
Guia de medicaments d’Atenció Primària que requereixen una vigilància 
especial per la seva dispensació en pacients amb funció renal 
disminuïda. 
 
Diferents estudis constaten que 1 de cada 3 pacients crònics polimedicats, 
majors de 65 anys atesos a les oficines de farmàcia de Catalunya, que 
presenten algun grau de deteriorament de la funció renal tenen un 
problema relacionat amb la seguretat del medicament. Al mateix temps  1 
de cada 2 medicaments que prenen els pacients amb deteriorament de la 
funció renal, son susceptibles de vigilància farmacèutica o d'ajust 
posològic de la medicació per part del metge.  
 
Aquesta evidència científica constata la necessitat progressiva de 
dissenyar eines que facilitin i promoguin l'actuació/intervenció 
farmacèutica en col·laboració amb els diferents prescriptors. 
 
En aquest context, i per tal de promoure la recerca en aquest camp i la 
transferència de coneixement així com la seva aplicació pràctica (I+D+I), 
des de la Unitat d'Estades en Pràctiques Tutelades de la Universitat de 
Barcelona, s'ha promogut un conveni de col·laboració amb la Societat 
Espanyola de Nefrologia per tal de consensuar criteris en relació a l'ajust 
posològic dels medicaments.  
 
A partir dels medicaments mes dispensats a l’àmbit de l’Atenció Primària, 
s’ha elaborat una Guía de medicaments en la que s’ha consensuat l’ajust 
de la seva dosi en funció del valor del filtrat glomerular (funció renal) per a 
ser utilitzada en l’àmbit clínic.  
 
Per agilitzar l'ús de la guia s'ha consensuat categoritzar en nivell baix, 
moderat o alt el risc que suposa per el pacient l’ús d'aquests medicaments 
segons el seu filtrat glomerular. A més la guia recull els ajustos de dosi a 
realitzar, les interaccions medicamentoses i la simptomatologia per 
sobredosificació en pacients amb funció renal disminuïda. 
 
A partir d'aquesta base de dades, s'ha dissenyat una aplicació web que 
facilita al professional sanitari la presa de decisions per a l'ajust de dosis 
de medicaments en funció del filtrat glomerular del pacient. 
 
 


