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I . es Farmacia i qui es el farmaci utic

(loan hone mica cis diccionaris per trobar una dcfinicio de quc cs

Farmacia, es diu quc aFarmacia cs Ia cicncia que estudia cis medicaments

i Ilur prcparacio i dispensacio»; en allies diccionaris, com cl diccionari

catala d'en Pere Labcrnia i Esteller es defineix Ia Farmacia coin ala cicn-

cia quc dona cl coneixement, eleccio, preparacio i reposicio dels medi-

caments. Si busquem Ia dcfinicio del farmaccutic trobein que cs «qui pro-

Iessa Ia Fai nnacia o cn tc molt coneixcnncnt». Nosaltres creiem quc aqucsta

dcfinicio podia csser ealida fa cent am's, peru aMli cis conccptcs son molt

nncs amplis i no cs possible de definir Ia Farmacia dins un camp massy

Iimitat. Penscm quc una dcfinicio mcs correcta de Farmacia seria: ,Far-

macia cs un conjunt de coneiscments relacionats amb els medicaments i

amb qui els ha de prendre i que constitucix una part del sistema sanitari».

FlI Iarnuaceutic s'hauria de definir corn «cl professional quc realitza

una Iuncio dinU-c Cl conjunt de concixcments que constitucixcn la Far-

macia».

Per consceiicnt, i des del nostre punt de vista, Cl concepte de Farmacia

cs Molt arnpli i ens haurem do limitar als aspcctes quc podricm dir-ne mcs

tipics o tradicionals de quc es la Farmacia, o sigui l'oficina de farmacia,

Ia industria Iarmaccutica i Ia farmacia hospitalaria, o sigui aquclls aspcctcs

que alccten Ia fabricacio, distrihucio i dispensacio de medicaments.

2. La imatge actual de la Farmacia

Per tal d'explicarr-nos Cl perquc de la dcteriorada imatge actual que

olereix Ia Farmacia, podcm anomcnar divcrscs causes:

2.1. 1'y v HS I R i C II Rv SAM F'XRi v uoi.CNTA

Ahans de tot cal csscr conscients quc In Ia midi , coin a part quc cs

del sistema sanitari , es desenvolupa d'acord i en consonancia amb aquell

sistema de quc forma part . Si un sistema sanitari cs deficient , no haura

do sorprendc'ns quc ho siguin cadascuna de les parts que constitucixen

I'esmentat sistema.

La farmacia es, ha estat i sera una professio subsidiiiria do Ia mcdicina

i, per tint, d'acord amb Ia qualitat quc la mcdicina tingui en tin pans, aixi

sera in qualitat de Ia seva farmacia , puffs quc no es imaginable un desen-

volupanncnt i sofisticacio important d'aquesta ultima si cl nivell assistencial

medic es baix. Potscr cl que passa cs que Cl detcrioraunent de Ia imatge

de Ia farmacia Cs mcs aparent als ulls de Ia societal que cl deteriora-

ment de 1'assistcncia mcdica en general.
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2.2, l,'vPARI c16 ui. i.v S. S.

1,'aparicio' de la S. S. ha tinCut en Cl nustre pals repercussions hones

d'assistcncia sanitaria Hies asscquihlc a tota la poblacio, pcro cn canvi

sl u t produit una massificacio do la mcclicina , i el mctge d'ambulatori s'ha

comcrtii toes cn un prescriptor do medicaments que en un veritable

consultor per al malalt. D'altra part la cocxistencia d'una mcclicina d'alguna

manera socialitzada amb la medicina privada, ambdues portadcs a cap pct

nialcix metic , fa molt dificil que aquesta social it/acid sigui vcritablcnicnt

efica4, ja que Cl mateix metge cs convertcix en la sera prupia compctcncia.

A airs a toes la S. S ., corn qualscvol sistcnia cle socialitzacio, ha coin-

portat Lill notable increment do la demanda do scrv°eis sanitaris do tat

nuuicra que I'estructura de ]a S . S. rs incapac tic cobrir aquest increment.

Aixo ha comportat que, per tal de pal-liar el problema , es faci servir cl

tocdicanienl corn a substitutiu d'una assistcncia que no es dona, amb cl

cunscsgiicnt increment del consum do medicaments . Corn a consegiicncia

d'aqucst increment del consum de medicaments , molts dells inutils si no

pcijudicials, s'ha incremental tambe Cl treball burocratic del farmaccutic

d'oticina, el qual es Veu obligat a dispensar una gran quantitat de medica-

ments i a realilzar una scrie d'activitats administratkes tie facturacio, etc.,

per tal do cobrar els medicaments dispensats a la S. S., i aixo es fa ev ident-

nicnt en detriment de les sews funcions professionals.

2.3. LA cutiIRilucid DE LA i ND1STRIA FAR M \O:U F ICA

Tanibc I'aparicio i desenvolupament do la industria farmaccutica, que

corn a cmpresa que cs, utilitza lots cls mitjans publicitaris moderns, ha

provocat no solament una proliferacio exagcrada del nombre de mcdica-

mcnts silo tainbc tin confusionismc informatiu que, afav'orit per la inhibi-

cili o impotcncia de 1'administracio, s'ha convertit en un grup de pressio

cconuniica i sanitaria i en gran part cls guanvs de moltes industries s'in-

crcnienten en relacio inversa al nivell sanitari, ja que son propiciats per

la falsa informacio que es dona al metge, per la manca de professionalit-

zacio del IaFHMCcutic i per l'abscncia d'una autentica educacio sanitaria

do la poblacio.

Considcrat aixi, la industria, especialment la que cs afavorida quasi

I'eslruclura sanitaria cs deficient, tr tin marcat interes que el farmaccutic

sigui inc.s conicrciant que professional i que cxisteizin Cl major noinhre de

«punls dc vcnda» ja que d'aquesta nianera la competencia per la super-

Viv cncia sera rues gran i la professionalitzacio mcs petita.

2.4. Ci i.i'P.s liE I-A PROPlA P.ARyi:vCIv

Tot aixo no vol pas dir que Cl propi farmaccutic no sigui tamhc en

gran part responsable d'aquesta situacio, ans al contrari. El farmaccutic
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dispensador do medicaments s'ha trobat en una posiciu conlortablc cn

la qual amb poc esfor4 professional pot obtenir uns beneficis. A mcs a

mes, el sisterna retributiu del farmaccutic, un perccntatgc sobre la venda

del medicament, cs el menys adequat per a garantir un comportamcnt

ctic per part del farmaccutic, ja que molter veUades seria un acte molt Hies

professional negar-se a vendre un medicament i deixar de rebre uns guanys

que dispensar-lo; en consegi.iencia cl farmaccutic es troba cn una posiciu

en la qual corn m6s professional sigui, menys guanys economics pot acon-

seguir, i aixu cs dificil d'exigir a ningu.

Una situacio diferent cs la del farmaccutic que treballa a l'hospital,

ja que en primer Iloc la seva retribucio sot esser en forma de salari i per

tint independent de la quantitat de medicaments dispensats i de 11ur valor.

D'altra part sot esser a I'hospital on el metae excrceix tambc la professio

amb major responsabilitat i la proximitat mctgc-farmaccutic-malalt i al-

tres professions sanitiirics facilita un ambient de treball mcs professional

amb cls conscguents avantatges per al pacient. Per aixu una estructtu-a

sanitaria en la qual l'assistcncia sigui portada per un equip de professio-

nals que es complementin, creiem que es Cl millor camf per a assolir el

nivell assistencial que avui requereix Cl malalt i reclama la societat, puix

que la qualitat i complexitat dels concixements medics i paramedics

actuals fa cada vegada no solament m6s necessaria I'especialitzacio dins ]a

medicina sing tambe que en l'atenciu del malalt intcrvinguin cspecialistes

d'altres professions, farmaccutics, ffsics, biolegs, etc., dins cls quals cs

prohablement cl farmaccutic el que mcs directament intervindra, ja que

la tcrapcutica farmacologica es potser el tractament mes important i

frequent per a la major part dcls malalts. Amb aixu no volcm pas dir que

sigui Cl farmaccutic ni cap dels altres especialistes els que tinguin la res-

ponsahilitat de la decisio final, pero es evident que corn m6s fonamental

sigui I'assessorament de que disposi, menys rise d'errada tindra.

3. Interes de la societat per la Farmacia

Dcs dc la mes rcnnota antiguitat la societat ha cstat ben conscicnt dcls

problemes de les drogues, de Ilur acciu i de Ilurs perills; per aixu no ens

ha d'cstranyar que Ilur utilitzacio i control hagi estat objectc d'atenciu dels

lcgisladors i que la farmacia, per tant, hagi voigut esser controlada al ma-

xim en la major part dels paisos civilitzats.

Les Ilcis sobre la qualitat dels medicaments i els controls que l'admi-

nistracio do cada pats to establerts seran m6s o menys perfecter, dcpenent

del grau dc desenvolupament de la sanitat de cada nacio, pero arreu del

mon civilitzat s'ha pros corn a una de ]as preocupacions importants Ia re-

glamentacio de ]a preparaciu i dispensacio de medicaments. A nivell mon-

dial I'O.M.S. fa constants recornanacions sobre els farmacs, llurs perills i
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liar control. Tot aixo dena)Stra I'interes que la societat to perque cis medi-

caments tinguin la qualitat i el control necessu-is i, en definitiva, es una

constant afrrmacio Cie la necessitat que hi ha de l'existencia de la farmacia

com a professio i del farmaccutic com a espccialista concixedor dcl me-

dicament.

Per aixo quan es planteja la pregunta de la veritable nccessitat del

farmaccutic cal contestar-la afirmant que el farmaccutic es un professional

que no cols as ncccssari sing que la propia socictat l'esta reclamant cada

vegada mcs, per tat com els tarmacs ac[uals son cada vegada mcs actius

i per tant noes perillosos.

4. Economia i Farmacia

4.1. LEs DESPI:SIS EN MEDICAMENTS

Altres companvs de ]a taula han fet referencia a la importancia de

lcs dcspeses que suposen cis medicaments en el nostre pais. L'increment

de demanda de medicaments degut a l'aparicio de la seguretat social, quc

es logic quan se socialitza la medicina, s'ha vist en el nostre pais enor-

mcment augmentat per ]a incapacitat de ]a S. S. de donar una assistcncia

sanitaria correcta, i en consegi_icncia s'utilitza ei medicament com a arma

pal•liativa do ]a dcficicncia assitencial.

A nits resulta que en diferents estudis realitzats sobre la utilitat o con-

venicncia de ]es especialitats farmaccutiques existents en el mercat espa-

nvol, s'ha pogut polar en evidcncia el poc o nul valor terapcutic de moltes

d'elles.

En on dels estudis realitzats per I'economista catala Gisbert i que no

ha estat cascara publicat, es varen analitzar 671 especialitats corresponents

a 46 LM-ups terapcutics diferents i que representaven economicament un

67 °o Cie] mercat total. Aplicant a aquestes especialitats els critcris d'admis-

sio do la F.D.A. dels Estats Units, resultava quc un 26 Oo de la nostra ( 175 es-

pecialitats, el valor de les quals representa tambc el 26 °o del valor total

de ]a mostra en pessetes) no seria admes per la F.D.A. En un altre estudi

publicat per S. Erill, S. A. Garcia Sivilla i J. R. Laporte (Annals de Medi-

cina, 1973), varen asset estudiades 4.182 especialitats tot analitzant des del

punt de vista farmacologic llur valor terapcutic. Els resultats varen set cata-

logats de la mancra segiient:

Valor global de I'especialitat:

Elevat . . . . . . . . . . . . 30,23 9o
Relatiu . . . . . . . . . . . . 27,58 %
Escas . . . . . . . . . . . . 19,46 Ojo
Nul . . . . . . . . . . . . . 9,56 9b

Intolerable . . . . . . . . . . 13,17 9b
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Ia salut sino clue la perjudiduen tant des del punt do vista economic cone

terapcutic.

4.2. LA C0\11TIJ?NCi,\ ]NDt'SIRIAI.

D'altra bandy la prolileraciu de laboratoris i d'especialitats farmaccu-

tiques rcpetidcs provoca una multiplicacio de les despescs per a aconseguir

ones venues que facin rendible 1'empresa i, corn a consegiiencia d'aquesta

competencia industrial, les despescs de promocio dcls medicaments au^--

mcnten d'una manera exagerada. Es calcula que els costos dc promocio

dc medicaments per part de la industria sun superiors als benclicis que

aconsegucix Cl farmaccutic d'oticina de farmacia per la dispcnsacio de

medicaments.

4.3. Excessll NO\n3RE D'OEICINES DE TAR\t,ACIA

Tambc cn el que fa referenda a la dispcnsacio dc medicaments la mul-

tiplicaciu de farmacies fa que les despescs es multipliquin i per tant que

I'oficina de farmacia simi poc rendible des del punt de vista empresarial;

aixb porta Lambe una dcsviacio professional del farmaccutic en Cl sent ii

do promocionar la vcnda a las farmacies do productcs que poc o res tenon

a wore amb cis medicaments, oblidant que I'tinica rau de 11tH' csistcncia

com a professionals cs el control i vizilancia del medicament.

Tots aquests factors esmentats eontribueixen al fet que Cl cost de la

meclicacio creixi d'una mancra ciesorbitada i que lcs despescs publiqucs

en medicaments es disparin ode tat manera que acabin essent, corn en

aquests moments, un dcls costos rncs clevats do la sanitat, molt mcs clc-

vats que cis corresponents a altres pa'isos.

5. Informacib de medicaments

.;.1. i,()y IS I I wI I I NI,, I),JvJ I)RII vCM)

La font d'informacio principal que utilitza el metgc pet que fa a medi-

caments, prove tic la matcixa indiistria Iarmaccutica; ha estat escrit i

demostrat per difcrents autors, i cal assenvalar, que aqucsta informacid

es quasi semprc tcndenciosa si no erronia o falsa. En dcfinitiva el laboratori

preparador alto quc pcrsegucix es un increment dc vendes i per tant la

informaciu quc avui es dona a] merge va necessariament oricntada a acon-

scguir quc cl mctae recepti I'especialitat del laboratori quc I'informa.

Treballs publicats cn revistes quc son pagats per la industria, massa

vvc(-,adcs son d'un rigor cienlific tan petit que, mcs quc informar al met'-'c,

ell quc fan cs deformar.
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5.2. Ni(I[SSII\ T U'1\\ I\IUR\I.ACln I\l P. ARcl. 1.

is per tart indispensable que la informacio sobre medicaments arribi

al nn•tgc ('Una manera imparcial i per tant que hi hagi on professional que,

concixedor a tons del medicament i desprovch de tot interns economic,

estndi'i, unalitZi i informi Cl metgc sobre la utilitat i cis perills que tcnen

cis medicaments i la correcta utilitzacio que en cal fer. El Iarniaccutic,

Si rep una educacio mcs correcla i completa que la que avui se Ii dona,

i si I ehalla integral i amh un safari dime dintre on SNS, ha d'esser el

professional idoni per a impartir aquesta informacio no solament al met,ge

sin6 tambc a tots els altres professionals sanitaris.

Taunbr el consumidor de medicaments, o sigui Cl patient i arnb ell el

public cn general, necessity rebre informacio ben orientada sobre cis

medicaments. AVLli Cl public esta sotmes per una part a la pressio publi-

citiiria de la industria farmaceutica a traves c]'anuncis als diaris i revisles,

T.V., radio, etc., que l'estimulen a automedicar-se. A mrs a mrs la infor-

macio que cl public rep dcl metge cs moltes vegades massa escucta i

incompleta, principalment en lcs visites d'ambulatori de la S. S. on a mrs

a mcs al malalt, quan Va a buscar ci medicament, no Ii queda ni la copia

dc la recepta per a concixer corn ha d'administrar-se el medicament. Ja

than dit en altres ocasions Clue cl farmaceutic tc en aqucst camp do la

informacio al malalt una important Iuncio que ha d'estar relacionada amb

cis programes d'educacio sanitaria de la poblacio.

6. Noves orientacions politico-sanitaries que demanen tin canvi
de la infrastructura i del funcionament de la farmacia

6.1. 1\S1 Ilk ('In\\r1TZ\Clti Ill; 1.'ASSISI[\C1.. S.A\ 11,1RI:A

Els av°ancos cientilics, tecnologics, economics i politics estan pres-

sionant cada'cgada amb mrs forca per on canvi d'orientacio dcls serveis

do saint i aquests cane is estan afectant ]a farmacia i cis farmaccutics.

En cis ultims anys s'ha demostrat arrcu del mein que I'assistencia sanitaria

minor cs I'aconscguida per la institucionalitzacio d'aquesta Liss istenc m,

que el trebalI en equip Cs ara indispensable per a la correcta atencio dcl

malalt. Com a consequrncia d'aixo, la societal estit reaccionant cada vegada

and nnes for4a sol•licitant que cis serv-cis sanitaris siguin mcs i mrs com-

plets i assequihlcs a tots cis ciutadans i no solament per a curar una malal-

tia en on moment donat sing tambr per a serv'eis i conditions de v ida que

assegurin cl manlenimcnt de la saint i la prev-encio dc les malaltics.

L'especialitzaci6 que av'ui exigeix el continu creixcmcnt dcls coneixe-

mcnis, requcrcix tambc una div isio de funcions dels professionals sanitaris

que, adequadamcnt coordinades, puguin oferir on scrvei assistencial cada
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%c^ IRS c)III piet i cfica4. I.'orcanitzacio, per tart, c s cl tactor principal

quc fa nos clicient la utilitzacio dels coneixcinents d'altres professions

associades a la medicina i de diferents professions auxiliars. La farmacia,

coin ja s'ha dit abans , es una part dcl sisterna sanitari i per tant s'ha

d'intcgrar dins ] a futura estructura dun S . N.S. per a jugar-hi on paper

important en tot alto que es refereix al consum de medicaments, i 111-11

control , informacio i vigilancia.

6.2. Ei.s RF.ct RSOS FINANCIERS D17 LA SANITAT

Historicaincnt 1'assistencia sanitaria ha estat pagada o be per I'individu

quc ]a rep, o he pel foes dc tinancament public. La S. S. de 1'Estat espa-

nvol, en les iiltimes decades, ha tingut la responsabilitat financera de

I'assistencia sanitaria a una part progressivament crcixent de la poblacio,

i a mesura que la lenta pero progressiva democratitzacio del pats es va

dcixant scntir, una vasta majoria dels ciutadans quc son cis qui dirccta-

mcnt o indircctament paguen ]a sanitat es van fent mes conscients do la

importancia del volum economic d'aquesta; i encara que aixo suposa la

supressio de les barreres economiques per a poder accedir als serveis

sanitaris de manera que aquests siguin assequibles a tota la poblacio,

tambe es cert que s'exigeix un control rues estricte dc les despeses i dels

carrecs que cis ciutadans ban de pagar per la sanitat.

La despesa que suposen els medicaments, com ja hem dit abans,

es en aquests moments massa elevada, i ]a societat n'cs conscient i re-

clama una reduccio do les despeses per aquest concepte. Aixo cs possible

d'aconseguir-ho amb on canvi complet i progressiu de I'estructura farma-

ceutica nacional i, per tint, de 1'exercici de la farmacia.

6.3. CONTROL. DG Ql'ALITAT DE L'ASSISTiNCIA SANIT:IRIA

L'assistencia sanitaria es massa important i afecta massa vivament ]a

poblacio per a permetre que la poblacio pagui cis seus costos sense espe-

citicar previament el caracter i els estandards de qualitat que ha de tenir

i sense que es vigili d'una manera permanent cl manteniment d'aqucsta

qualitat. No es pot pensar que la societat decideixi quc I'assistencia sani-

taria cs un dret huma basic sense quc demani que aquesta assisteneia

reuneixi uns estandards minims do qualitat; per tant, I'Administracio

haura de dictar ones normes minimes per tal de garantir aquells estan-

dards. Factors tats coin la utilitzacio dels hospitals, la duracio de lcs

estades, la qualitat de la cirurgia i la utilitzacio dels medicaments scran

jutjats i monitoritzats, puix quc la societat estara pendent de l'acompli-

ment dels estandards assenvalats i s'examinara la direccio dels hospitals

i en general de tots els centres de salut, tot establint mecanismes de con-

trol adequats.

392



No hi ha dubte que, aqui, la farmacia no solament ha d'esser controlada

i ha de complir tambc els estandards de qualitat, sing que alhora ha de

servir coin a instrument de control de qualitat assistencial. La qualitat de

lade medic pot mesurar-se en gran part pels medicaments que el metge

prescriu; i, Si Cl farmaccutic porta una fitxa farmaco-terapcutica per a

cada malalt, sera possible a traves d'aquesta fitxa estudiar la qualitat

d'assistencia que s'esta donant, i tambe, en general, el consum de medi-

caments i la qualitat dels medicaments prescrits en un determinat centre

assistencial, sigui un centre de salut de consulta externa, sigui un centre

hospital.ui; cs on dels factors o indexs de qualitat assistencial del centre,

que ha ii'esser uIilitzat.

I;v identment tot aixo requercix de nou una organitzacio diferent de

l'exercici professional del farmaccutic i de la seva educacio universitaria.

7. Circumstancies actuals de la Farmacia oue pressionen

per un canvi

Difcrcnts son cis factors interns de la farmacia que estan pressionant

pcrquc la profcssio canvii d'orientacio.

7.1. L'oRGANITZ.ACId FARM\CFUTICA IIOSPITAI.AIRIA

Es pot dir que des del 1970 i a traves de 1'Associaci6 Espanvola de

Farnlaccutics d'Hospital, que porta ja mcs de 20 ant's Iluitant, s'ha iniciat

un desenvolupament de la funcio del farmaccutic a ]'hospital que marca

una nova orientacio i on aprofitament de la profcssio dintre els hospitals.

Dissortadament aixo cs encara a nivell individual, pero I'esforc d'alguns

companvs aillats i l'exemple de llurs sistemes de treball van fent de mica

en mica Ilur impacte en cls altres i I'associacio s'esforca perque una nova

concepcio de la farmacia, mcs adient als temps moderns, vagi estenent-se.

El farmaccutic d'hospital va a poc a poc sortint de la seva farmacia i

va integrant-se a ]'equip assistencial per tal que, treballant al costat del

mctge i de la infcrmcra, i mcs a prop del malalt, contribucixi d'una manera

decisiva a una mcs racional utilitzacio del medicament i on millor aprofita-

ment dell recursos economics que han de gastar-se en medicaments.

El farmaccutic d'hospital ha demostrat que, amb una correcta distri-

bucio do medicaments, pot aconseguir un important estalvi economic per

a l'hospital i una potenciacio de la seva funcio professional intervenint

directament a millorar las terapeutiques medicamcntoses de ]'hospital.

A ('hospital alguns farmaceutics han fct, d'acord amb ]'equip medic, una

relacio dels medicaments que han d'csser utilitzats dintre la institucio, i

han aconseguit que amb 400 espccialitats farmaceutiqucs no solament es

puguin portar a terme totes las terapeutiques necessaries sing que aques-
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tes son millorades i 1'assistencia al malalt en gaudeix. Tambe dins I'hospi-

tal, cl farmaccutic ha evidenciat que as possible de preparar molts dels

medicaments necessaris, i que d'altres que no existeisen en el pals pollen

preparar-se en la farmacia d'hospital. A l'hospital, finalment, es on s'ha

iniciat la implantacio de ]a farmacia clinica do la qual parlarem max enda-

vant i que as Cl camf per a aconseguir que Cl meige, la infermera i cl

malalt Cs gaudeixin dels concixements del farmaccutic tot fent possible

no solament on millorament do I'assistcncia al malait sin() tamba que cada

una de Ies professions que treballen per guarir-]o s'enriqueixi amb els

concixements do 1'altra professio i que Cl farmaccutic en particular trobi

una nova orientacio professional que I'ompli professionalment ho i fent-lo

sentir capac i util i estimulant-lo a millorar cis sous concixements.

Aquesta orientacio que ha comencat a l'hospital, lard o d'hora hau-

ra d'asscr imitada per tots cis farmaccutics, i una estructura sanilaria

que permcti l'apropament del farmaccutic al metge haura d'afavorir el

desenvolupament general d'aquesta nova orientacio professional.

7.2. FRUSTR;ACI(i PROFESSIONAL DEL F:ARMACE TIC D'OPICINA

El farmaccutic d'oficina, en general, no esta satisfet de 1'exercici de la

seva professio ja que se sent infrautilitzat corn a professional, i encara que

all-11-ins dells se sentin mcs comcrciants que no pas professionals, podem

afirmar que sortosament aiso no as cert per a la gran majoria. Coln a

consequcncia d'aqucst estat d'anim, son molts cis farmaccutics que no

sentint-se realitzats a l'oficina de farmacia busquen la utilitzacio de liars

concixements en altres activitats, mopes vegades Ilunv dc llur farmacia

(laboratoris farmaccutics, investigacio, ensenvament, etc.) i d'altrcs vegades

dins la prupia farmacia (analisis clfniques, derrnofarmacia, etc.); en qual-

sevol cas, el que es cert cs que abandonen l'atencio de ]a farmacia i

dediquen la major part de lcs energies a 1'activitat collateral. Tot aiso as

estimulat per una legislacio que permet al farmaccutic l'abandonarnent

de la farmacia, pero tamba cs cert que ]a situacio sanilaria existent fa

tan poc evident la necessitat del farmaccutic que aquest pot abandonar

l'oficina de farmacia sense que en realitat causi un gran pcrjudici a ]a

sanitat, de la mateixa manera quc, dissortadament, el metge, dins ]a si-

tuacio actual, podria en alguns casos asser substitu'it per on ATS sense

causar gran pcrjudici; pero ni en on cas ni en l'altre pot deduir-se d'aixo

que metges i farmaccutics no siguin necessaris per a l'assistencia sanilaria,

sing que el que cal fcr as que Cl mctoc exerccixi corn a tal i el farmaccutic

corn a farmaccutic, i no corn a dispensador do rcccptcs el primer i venedor

de medicines cl segon, corn per desgracia passa tantes vegades.

Afortunadament pensem que son molts cis farmaccutics que no estan

contents amb llur infrautilitzaciu, i quc empenycn per canviar la situacio

i buscar noves orientations.
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7.3. Lv F vRyIvCIv CLiyICA

Cumenca a parlar-se do farmacia clinica i en alguns hospitals del

nostrc pats conten4a a practicer-se la farmacia clinica corn hem dit en el

punt anterior.

No hi ha encara una dcfinicio Clara de quc cs la farmacia clinica, potscr

pcrquc is massa recent, pero st que podem dir que Cs tracta d'unn nova i

dinamica Concepcici tic la formacio i practica do la farmacia quc fa quc

Cl Iarnulccutie assumeixi Cl lloe quc li ha do correspondre coin a membre

do 1'cquip assistencial. El dcsenvolupamcnt do la farmacia clinica s'ha ini-

ciat, coin hem dit, dins algunes institucions hospitalarics, pero aixo no vol

pas dir quc sigui privativa tie la farmacia hospitalaria, encara quc proba-

blement sera a I'hospital on els farmaccutics hauran d'aprcndre farmacia

clinica, per diverses raons:

(1) Pcrquc I'hospital dona ]'oportunitat tic scguir dia a die la res-

posta clef malalt a] tractament.
h) Pcrquc I'hospital dona I'oportunitat d'estudiar i observar moltcs

patolo<mics difcrcnts i flocs tractaments.

c) L'hospital dona oportunitat de comunicar-se directament amb el

malalt i de concixcr de prop i convivint el Ireball clef met(-^c, do la infer-

nn•ra i d'altres professionals sanitaris.

r1) L'hospital dona ocasio per a concixcr i estudiar els difcrcnts rc-

gims de dosificacio, detectar ]es possibles intcraccions entre medicaments,

cntre aquests i lcs analisis cliniques, les possibles reaccions adverses, les

incompatihilitats de lcs barreges intravenoses, les malalties iatrogeniques

i qualsevol altrc prohlema relational amb el medicament i la seva uti-

litzacio.

No cs aquest ni cl floc ni la oportunitat per a fcr una descripcio exhaus-

tiva do les possibilitats que tc in farmacia clinica tant per al metge com

per al farnutccutic i sobretot per a] malalt; pcnsem quc amb el quc hem

apuntat tothom pot fcr-se una idea dc quc ha de sec in farmacia clinica.

Alguns podcn pensar quc aixo es un plantejament tcurie, tenint en

comptc la prctica quc av'ui es fa de In farmacia, pero Cs clar quc la farmacia

clinica sera o no teorica deponent de com sigui preparat el farmaccutic a la

tiniversitat i do quints sicuin le noves orientations quc Cs donin a 1'estruc-

tura stnitaria clef tutor. IJn S.N.S. quc es projecti, ha de tenir en compte

quc, quan es plantegi I'aportacio quc in farmacia ha do fer a la sanitat, no es

pot pen"al" en la farmacia d'avui sing quc caldra pensar en una farmacia

rcnovada, quc in Veritable democratitzacio del pals i per consegiicnt tambc

do la universitat i de 1'CStructura farmacctttica haura de fcr possible.

7.4. NI:ci:ssIT\r Ill: R\CION 11.1l/\R I.\ INDI`SFRI\ I \R\1 (iLTIC]

.la hem comentat abans quc In competcncia industrial provoca dins

I'estructura actual un augment dcls costos do In medicacio i tambc de in
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quantitat de medicaments d'efectes terapcutics nuls o pcrjudicials. Aquests
son dos punts importants que cal reformar. Tambe la proliferacio d'espe-
cialitats farmaccutiques fa que de cada preparat que resulta rendible, pci
gran nombre de vendes, com es ara antibiotics, vitamines, analgesics, etc.,
les repeticions dc] mateix preparat amb diferents marques registrades
sigui tan abundant que no es estranv de trobar 25 o 30 medicaments que

,,on iguals i preparats per diferents laboratoris farmaccutics. Aquest fet no
solament multiplica les despeses de publicitat i promocio sin() que provoca
una confusid important al metge i al public en general.

Molts dels laboratoris existents no aporten res a l'aven4 de la terapeu-
tica per tal com ]lur nivell d'investigaci6 es nul o gairebe nul. Tot aixo
d()na com a resultat un encariment inutil de la medicaci6 i la disbauxa tera-
peutica que avui sofrirn.

La industria farmaccutica to rao d'cxistir per a formar part de l'estruc-

tura sanitaria, i no es pot contemplar la industria corn una estructura co-

mercial i industrial que s'enriqueix precisament a costa de la sanitat; per

aixo Ics industries que no aportin cap esforc al progres sanitari no tenen

rao d'esser, ja que ]a socictat no pot permetre que ningu s'aprofiti d'un

servei que es un dret de tot ciutada, com es ara l'assistencia sanitaria, per

comerciar i enrarir l'ambient i obtenir uns guanys sense cap benctici per

a la societal.

P-s possible de reduir el nombre d'cspecialitats farmaccutiques a menus

del 30 % de Ics actualment existents, i aixo no solament sera un important

estalvi sin6 que es millorara l'atencio al malalt. Part dels estalvis quc aixi

s'aconsegueixin podran esser destinats a impulsar els programes d'investi-

gacio clue caldra desenvolupar dins el nostre pais i quc avui son tan pobres.

La necessitat de racionalitzaci6 de la industria farmaccutica es doncs

un altrc dels factors d'influencia que pressionen per un canvi dc 1'estruc-

tura farmaccutica actual.

8. Mesures que caldra prendre per a l'estructura farmaccutica
futura

Sense voler scr exhaustius, creicm quc son diverses les mesures neces-

saries per a aconseguir un servei farmaccutic nacional que respongui a les

necessitats actuals i que hem intentat d'analitzar al llarg d'aquest terra:

8.1. CANVI D'ORIENTACIO EN LA FORNIACIO DE L'LSTt'DIANT DL FARAIAvCIA

L'estudiant de Farmacia baura d'esser orientat dintre la univcrsitat
cap a l'aplicaci6 clinica dell sous coneixemcnts, tal coin s'ha dit abans.
Creiem quc la millor manera d'aconseguir-ho es amb ]a creacio de Facultats
de ciencies de la salut on tots els professionals sanitaris estudi'in junts i
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pueui Ier-SC un Inillor aprufitament Cie ICs capacitats docents Cfels Cliferents

departaments. Els hospitals hauran d'intervenir d'una manera activa en

la formacio dels futurs farmaceutics i s'hauran d'estructurar les places de

residents de farmacia en aquells hospitals que reuneixin les condicions

ininimes per a impartir ensenyanga.

8.2. NI:CESSI rAT D'tN PROGRAMA I)I RECICI.ATG1? PER A POSTGRADUATS

Dintre Iota professio es important cl reciclatge, pero dins les profes-

sions sanitaries el creiern absolutainent indispensable; per aixo proposa-

rfem que l'educacio continuada fos de caracter obligatori taut per als far-

inaccutics coin per als altres professionals de la sanitat.

8.3. INTEGRAC16 DEL FARMACEI'TIC DINTRE EL S. N. S.

El S. N. S . que es proposa coin l'inst rument idoni per a assolir un

nivell sanitari just i digne , hauria de comptar amb la inclusio del farma-

ceutic i de 1'estructura far naceutica en general . Si dintre el S. N. S. han

d'existir hospitals regionals, comarcals o locals i centres de salut per a la

medicina ainbulatoria i preventiva, a cada una d'aquestes estructures hau-

ria d ' intervenir el farmaceutic , puix que , com hem dit abans, la farmacia

tc un paper a fer, i no pas petit, en cada una d'aquestes estructures assis-

tencials.

8.4. MAJOR CONTROL I RACIONALITZAC16 DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA

Cal reduir el nombre d'especialitats farmaceutiques i limitar-lo a les

necessaries per a una correcta assistencia; per tant, 1'administ-aci6 haura

de crear les estructures convenients o transformar les que ja existeixen

en utils, per a aconseguir aquest objectiu i que no es limiti a csser una

forma d'enriquir-se a costa de la sanitat sing que, al contrari, sigui un

instrument Ines per a millorar la salut de la comunitat.

S.J. RriN CCIO DEI. NOMBRE D'OFICINES DE PARMACTA

Si cl servei farmaceutic s'integra com a part del S.N . S. aixo portara

coin a consegiiencia una limitacio del nombre d 'oficines de farmacia a la

ciutat que no s'ha de basar en les distancies entre e1les sing en les neces-

sitats sanitaries de la poblacio , ja que hi haura d'haver un servei de far-

macia a cada centre de salut i a cada hospital.

Aixo fara tambc que, en canviar el sistema retributiu del farmaceutic,

aquest sigui mcs lliure per a exercir com a veritable professional de la

sanitat, puix que Si es assalariat del S. N . S. els seus beneficis no estaran

en relacio directa amb el nombre de vendes. La democratitzacio del S. N. S.

hauria de garantir a la comunitat la qualitat del servei farmaceutic.
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8.6. ORGAXII/AR (N SISIL t:^ D'lNIURV.vCIt) DI. MI:DICvyu.yrS

Per tal do complir la important missid d'informar d'una mancra im-

parcial al rnetge i altre personal sanitari i tambe a in pohlacio en general,

caldra organitzar un sistema ct'informaci6 de medicaments quc, basal en

1'estructura dcls serveis do farmacia, faci aquesta informaciu assequible

als qui in sollicitin.

8.7. 1y1ERVt NCI6 DL' L'ESTRLCTURA FvRyiACf:1 I ICA EN L'EDI. CACIO SAMr\RIA

L'estructura farmaceutica haura de col•laborar cn l'cducacid sanitaria

de in poblacid, pet-6 principalment ha d'esser part de in seva responsabilitat

l'cducaci6 de tot el que faci re[ercncia als meclicamcnts , a ]furs perills, ]fur

utilitzacid i les precautions que cal tenir-hi en compte.

8.8. POrExCIAR I.A INUERVE\C16 DEI. EAR\t:Aclil'TIC EN LES IXSTIr['CIONS

I I OSI'ITALARIES

L'expericncia que hi ha sobre la farmacia hospitalaria fa aconsellabie

In potenciaciu de les funcions que cl farmaccutic ha de tenir dins l'hospital

no solament en el sentit que, corn ja s'ha dit, hi hagi un servei de farmacia

a calla hospital, sins tambc en 1'ampliaci6 de les activitats que el Farnna-

ccutic ha de desenVOlupar dins ]'hospital. No pot limitar-se cl servei de

farmacia a proveir cls medicaments necessaris sinu quc ha de portar a

terme una adequada informaciu de medicaments, una activitat d'a116 que

hem anomenat farmacia clinica i una intervenci6 en la formaci6 no sola-

ment dels futurs farmaceutics i residents de farm acia sins tambc de tot

el personal sanitari de ]a institucid en el camp dels medicaments i ]a seva

corrccta utilitzaci6.

8.9. fAi'RO\I\IACIO DE L'EXERCICI D1: L:1 F,1R\tyCIA Al. DE L\ MI;DICWA

Hem sit ja que ]a millor mancra de preparar cls fl-Ours farmaccutics

sera dins Its facultats o escoles de cicncies de in salut, ja quc entenem

que sera bo quc els qui en el futur hauran de treballar en equip comencin

per concixcr-se durant la carrera. Tambe hem dit quc ]a farmacia ha d'esser

una professid subs idiaria de la medicina de tal mancra que ]a primera es

un complement de la segona.

Per tot aix6 creiem que no es possible que el farmaccutic sigui un

professional titil ni que cl rnetge pugui gaudir de la col•laboraci6 estreta que

in farmacia Ii ha de donar si es mantenen ]as distancies actualment exis-

tents.
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