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OBJECTIU DE L’EXPERIÈNCIA
• Proveir als prescriptors d'una eina útil i actual per a facilitar
la prescripció de fórmules magistrals.
• A partir de la necessitat de documentació contrastada i de
fàcil accés, mostrada per els prescriptors, per a prescriure
fórmules magistrals.
• Aprofarm es va plantejar la construcció d’una plataforma
digital dirigida a professionals sanitaris que permetés
realitzar consultes sobre el medicaments individualitzats o
fórmules magistrals i donar també la informació sobre
finançament d’aquests preparats en les diferents
comunitats autònomes.

DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA
• A partir dels formularis preparats per Aprofarm en
collaboració amb el CIM del COFB.
• S'ha desenvolupat una aplicació de descàrrega
gratuïta per a mòbils smartphones i tablets,
Aprofórmula.

RESULTATS (beneficis-limitacions)
• S’ha creat un aplicatiu-web accessible des del portal digital
d’Aprofarm www.aprofarm.org des del qual es pot instal.lar en
qualsevol dispositiu mòbil amb connexió 3G. També s’hi pot accedir
per captura d’un codi QR i playstore per a Android.
• Aprofórmula es va donar a conèixer en el V Forum Aprofarm i des de
llavors s'han comptabilitzat entre 500 i 1000 descàrregues a través
de playstore, a més de les que s'hagin realitzat a través de la web i
codi QR, que no podem comptabilitzar.

APLICABILITAT
• Aprofórmula consta de formularis per a metges d'atenció primària,
podòlegs, metges estètics, dermatòlegs i està previst desenvolupar
els de pediatria, fitoteràpia i cures palliatives.
• Permet seleccionar la comunitat autònoma des de la que es fa la
consulta per a conèixer el possible finançament de les fórmules
magistrals.
• Les consultes es poden realitzar per patologia o composició.
• El resultat són les descripcions de les fórmules magistrals
corresponents i la informació es pot ampliar clicant a la icona pdf per
accedir a la fitxa tècnica completa.
• Al mes de gener de 2013 li fou otorgat el distintiu de web mèdica
acreditada.

CONCLUSIONS
• Els objectius han sigut ampliament coberts.
• L´acceptació per part de metges ha resultat alta.
• Resulta una eina útil i eficaç,donada la falta
d´experiència i d´eines, en el camp de la prescripció
de Fórmules Magistrals, minimitzant així possibles
confusions en la redacció de la prescripció.
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