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Al· lèrgies i reaccions adverses
prescripció per reduir les errades de la medicació
 

 

Ja es poden registrar les al·lèrgies i reaccions adverses 
PREFASEG (prescripció farmacè

Per a més informació:  

A partir d’ara els professionals sanitaris 
comparteixen el mòdul de prescripció 
reaccions adverses severes entren a formar part de les alertes del PREFASEG.
visita en un centre d’AP, AE o urgències
de seguretat clínica i sobretot s’hi 
torni a repetir en el futur. 

S’ha fet una migració de les dades històriques però s’haurà de f
que no es pugui fer automàticament per manca de dades.

S’ha canviat el botó d’al·lèrgies 
una motxilla que canvia de color 

  No té cap al·lèrgia coneguda / Reaccions adverses significatives (0)

  Al·lèrgies (1) / Reaccions adverses significatives (0)

  No s'ha preguntat al pacient per al·lèrgies conegudes / Reaccions adverses
normalment nomès un cop, ja que es comparteix la informació 
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i reaccions adverses  significatives: Nova opció al model de 
prescripció per reduir les errades de la medicació  

es al·lèrgies i reaccions adverses significatives totalment integrades 
èutica segura). Hi haurà un procés de migració semiautomàtic. 

els professionals sanitaris d’atenció primària (AP) i especialitzada (AE)
comparteixen el mòdul de prescripció tindran una major seguretat perquè les dades
reaccions adverses severes entren a formar part de les alertes del PREFASEG.

o urgències que comparteixi el mòdul de prescripció es rebrà
s’hi podrà afegir qualsevol problema nou per evitar 

S’ha fet una migració de les dades històriques però s’haurà de fer una migració manual en cas 
no es pugui fer automàticament per manca de dades. 

d’al·lèrgies  per una icona  que simbolitza e
una motxilla que canvia de color segons la situació: 

No té cap al·lèrgia coneguda / Reaccions adverses significatives (0) 

Al·lèrgies (1) / Reaccions adverses significatives (0) 

reguntat al pacient per al·lèrgies conegudes / Reaccions adverses
normalment nomès un cop, ja que es comparteix la informació  

significatives: Nova opció al model de 

 

significatives totalment integrades al 
Hi haurà un procés de migració semiautomàtic.   

’atenció primària (AP) i especialitzada (AE) que 
tindran una major seguretat perquè les dades d’al·lèrgies i 

reaccions adverses severes entren a formar part de les alertes del PREFASEG. Si el pacient es 
que comparteixi el mòdul de prescripció es rebrà l’informe 

gir qualsevol problema nou per evitar que la situació es 

er una migració manual en cas 

que simbolitza el pacient amb 

 

reguntat al pacient per al·lèrgies conegudes / Reaccions adverses. Cal fer-ho, 



 

Si es vol registrar que el pacient no
motxilla blanca i marcar “Al·lèrgies no conegudes” a
 

La icona canviarà a color verd: 
Si hem d’editar o donar de baix
que hi ha a la dreta: 
 

 
En donar-la  de baixa no s’esborra sinó

En clicar la icona  automàticament s’inactiven totes les al·lèrgies.
 
Quan un pacient ens comunica 
registra el motiu en el mateix moment en què
d’alta l’alèrgia en el programa. 
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Si es vol registrar que el pacient no té al·lergies s’ha de clicar la icona 
“Al·lèrgies no conegudes” a la part superior de la pantalla:

. 
o donar de baixa una al·lèrgia o reacció adversa rellevant cal utilitzar

’esborra sinó que es visualitza de color gris. 

automàticament s’inactiven totes les al·lèrgies. 

Quan un pacient ens comunica que té una al·lèrgia a un medicament que està prenent 
en el mateix moment en què caduca la prescripció, automàticament es dó
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 que encara té la 
la part superior de la pantalla:  

 

cal utilitzar els botons 

 

a un medicament que està prenent si es 
automàticament es dóna 

 

 



 

A la part superior esquerra de la pantalla

reaccions adverses i el nom del fàrmac en majúscules

En clicar la icona s’accedeix a més informació:

Si es vol informar d’una al·lèrgia o reacció adversa d’un medicament que no 

activa ho podem fer des de la pantalla d’al·lèrgies amb la icona de nova al·lèrgia: 
fàrmac en el catàleg. 

Aquesta pantalla té accés al mòdul col·laboratiu i a HC3.

En seleccionar un producte es visualitza el principi actiu. Es pot marcar si es tracta d’una al·lèrgia 
o una reacció adversa, i escollir 
farmacològic pujant de nivell en el catàleg. 
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A la part superior esquerra de la pantalla, li surt un avís vermell amb el 

reaccions adverses i el nom del fàrmac en majúscules;  i la icona canvia a co

En clicar la icona s’accedeix a més informació:  

Si es vol informar d’una al·lèrgia o reacció adversa d’un medicament que no 

activa ho podem fer des de la pantalla d’al·lèrgies amb la icona de nova al·lèrgia: 

Aquesta pantalla té accés al mòdul col·laboratiu i a HC3. 

En seleccionar un producte es visualitza el principi actiu. Es pot marcar si es tracta d’una al·lèrgia 
escollir si es vol que l’alerta s’activi amb el fàrmac concret o amb el grup 

farmacològic pujant de nivell en el catàleg.  
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amb el nombre d’al·lèrgies o 

a color vermell:  

 

Si es vol informar d’una al·lèrgia o reacció adversa d’un medicament que no està a la prescripció 

activa ho podem fer des de la pantalla d’al·lèrgies amb la icona de nova al·lèrgia:  i cercar el 

 

En seleccionar un producte es visualitza el principi actiu. Es pot marcar si es tracta d’una al·lèrgia 
amb el fàrmac concret o amb el grup 



 

També es pot indicar la gravetat i si es tracta d’una sospita (per 
l’al·lèrgia: 

Des d’aquesta pantalla es pot accedir a les fonts d’informaci
bot plus i UpToDate. 

Per últim, en cas que es consideri 

rellevant amb el botó 
informar la descripció de la manifestació.
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També es pot indicar la gravetat i si es tracta d’una sospita (per defecte) o si està confirmada 

Des d’aquesta pantalla es pot accedir a les fonts d’informació 

en cas que es consideri oportú es pot fer una comunicació de la reacció adversa 

 que hi ha a la part inferior dreta de la pantalla. É
informar la descripció de la manifestació. 
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defecte) o si està confirmada 

 

 sietes, 

es pot fer una comunicació de la reacció adversa 

dreta de la pantalla. És obligatori 

 



 

Les al·lèrgies en altres pantalles:

1. Derivacions i informes:  
 
 
 

 
 

2.  Ordres clíniques: 
 

 

3. Situacions especials 
A totes les pantalles en què 
inferior esquerra de la pantalla (Seguime
valoració d’infermeria...) es pot accedir al mòdul 
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Les al·lèrgies en altres pantalles: 

: 
 es mostren els factors de risc i les situacions especials a la part 

inferior esquerra de la pantalla (Seguiment clínic, condicionants i problemes, pla de cures, 
valoració d’infermeria...) es pot accedir al mòdul d’al·lèrgies clicant el botó 
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es mostren els factors de risc i les situacions especials a la part 
nt clínic, condicionants i problemes, pla de cures, 

l botó .  

 



 

4. OTI (ordre de tractament): es pot visualitzar si el pacient té al
significatives i accedir al mòdul per modificar o afegir
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: es pot visualitzar si el pacient té al·lèrgies o reacc
ccedir al mòdul per modificar o afegir-ne. 
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èrgies o reaccions adverses 

 


