectivos  en  saúde,  incluíndo  a  solicitude  de  probas  analíticas

específicas  para  o  monitorización  da  efectividade  e  seguridade  dos

medicamentos.

4. Colaborar  na  adecuación  e  actualización  da  árbore  de  prescrición  da

historia clínica electrónica, para obter unha folla de medicación activa que

sexa  fonte  de  información  fiable  tanto  para  o  paciente  como  para  o

coidador e profesionais sanitarios implicados na súa atención, e contribúa

a garantir a seguridade na utilización dos medicamentos.

5. Colaboración  co  profesional  de  referencia  do  paciente  no  proceso  de

xeración  de receitas  de  tratamentos  crónicos  para  garantir  a  adecuada

continuidade do tratamento farmacolóxico.

6. Participar na elaboración do Plan individualizado de atención integral (PIAI)

ao paciente crónico pluripatolóxico complexo, conxuntamente co equipo

de referencia de atención á saúde do paciente.

7. Avaliación  clínica  das  condicións  de  prescrición  e  dispensación  dos

medicamentos sometidos  a reservas  singulares:  Homologación  sanitaria

do tratamento.

8. Prevención, detección e notificación de reaccións adversas ou incidentes

relacionados co uso dos medicamentos e produtos sanitarios

I. 2 Atención farmacéutica a pacientes e/ou coidadores

1. Información e educación sanitaria sobre o obxectivo do tratamento, uso
correcto dos medicamentos e o resultado esperado .

2. Resolución de consultas sobre medicamentos e produtos sanitarios.

3. Elaboración  de  información  escrita  adaptada  ao  paciente  sobre  os
medicamentos prescritos: plan farmacoterapéutico individualizado.

4. Intervencións dirixidas a mellorar a adherencia terapéutica e implicar aos
pacientes e/ou coidadores para que tomen parte activa no tratamento.

5. Atención  farmacéutica  na  dispensación  de  medicamentos  e  produtos
sanitarios  a  pacientes  incluídos  en  programas  de  seguimento
farmacoterapéutico.
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6. Atención  farmacéutica  telemática  a  pacientes  crónicos  de  risco  e  con
dificultades de acceso ao sistema, a través da plataforma de teleasistencia
domiciliaria

7. Atención farmacéutica a pacientes de centros sociosanitarios, incluíndo o
establecemento  dun  sistema  de  seguimento  e  control  da  utilización
individualizada dos medicamentos e produtos sanitarios.

Ámbito II : XESTIÓN DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA

Servizos  dirixidos  a  garantir  a  dispoñibilidade  de  medicamentos  e  produtos

sanitarios  nos  servizos  de  atención  primaria  e  centros  sociosanitarios,  e  a

mellorar a calidade da prescrición.

Obxectivo:  Asegurar  un  acceso  adecuado  aos  medicamentos  e  produtos

sanitarios, con criterios de calidade, homoxeneidade e equidade, e dunha maneira

eficiente, integrada e coordinada entre os niveis asistenciais.

Clientes potenciais: profesionais sanitarios e pacientes

II. 1 Xestión do acceso e control dos medicamentos e produtos sanitarios

1. Garantir  e  asumir  a  responsabilidade  técnica  da  adquisición,  calidade,

correcta conservación, cobertura das necesidades, custodia e dispensación

de  medicamentos  e  produtos  sanitarios  de  uso  dentro  dos  centros  de

atención primaria e centros sociosanitarios,  e daqueles que esixan unha

particular vixilancia, supervisión e control.

2. Establecemento  dun  sistema  eficaz  e  seguro  de  distribución  de

medicamentos e produtos sanitarios.

3. Colaboración  no  acceso  a  medicamentos  en  situacións  de

desabastecemento.

4. Difusión e implantación de recomendacións ou restricións de uso daqueles

medicamentos e produtos sanitarios que estean afectados por alertas da

Agencia Española de Medicamentos e Productos sanitarios

                                                                                

                                                                                                                                  11_17       

Xerencia do Servizo Galego de Saúde
Complexo Administrativo de San Lázaro
15781 Santiago de Compostela
T.  +34 881 542 815
xerencia.sergas@sergas.gal
www.sergas.gals

http://www.sergas.gal/


II. 2 Xestión da mellora da calidade da prescrición

1. Avaliación da eficacia, seguridade e custe dos medicamentos e produtos

sanitarios,  e do impacto orzamentario da súa introdución no ámbito da

atención primaria.

2. Participación  na  selección  de  medicamentos  para  uso  interno  nas

estruturas  de  atención  primaria,  e  centros  sociosanitarios,  en  base  a

criterios de eficacia, seguridade, conveniencia e custe.

3. Integración  nos  comités  técnicos  da  área  sanitaria  vinculados  co  uso

racional do medicamento.

4. Implementación  de  guías  farmacoterapéuticas  e  criterios  de  uso  de

medicamentos e produtos sanitarios nos centros de atención primaria e

sociosanitarios.

5. Colaboración  cos  xestores  e  profesionais  sanitarios  na  elaboración  de

indicadores e cadros de mando de xestión, dirixidos a mellorar a calidade,

seguridade  e  eficiencia  da  prescrición  de  medicamentos  e  produtos

sanitarios.

6. Asesoramento  aos  profesionais  sanitarios  para  mellorar  a  calidade,

seguridade  e  eficiencia  da  prescrición,  tanto  de  forma  individual  como

colectiva

Ámbito III. COORDINACIÓN CLÍNICA E CONTINUIDADE ASISTENCIAL

Servizos dirixidos a coordinar a utilización de medicamentos e produtos sanitarios

con  todos  os  axentes  implicados,  así  como  favorecer,  potenciar  e  liderar  a

atención  farmacéutica  integral  nas  diferentes  transicións  asistenciais  que

experimenta o paciente.

Obxectivo: Alcanzar entornos asistenciais coordinados e desenvolver procesos e

ferramentas que faciliten a continuidade asistencial.

Clientes potenciais: Xestores, profesionais sanitarios, poboación.

1. Participar  no  desenvolvemento  e  implementación  de  políticas  e  plans

destinados a mellorar a comunicación entre profesionais.
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2. Colaborar  cos  órganos  de  xestión  sanitaria  na elaboración  de  procesos

integrados,  protocolos  de  continuidade  e  rutas  asistenciais  co  paciente

como obxectivo.

3. Desenvolvemento  e  implementación  de  protocolos  de  coordinación  que

garantan a continuidade  farmacoterapéutica,  incluíndo a conciliación  da

medicación nas transicións asistenciais.

4. Formar parte das Comisións de Farmacia e Terapéutica, e integración nos

comités  técnicos  da  área  sanitaria  vinculados  cos  medicamentos  e

produtos sanitarios

5. Formar  parte  das  comisións  de  coordinación  entre  niveis  asistenciais

relacionadas cos medicamentos e produtos sanitarios

6. Coordinación e cooperación cos servizos de farmacia e resto de servizos

hospitalarios

7. Coordinación e implementación de protocolos  de colaboración  entre os

equipos de atención primaria e as farmacias comunitarias.

8. Exercer  como  farmacéutico  de  referencia  entre  institucións  e  axentes

implicados en actividades relacionadas coa farmacoterapia.

Ámbito  IV.  ANÁLISE  DA  UTILIZACIÓN  DE  MEDICAMENTOS  E  OS  SEUS

RESULTADOS EN SAÚDE NA PRÁCTICA CLÍNICA REAL

Servizos dirixidos a xerar información e evidencia a partir dos resultados obtidos

da incorporación das innovacións terapéuticas e tecnolóxicas.

Obxectivo: Xerar información útil sobre resultados en saúde derivados do uso de

medicamentos  e  produtos  sanitarios  na  práctica  clínica  real,  para  emitir

recomendacións e fomentar políticas dirixidas á optimización das terapias.

Clientes  potenciais:  Xestores,  profesionais  sanitarios,  pacientes,  cidadáns  e

poboacións.

1. Manexo  dos  sistemas  de  información  de  análise  complexa  (SIAC)  da

prestación  farmacéutica  para  realizar  estudos  sobre  a  calidade  e

seguridade  na  utilización  de  medicamentos  e  produtos  sanitarios,  e
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incorporación das novas tecnoloxías de extracción e análise de datos para

aplicar os resultados en vida real á práctica clínica.

2. Avaliación da utilización de medicamentos e produtos sanitarios para a

identificación de liñas de mellora.

3. Avaliación dos resultados en saúde na práctica clínica real.

4. Seguimento  e  análise  dos  indicadores  de  calidade  e  seguridade  da

prescrición.

5. Identificación de necesidades formativas para a mellora da calidade da 

prescrición.

Ámbito V.: XESTIÓN DO COÑECEMENTO

Servizos  dirixidos  a  avaliar,  elaborar  e  difundir  información  actualizada  e

independente  sobre  medicamentos  e  produtos  sanitarios,  e  a  colaborar  na

implementación de programas de educación para a saúde.

Obxectivo: Facilitar a toma de decisións por parte dos profesionais sanitarios, e a

mellorar a saúde e o coñecemento sobre medicamentos e produtos sanitarios por

parte da poboación

Clientes potenciais: xestores ,profesionais sanitarios, poboación e asociacións

V.1 Xestión do coñecemento e saúde poboacional

1. Participación en programas de educación para a saúde individual e grupal,

e  en accións  e  proxectos  de saúde comunitaria,   incluindo a  poboación

atendida nos centros sociosanitarios.

2. Elaboración  e  participación  en  programas  educativos  específicos  sobre

medicamentos  e  produtos  sanitarios  dirixidos  tanto  á  poboación  xeral

como a grupos de especial risco.

3. Educación para implicar ao paciente na automedicación responsable.

4. Promover actitudes que contribúan ao uso eficiente dos recursos sanitarios.
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5. Colaborar coa escola de pacientes na formación do paciente experto e en

todas as actividades dirixidas a mellorar o coñecemento e o bo uso dos

medicamentos

6. Elaboración e divulgación de información sobre medicamentos e produtos

sanitarios adaptada ás necesidades da poboación.

V.2 Xestión do coñecemento dos profesionais sanitarios

1. Identificación das necesidades formativas dos profesionais  sanitarios en

materia de medicamentos e produtos sanitarios.

2. Participación  e  execución  en  plans  e  actividades  de  formación  dos

profesionais sanitarios

3. Elaboración,  implementación  e  actualización  de  guías  e  boletíns

farmacoterapéuticos,  protocolos  e  guías  de  práctica  clínica,  e  outras

recomendacións baseadas na revisión sistemática da literatura científica.

4. Difusión de información científica,  independente,  avaliada e de calidade

para a práctica clínica diaria.

5. Colaboración  na  rotación  formativa-práctica  de  alumnos  de  pregrao,

máster  e  formación  profesional  de  todos  os  grados  universitarios  con

representación nos servizos de atención primaria.

6. Colaboración na docencia posgraduada en centros docentes acreditados,

de farmacéuticos e outros profesionais sanitarios

7. Colaboración na formación sanitaria continuada dos profesionais sanitarios.

8. Promoción, participación e coordinación de proxectos de investigación na

área do medicamento e produtos sanitarios.

9. Participación nos comités de ética e investigación con medicamentos.

Ámbito VI. : POLÍTICA SANITARIA

Servizos  dirixidos  ao  desenvolvemento  e  implantación  de  políticas  de

medicamentos e produtos sanitarios.
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Obxectivo: Garantir o uso racional do medicamento e unha prestación farmacéutica

de calidade.

Clientes potenciais: Xestores, profesionais sanitarios.

1. Participación  na  elaboración,  coordinación  e  implementación  de  plans

estratéxicos de farmacia.

2. Planificación  de  políticas  que  promovan  a  calidade  da  prescrición  e  a

optimización  das  terapias  baseadas  en  resultados  en  saúdena  práctica

clínica real

3. Participación  no  desenvolvemento,  promoción  e  implantación  de

estratexias  para  a  xestión  de  riscos  asociados  á  utilización  dos

medicamentos  e  produtos  sanitarios,  evitar  erros  de  medicación  e

mellorar a seguridade do paciente.

4. Planificación de actividades para promover e difundir a Farmacovixilancia

5. Participación na planificación de recursos humanos, materiais e técnicos

necesarios  para  garantir  a  efectividade  e  seguridade  en  materia  de

medicamentos e produtos sanitarios.

6. Colaboración  no  desenvolvemento  de  outras  políticas  estratéxicas

relacionadas.

Ámbito VII: SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

Servizos dirixidos a incorporar innovacións tecnolóxicas relacionadas coa utilización

de medicamentos e produtos sanitarios.

Obxectivo: Optimizar o desenvolvemento e a utilización de novas tecnoloxías e

sistemas de información.

Clientes potenciais: Xestores, profesionais sanitarios, pacientes e poboacións.

1. Participación na identificación e validación de aplicacións tecnolóxicas no

ámbito do medicamento e produtos sanitarios

2. Colaboración co desenvolvemento e incorporación de tecnoloxías dirixidas

á coordinación e comunicación entre os pacientes e o seu Farmacéutico de
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Atención  Primaria,  por  medios  telemáticos  como  alternativa  aos  xa

existentes.

3. Colaboración  no  desenvolvemento  e  incorporación  de  tecnoloxía  que

permitan  mellorar  a  adherencia  terapéutica  en  pacientes  a  través  de

programas de atención telemática.

4. Apoio  ao  desenvolvemento  e  incorporación  de  sistemas  de  Big  data  e

codificación diagnóstica.

5. Apoio  ao desenvolvemento e  incorporación  de sistemas de  información

que permitan o rexistro de resultados e uso de recursos na práctica real

(Real World Data)

6. Participación  no  desenvolvemento  e  implementación  de  sistemas  de

información e instrumentos que faciliten a coordinación clínica asistencial

(historia  clínica  e  receita  electrónica,  sistemas  de  axuda  á  prescrición

electrónica, e-consulta con todos os servizos hospitalarios) e de sistemas

de comunicación entre servizos farmacéuticos.
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