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Jarraipen Farmakoterapeutikoaren definizioa 

Arreta Farmazeutikoaren Foroak Jarraipen Farmakoterapeutikoa (JFTa) horrela 

definitzen du: sendagaiekin erlazionaturiko arazoak (SEA) detektatzea 

helburutzat duen zerbitzu profesionala da, era honetan sendagaiekin 

erlazionaturiko emaitza negatiboak (SEN) saihestu eta ebazteko. Zerbitzu honek 

konpromisoa eskatzen du, eta modu jarrai, sistematizatu eta dokumentatuan 

eman behar da. Pazientearekin eta osasun munduko beste profesionalekin 

elkarlanean burutuko da, pazientearen bizi-kalitatea hobetzea ahalbidetzen 

duten emaitza konkretuak lortzeko. 

 

JFTaren definizioa aztertzerako orduan, sendagaien erabilera egokia 

bermatzeaz gain, pazientearen osasun emaitzetan farmazialariaren 

konpromisoa behar dela ondorioztatzen da. Konpromiso honen bitartez, 

farmazialariak farmakoterapia osasunerako onuragarria izan dadin bere esku 

dagoen guztia burutzeko erantzukizuna hartzen du. JFTa metodologia edo 

sistematika konkretua erabiliz burutzen da, eta pazientea artatzen duen osasun 

talde multidisziplinarrean farmazialariaren kolaborazio eta integrazioa eskatzen 

du. 
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Kontzeptuak 

Sendagaiekin erlazionaturiko arazoak (SEA): medikamentuak  

erabiltzeko prozesuan gertatzen diren akatsak dira. Ondorioz, sendagaiekin 

erlazionaturiko emaitza negatiboak (SEN) eragiten dituzte edo eragin ditzakete 

(1. Taula). 

SEAen zerrenda 

 Medikamentuaren 

administrazio desegokia 

 Ezaugarri pertsonalak 

 Kontserbazio desegokia 

 Kontraindikazioa 

 Dosi, pauta edo/eta 

tratamenduaren iraupen 

desegokia 

 Bikoiztasuna 

 Beharrezkoa ez den 

medikamentua 

 Dispentsazio akatsak 

 Preskripzio akatsak  

 Tratamendua ez betetzea 

 Elkarrekintzak 

 Tratamenduari eragiten dioten 

beste osasun-arazoak  

 Eragin desiragaitzen 

probabilitatea 

 Gutxiegi tratatutako osasun-

arazoa 

 Beste batzuk 

 

1. Taula: Arreta Farmazeutikoaren Foroak proposatutako SEAen sailkapena  

 

Zerrenda ez da baztertzailea ezta zehatza ere. Hau da, egoera batek hainbat 

SEA izan ditzake eta gainera, zerrendan ez dauden SEAk gehitu daitezke.  

Sendagaiekin erlazionaturiko emaitza negatiboak (SEN) pazienteen 

osasunean desio ez diren ondorioak dira, farmakoterapiaren helburuekin bat ez 

datozenak, eta sendagaien erabilerarekin lotura dutenak edo izan 

dezaketenak. 
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Farmakoterapiak premiazkoa, eraginkorra eta segurua izan behar du. SENak 

betetzen ez den farmakoterapiaren baldintzaren arabera sailkatzen dira. Hau 

da, farmakoterapiaren hutsegitearen arabera (2. Taula).   

Farmakoterapiaren 

betebeharrak 

Farmakoterapiaren hutsegitearekin 

erlazionaturiko SENa 

Premia Premiagatiko SENa: pazienteak osasun- arazoa 

du behar duen botika jasotzen ez duelako  

Premia ezagatiko SENa: pazienteak osasun-

arazoa du behar ez duen botika jasotzen 

duelako 

Eraginkortasuna Eraginkortasun ezagatiko SENa:  pazienteak 

osasun-arazoa du botika eraginkorra ez delako 

Segurtasuna Segurtasun ezagatiko SENa: pazienteak 

osasun-arazoa du botika segura ez delako 

2. Taula: Sendagaiekin erlazionaturiko emaitza negatiboen sailkapena eta 

definizioa. 

 

SENen ARRISKUA: SENa agertzeko probabilitiatea areagotua dagoen egoerari 

egiten dio aipamena kontzeptu honek. Hau da, emaitza negatibo baten 

agerpena ahalbidetzen duen elementuren bat (SEA) identifikatzen da baina 

ondorioa oraindik ez da adierazi. SEA bat dagoen guztietan eta SENa adierazi 

ez bada,  beti egongo da SEN arriskua.  
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Jarraipen Farmakoterapeutikoaren helburuak 

 

Jarraipen Farmakoterapeutikoaren helburuak ondorengoak dira Arreta 

Farmazeutikoaren Foroaren arabera:  

 Sendagaiekin erlazionaturiko arazoak antzematea (SEA), sendagaiekin 

erlazionaturiko emaitza negatiboak (SEN) saihestu eta ebazteko. 

 Tratamenduaren eraginkortasuna eta segurtasuna areagotzea, 

sendagaien erabilerarekin erlazioa izan dezaketen arriskuak gutxituz.  

 Sendagaien erabilera arrazionala bultzatzea, erabilera prozesua 

hobetuz. 

 Pazienteen bizi-kalitatea hobetzea. 

 Esku-hartze profesionala erregistratu eta dokumentatzea.  
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Jarraipen Farmakoterapeutikoaren metodologiaren laburpena 

Jarraian laburbilduta deskribatzen den metodologia Jarraipen 

Farmakoterapeutikoa egiteko Dáder Metodoa da, Granadako Unibertsitateko 

Arreta Farmazeutikoaren inguruko Ikerketa Taldeak garatua, eta Arreta 

Farmazeutikoaren Foroak baieztatua [Método Dáder: Guía de Seguimiento 

Farmacoterapéutico]. 

 

 

1. Irudia: Jarraipen farmakoterapeutikoaren prozedura 

 

Lehenengo pausua pazienteari zerbitzua eskaintzea da. Onartzen badu, 

farmazialari eta pazientearen arteko lehenengo elkarrizketa hitzartzen da. 

Pazienteak bere sendagaiak, osasun-txostenak eta analitika berrienak eraman 
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beharko ditu. Elkarrizketan bildutako informazioarekin farmazialariak 

pazientearen historia klinikoa garatuko du, eta osasun-arazoak eta sendagaiak 

“pazientearen egoera” izeneko tresnan adieraziko ditu. Ikasketa-fasean 

osasun- arazo eta sendagaiak aztertu ondoren, farmazialariak farmakoterapia 

ebaluatuko du, SEAk eta SENak identifikatuz. Antzemandako SEA eta SENen 

arabera esku-hartze plana garatuko du. Ondorengo ebaluazio eta jarraipen 

ikustaldietan, interbentzioak egin eta haien emaitzak jasoko ditu, pazientearen 

momentuko egoeraren arabera interbentzio berriak planifikatu eta garatzen 

dituen heinean (1. Irudia).   

Bukaeran atxikitzen diren eranskinetan JFTa burutzerako orduan ezinbestekoa 

den pazientearen egoera eta baliogarriak diren beste hainbat dokumentu 

daude. 
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Eranskinak 

 

1. Eranskina: Pazientearen egoera  

2. Eranskina: Pazientearen informazio orria 

3. Eranskina: Medikuari informazioa eskatzeko gutuna 

4. Zerbitzua eskaintzeko triptikoa 
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OSASUN-ARAZOAK SENDAGAIAK EBALUAZIOA 

Hasiera 
data 

Osasun-arazoa Kontrola 
Pazienteari 

kezka 
Hasiera 

data 
Sendagaia eta dosia 

Pauta 
preskribitut

akoa 

Pauta 
erabilita

koa 
B E S SEN SEA 
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Farmaziaren izena 

Farmaziaren identifikazio zenbakia 

Farmaziaren helbidea 

 

Jarraipen Farmakoterapeutikoa farmazialariak zure medikazioa aztertuko 

duen zerbitzu bat da, medikazioarekin erlazionaturiko ondorio negatibo 

posibleak prebenitu eta konpontzeko. Horretarako, farmazialariak elkarrizketak 

burutuko dizkizu zure medikazioari eta osasun arazoei buruzko informazioa 

jasotzeko. Gainera, horri buruzko edozein zalantza argituko dizu. 

 

Nola burutzen da Jarraipen Farmakoterapeutikoa? 

Lehenengo elkarrizketa burutu ondoren farmazialariak zure medikazioa eta 

osasun arazoak aztertuko ditu, hartzen dituzun botikekin ahalik eta emaitzarik 

onenak lortzeko. Arazorik antzemanez gero, beti zurekin adostu ondoren, 

farmazialariak zure medikuari jakinaraziko dio medikuak erabakirik aproposena 

har dezan. 

 

PARTE HARTZEKO ZER EGIN BEHAR DUT? 

Lehenengo elkarrizketara  etxean dituzun botika guztien kaxak eta medikuen 

informeak eraman behar dituzu.  Farmazialariak medikazioari eta osasun 

arazoei buruzko galderak burutuko dizkizu. Elkarrizketaren iraupena 30 minutu 

ingurukoa izango da. 

Ondorengo elkarrizketetan farmazialariak zure osasun egoeraren eta hartzen 

dituzun botikei buruzko galderak burutuko dizkizu. 

 

Nik, ______________________________________________________ -k , 

_____________________ NANdunak baimena ematen diot 

__________________________________________________________________ 

farmazialariari nire Jarraipen Farmakoterapeutikoa burutzeko. 

 

 

 Pazientearen Sinadura                                     Farmazialariaren sinadura 

 

Non, data 
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Farmaziaren izena 

Farmaziaren identifikazio zenbakia 

Farmaziaren helbidea 

Non, data 

 

Mediku agurgarria,  

 

 ___________________ pazientearen Jarraipen Farmakoterapeutikoa burutzen ari 

naiz.  Pazientearen baimenarekin  falta zaizkidan datu batzuk eskatzeko idazten 

dizut.   Mesedez, eskertuko nizuke [pazienteak dituen osasun arazoen 

diagnostikoa / historia klinikoa / azken analitika / …] idatziz emango bazenio.  

 

Mila esker aldez aurretik. Adeitasunez,  

 

 

___________________ Lizentziatua 

 Kide zb: ______ 
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Farmazia: 
 

 

 

 

 

 
Telefonoa: 
 
 
Helbidea: 
 

 

 

Jarraipen 

Farmako-

terapeutikoa 

 

 

 

Zurekin 

esertzen gara 
 

ZURE BOTIKEKIN 

LAGUNTZARIK NAHI? 

Zure botikekin edo 

osasun arazoekin 

zalantzak badauzkazu, 

zurekin eseriko gara 



 

15 
 

Zer da Jarraipen 
Farmakoterapeutikoa? 

 

Farmazialariak zure medikazioa 

aztertuko duen zerbitzu bat da, 

medikazioarekin erlazionaturiko 

ondorio negatibo posibleak 

prebenitu eta konpontzeko.  

Horretarako, farmazialariak 

elkarrizketak burutuko dizkizu 

zure medikazioari eta osasun 

arazoei buruzko informazioa 

jasotzeko. Gainera, horri buruzko 

edozein zalantza argituko dizu. 

Nola burutzen da? 

 

Lehenengo elkarrizketa burutu 

ondoren farmazialariak zure 

medikazioa eta osasun arazoak 

aztertuko ditu. Horrela, hartzen 

dituzun botikekin ahalik eta 

emaitzarik onenak lortzeko. 

Arazorik antzemanez gero, beti 

zurekin adostu ondoren, 

farmazialariak zure medikuari 

jakinaraziko dio medikuak 

erabakirik aproposena har dezan. 

Paziente bezala, zer egin 
behar duzu? 

 

1. Lehenengo elkarrizketara 

NANa,etxean dituzun botika 

guztien kaxak eta medikuen 

informeak eraman behar dituzu.  

Farmazialariak medikazioari eta 

osasun arazoei buruzko galderak 

burutuko dizkizu. Elkarrizketaren 

iraupena 30 minutu ingurukoa 

izango da.  

 

2. Ondorengo elkarrizketetan  

farmazialariak zure osasun  

egoeraren eta hartzen dituzun  

botikei buruzko galderak  

burutuko dizkizu. 
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