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1. Resum  

 

Introducció 

FARMALARM és una aplicació dissenyada per optimitzar el control dels factors de risc, 

augmentar el compliment terapèutic del tractament mèdic, fomentar hàbits de vida 

saludable i augmentar el coneixement de la malaltia mitjançant: alertes visuals sobre 

la medicació, comunicació per xat amb el personal mèdic, enviament periòdic 

d’informació i seguiment dels factors de risc vascular. 

 

Mètodes 

Els pacients amb ictus amb destinació a l’alta al domicili, prèviament familiaritzats amb 

l’ús de smartphone, que acceptin participar a l’estudi seran dividits en dos grups 

segons el centre de procedència: local vs. remot. Els pacients locals seran aleatoritzats 

en dos grups: programa FARMALARM vs. seguiment estàndard. Els pacients inclosos 

seguiran el programa durant 4 setmanes i s’avaluarà l’impacte de la intervenció als 90 

dies. 

 

Reclutament de pacients: Es va iniciar el reclutament el juliol de 2018 amb la 

distribució següent: FARMALARM local (hospital Vall d’Hebron): n = 100, FARMALARM 

control (hospital Vall d’Hebron): n=100, FARMALARM remot (11 hospitals): n = 70 

Control dels 3 mesos: n = 240 

  

 

2. Resultats  

 

Els resultats van mostrar que FARMALARM és una eina de comunicació que permet 

assistir pacients que han tingut un ictus, independentment d’on es trobin i sense que 

s’hagin de desplaçar, amb la qual cosa s’aconsegueix millorar el seu nivell de 

coneixement sobre la malaltia, el compliment terapèutic de la medicació pautada, el 

control dels factors de risc vascular i la identificació precoç de les complicacions més 

freqüents. 
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3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

L’ús de l’aplicació FARMALARM centralitzada en una xarxa d’hospitals podria reduir les 

recurrències i anticipar l’aparició o el tractament de les complicacions. 


