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INTRODUCCIO

Avui Cl farmaccutic , formant part dels equips de salut, tc corn a subjecte cen-
tral d'estudi Cl medicament ( produccio , conservacio , control, dispensacio , informa-
cio i promocio de l'us racional ) i el pacient at qual va destinat aquest medica-
nicnt .* A mcs, gracies a la seva formacio , tc accts a unes funcions sanitaries espe-
cialitzades ( analisis , salut publica , etc...) just amb d'altres professionals.

Fins ara, Cl futur del postgraduat mai no havia estat terra inquietant per a
I'estudiant , perm I' actual situacio d'atur i les noves perspectives del professional
farmacutic dins la sanitat varen fer que en la segona poncncia de les primeres
Jornades Farmaccutiques antis reflectida aquesta problematica del paper del far-
macutic i del seu futur:

"...Les Facultats de Farmacia del nostre pals , en mancar una idea clara dc
quip ha d ' csser el paper que ha de desenvolupar el farmaceutic, reflectit en tot el
que abans hem csmentat , s'han limitat a impartir un cnsenyament autoritari i ri-
gid d'una scric de matcries sense cap coordinacio ni sentit, sovint obeint a simples
interessos de mantenir catedres potser ja no tan necessaries . En aqucsta realitat,
tambc ha estat un punt a tcnir en compte la mentalitat dell que es matriculen a
les Facultats do Farmacia , la majoria dels quals nomcs van a buscar un titol que
els doni la possibilitat d'establir una Oficina de Farmacia , com un "modus viven-
di" relativament estable. Pero [' evolucio que segueix aquest sector i la massifica-
cio mateixa de la Universidad fan que part dels estudiants se sentin inquiets pcl
futur que els espera, caracteritzat per una situacio creixent d'atur".

De ['actual formacio del Ilicenciat , se'n deriven diverses activitats , unes de
caracter exclusiu i d'altres conjuntes amb altres professionals:

Les de caracter exclusiu son: Oficina de Farmacia , Direccio Tccnica (Labo-
ratori i Distribucio ), Farmaccutic Titular i Farmacia Hospitalaria.

Les conjuntes son: Analista ( Medicaments, Aliments, Clinic , Toxicologic,
Forense, Industrial ), Doccncia, Investigacio en activitats derivades de la seva for-
macio, Industria i Farmacologia.

*. Proposta acceptada en el Col•legi de Farmaci utics de Nord - america.
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Aquestes activitats que desenvolupern conjuntament amb altres professionals
ens les trobem tancades a causa de la marginacio de que som objecte de part seva.
I3i6legs i quimics estan ampliant moltissim les seves sortides i envacixen el camp
de la sanitat; tampoc no haurien de trobar-se al marge ja que l'ideal fora que
tots treballessim conjuntament i que s'establis molt mes contacte entre uns i altres.
lil que no es pot admetre, peru, es que es considerin carreres sanitaries ja que
aquestes son nomes trey: medicina, farmacia i veterinaria.

Un altre problema es la manca d'una Llei d'Especialitzacions Farmaceuti-
ques, la qual delimiti tan ampliament corn sigui possible el camp farmaceutic; en
aquesta llei han d'esser incloses, entre altres, les seguents especialitats:

Analisis cliniques, Toxicologia, Marketing, Fitoterapia, Bioquimica clinica,
Enologia, Farmacologia clinica i experimental, Sanitat ambiental, Farmacia hos-
pitalaria, Microbiologia industrial, lmmunologia, etc...

Evitant, en les que son comunes amb altres professionals, les difercncies quart
a la denominacio. A mes, aquestes especialitats comunes seria bo que les rea-
litzessim en un mateix centre tots els professionals.

Tambe un cop aprovada la llei d'especialitzacions mancara una infrastructure
on poder realitzar aquestes especialitats: escoles de postgraduats, residencies, etc.

Per altra banda, I'atur actual de postgraduats, degut a la crisi del propi sector
junt a la crisi de la societat, fa encara molt mes dificil la consecucio d'un hoc de
treball. Aquesta situacio demana una planificacio aproximada de les necessitats
de farmaccutics per part de la societat, evitant aixi la frustracio del farmaceutic
en atur i l'actual massificacio de la Universitat.

Aixi mateix, existeix dins la facultat una manca d'informacio sobre l'actual

situacio dels farmaccutics. Aix6 es degut a 1'aillament de la facultat dels col-legis

professionals; aquests, com a organitzacions de representacio i defensa dels profes-

sionals, s'han tancat en la defensa dels interessos d'un sector molt concret.
Analitzem ara la situacio de les arees en les quals el Farmaccutic to una

incidencia:

Farmaceutics Titulars

Els farmaccutics titulars formen part del cos de funcionaris de l'Estat. Ac-
tualment aquest cos es troba en un periode de reestructuracio i racionalitzacio de
les seves funcions.

El nombre actual de Farmaceutics es insuficient, ja que des del 1970 fins
avui hi ha hagut una disminucio d'unes dues mil places. Aixo indica que existeix
una necessitat urgent de planificar, programar i ordenar aquest cos en funcio de
les necessitats de la societat.

Les funcions que realitzen o haurien de realitzar son:

1.1. Sanitaries assistencials: son desenvolupadcs pels titulars que ocupen
una placa a nivell local. Comprenen 1'elaboraci6 i la dispensacio de medicaments
als habitants (incloent els de beneficencia, S. S. i lliures) i tambc els d'Iis vete-
rinari.

Realitzaran tambc altres funcions assistencials a la poblacio, tals com les
analisis cliniques, la informacio sobre els medicaments, la farmacovigilancia i totes
les necessaries per a donar una major eficacia en l'assistCncia sanitaria.



PRESENT I PERSPECTIVES DE FUTUR: PARMACIA 399

1.2. De salut publica:

L2.1. Les analisis cliniques que els centres de salut necessitin
per al diagnostic i tractament de les malalties i per a ]a promocio de
la salut.

1.2.2. Controls i analisis quimiques, fisiques i microbiologiques
dels aliments, condiments, additius, aigues, begudes, envasos, mate-
rials i utils relacionats amb I'alimentacio de competcncia farmaccutica.

1.2.3. Controls sanitaris i analisis de substancies toxiques i re-
siduals de les industries en relacio amb la seva contaminacio i eli-
minacio al medi ambient i tambc dels pesticides en general.

1.2.4. Control sanitari i dictamens sobre la qualitat dels submi-
nistraments d'aigues de consurn public.

1.3. De vigilancia i inspeccio sanitaria: de les farmacioles d'urgcncies de la
seva demarcacio, aixi com de la distribucio de productes veterinaris que puguin
esser nocius per a lhome; de les empreses de fabricacio, emmagatzematge i ven-
da d'aliments i productes alimentaris de la demarcacio.

Per a realitzar totes aquestes tasques cal que 1'Estat, mitjancant la Genera-
litat, doti i institueixi els mitjans per a satisfer-les, que serien:

- Dotar el farmaccutic dels recursos economics necessaris, i dels materials,
adients.
- Obtenir la suficient autoritat per a fer complir les prescriptions oportunes
i proposar les sancions que prevegi la legislacio.
- Disposar en la seva estructura de la cooperacio d'altres organismes rela-
cionats amb la higiene del medi ambient i 1'alimentaci6.
- Evitar la infrautilitzaeio i marginacio actual del farmaccutic titular per-
quc aixi esdevingui una peca fonamental dins la sanitat.
- Creacio de laboratoris comarcals i supracomarcals, per a treballs que fos-
sin impossibles de realitzar en el medi local.
- Creacio Lie places especialitzades per aquests laboratoris.

Coni ja hem dit al principi, hi ha una deficicncia de places; aquestes s'hau-
rien de cobrir per unes oposicions lliures que haurien d'esser regulades per la Ge-
neralitat i restringides al territori de Catalunya.

2. Oficines de Farmacia

Les Oficines de Farmacia es troben en l'actualitat en un periode de crisi
degut a la irracional planificacio per la qual les oficines de farmacia han esdevln-
gut petites empreses que s'han mogut en una economia individualista i amb tcc-
niques molt deficients; per tant ara tenen una scrie de problemes economics com:

Augment de despeses:

- Augment dels sous dels empleats.
- Puja de despeses generals: telcfon, electricitat, material, etc...
- Necessitat d'ampliacio de capital per l'aparicio de noves especialitats.
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- Declaraci6 de l'impost sobre la rcnda amb inelusi6 dell beneficis de
l'oticina; ja que desaparegue l'avaluacili global en esdevenir cl farmaccutic
trebailador autonom.

Disminuci(i de guanys:

--- En els primers mesos de 1'any 1979 les despeses reals de dispensaci6 de
la S.S. han significat Una disminucio de 8.871 milions sobre els pressupostos,
ja clue cl nombre de receptes baixa de 375 a 368 milions, que representa
700.000 medicaments menys al rues. Hi ha hagut Lin increment dels marges
comercials, pero resulta insuficient.

Tot aixo ha fet que, per exemple, una oficina de farmacia amb una venda
anual de 9.200 milions de ptcs. donava Lin bencfici mensual cl 1978 de 60.915
pessetes quc represents Lin 7,95 %, i cI 1979 cl bencfici era de 48.500 ptes., que
representa Lin 6,35 %.

Una de les causes principals, cone ja hem indicat, n'ha estat la proliferaci6
desmesurada d'oficines de Farmacia, que donen a mcs:

- Una relacio d'una oficina per calla 2.500 habitants, essent a Europa d'una
oficina per cada 5.000 habitants.
- Un deficit d'oticines en les zones rurals amh bencfici de les urbanes.
- Un desequilibri en Ies vender; aixi el 20 "^, d'oficines acaparen el 48 %
de Ies vendes en 1'Estat.
- Un augment desmesurat de les vendes tant en farmacs, que han esde-
vin"ut simples objectes de consum, cons de productes parafarmaccutics.

Iota aquesta problernatica fa molt dificil que el futur Farmaccutic trobi
una sortida professional si no cs racionalitza I'estructura de Ies Oficines de Far-
macia amb Lines mesures, com poden esser:

- Emplacament de les Oficines en relacio amh: Centres de Salut, Densitat
de poblacio, consum de la poblacio...
- Creacio d'Oficines a Ies zones rurals, amb Lin sisterna de retribucio modi-
ficat per tal que el professional solament es regeixi amb criteris farmaccutics
i no pas comercials.

- Fusin i creacio de grans Oficines de Farmacia on Lin conjunt de profes-
sionals estiguin al servei del malalt i relacionats amb el metge i els centres

de salut. En aquestes oficines el Farmaccutic podria desenvolupar una scrie
de tasques que li son propies: Dispensaci6 de medicaments, control dcls me-
dicaments, control dels malalts (carnet sanitari), analisis, formules magistrals,
etcetera...

Les mesures a prendre sobre les Oficines son urgents i s'haurien de planificar

dins on mare general sanitari.

3. Analisis Cliniques

Actualment I'activitat de Ies analisis cliniques cs compartida entre els far-
maccutics i metges; per aquesta ran cs una de Ies sortides mcs polcmiques i de
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la qual sc'ns ha arribat a dir que no cs una sortida pr6pia dels farmaccutics. Nos-
altres pensem que cal una nova estructurac16 dins una Escola o Universitat de
les Cicncies de la Salut d'ambdues carreres.

Actualment, per exercir la professi((, un cop obtinguda la Ilcenciatura tenim
Ics opcions scuiients:

- Presentar-se al F.I.R., examen quc un cop superat permet entrar com a
resident durant trey anys en un hospital de la S. S. fent un rotatori per les
diferents especialitats (microbiologia, bioqufmica, hematologia, citologia...).
Fins ara aquestes proves han estat superades, gracies a la seva preparacio,
per mes farmaccutics que metes. Davant aquest fet la classe mcdica va
manar una recstructuraci6 a l'hora de concedir les places, i es dona en l'ac-
tualitat el 50 % a metges i I'altre 50 ¶fi a farmaccutics (aquest any aixo no ha
estat cert ja que a Microbiologia no s'arriba al 50 % i no tenim places ni a
Immunologia ni a Hematologia). Aquesta situacio no es pot admetre i s'ha
de demanar la lliure competcncia en coneixements entre tots el professionals.
Passat aquest periode de residcncia hi ha la possibilitat de presentar-se a
unes novel oposicions a fi d'adquirir la placa tf'adjunt.

- Una altra opci6 es la de treballar en hospitals i laboratoris privats o be
installar un laboratori particular, per al qual es requereixen uns minims eco-
nomics bastant clevats.
Per a la formaci6 de I'analista clinic s'ha d'establir, un cop acabats els es-
tudis, una preparacio complementaria quc es pot adquirir:
- A I'Escola d'Analisis Cliniques do Madrid.
- Participar en cursets organitzats pel Collegi de Farmaccutics o be per
laboratoris particulars.

- Realitzar pritctiques en algun laboratori a fi d'adquirir els coneixements
neccssaris.

Creicm quc no es suficient, ja que hi ha necessitat de bons especialistes, i
s'ha de fer una planificacio i ordenacio dels estudis, i de les especialitzacions.
Aqucstes, com ja hem (fit, es trobcn tan sots en projecte.

4. Bromatologia i Alinicntacio

El paper del Farmaccutic dins el camp de I'alimentacio es el del control i vi-
gilancia dels aliments. Avui dia al farmaccutic li cal prendre conscicncia de 1'ampli
camp de l'alimentacio on hi ha una manca important de tccnics.

Dins aquest camp do I'alimentaci6 existeixen quatre grans sectors:

- Control des de I'administraci6 sanitaria d'aliments, dels productes alimen-
taris i de les industries que cis produeixen.

- Treball en la investitacio en matcria de nutrici6 i alimentaci6 des dell
organismes estatals per a la industria privada: C.S.I.C., Institut de Far-
maccutics Industrials, Institut d'Agroquimica i Tecnologia d'Aliments de Va-
Icncia. Aquest sector es necessari potenciar-lo, aqui a Catalunva, a travcs
d'organismcs d'invest igacib como podria csscr I'Institut d'Estudis Catalans
en alg**una de les seves seccions.
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- Treball al servei de la industria de l'alimentacio. Es un camp poc desen-

volupat. Amb l'aplicacio a fons del Codi Alimentari existira ]a necessitat de
tccnics per a ]a industria que elabora aliments que no son d'origen animal:
conserves vegetals, olis dietetics, aigues envasades, additius, envasos, etc...

- Controls d'aliments i nutrients des de laboratoris independents.

La funci6 d'aquests laboratoris seria collaborar amb les industries que no

en posse'issin per autocontrolar-se segons les normes exigides per sanitat.

Hi ha molt pocs farmaccutics preparats tecnicament en l'actualitat a causa

de la manca de centres on es poden rebre les ensenyances especialitzades. Tambe
es degut a la manca d'una ]lei que reguli les especialitats dell farmaccutics. Cal
remarcar en aquest punt ]'interes que hi ha per part de la Catedra de Bromato-
logia, Toxicologic i Analisi Quimica de la nostra facultat per la creacio d'una
Escola de Bromatologia de ]a qual Catalunya no disposa. El Farmaccutic, junt
amb d'altres professionals, hi podria rebre la preparacio tecnica, sanitaria i legal
necessaria per a la seva especial itzaci6.

5. Farmacologia

El Farmaccutic, dins ]'area de la Farmacologia, tc diverses opcions de treball:

- En primer lloc cal tenir en compte la industria, en mans del capital
privat i dins la qual el medicament es considerat com a element de negoci, on els
coneixements del farmaccutic estan sotmesos moltes vegades a criteris de mercat.
El seu paper cs el d'un assalariat que, podent participar en la vessant farmaco-
logiea del medicament, pot assolir un bon grau de desenvolupament tecnic i cien-
tific que li permeti millorar els coneixements que ha anat adquirint al llarg de la
seva formacio.

Aixi, Tunica manera de millorar professionalment es anar canviant de labo-
ratori. Cal, doncs, que el Farmaccutic adquireixi uns coneixements de Farma-

cologia durant i despres de ]a Ilicenciatura que li permetin entrar a la industria,

no per iniciar-se en la materia, sing per realitzar ]a tasca que realment li cor-

respon.
- Es per aix6 que el Collegi de Farmaccutics, fent-se resso dels plans d'es-

tudis de ]a C.E.E. i tal com s'ha reivindicat en diverses Jornades Farmaceutiques
(Barcelona, Torremolinos...), ha iniciat els tramits per a la creacio d'una Catedra
de Farmacologia dins la Facultat de Barcelona, tot i que compta amb l'oposicio
d'un sector molt minoritari de ]a Facultat.
- Tambe es necessaria en I'actualitat la inclusio d'una disciplina de Far-

macologia General at pla d'estudis, anterior a altres disciplines mes especffiques
que caldria revisar i coordinar millor.
- Existeix la possibilitat de ]a incorporacio a centres d'investigacio depen-

dents de I'Estat: Centre d'Investigacio i Desenvolupament de Barcelona (CSIC)
i Universitats. Al principi son contractes temporals i posteriorment oposicions
(seria millor un concurs de merits). Cal ]a potenciacio d'aquests centres i ]a crea-
cio de nous per a realitzar una tasca investigadora eficac.

- Respecte a la Farmacologia Clinica, que com a aspectes principals to les
interaccions medicamentoses, dosis terapcutiques, etc..., es pot dir que es una
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area assumida plenament pets aspectes farmacologics de la Bioquimica clinica i
la Farmacia clinica o hospitalaria.

6. Farmacia Hospitalaria

La Farmacia Hospitalaria es, actualment, un dels serveis hospitalaris menys
considerats i aprofitats.

Molts pocs son cis hospitals en els quals funciona un Servei de Farmacia
amb una capacitat mitianament acceptable i amb tot el profit que pot oferir tin
servei d'aquest tipus. En molts casos nomes es un magatzem de medicaments on
el Farmaccutic es imicament 1'encarregat de la distribucio i reposicio del medica-
ment o tan sols ]'instrument per a l'obtencio mes economica dels medicaments.

Les estadistiques parlen de 1.157 hospitals arreu de l'Estat, dels quals
267 tenen mes de 200 flits. D'aquests 267, nomes un 16,85 % tenen servei de Far-
macia Hospitalaria; ve a representar un Farmaccutic per cada 550 flits.

La tendencia actual. procedent dels EUA, es ]a Farmacia Clinica que fun-
ciona en els hospitals mes avangats d'arreu d'Europa. Aixi doncs, es defineix el
Farmaccutic Clinic com el Farmaccutic orientat vers el pacient.

Un Servei de Farmacia Clinica suposaria:

- Extensio del sistema de distribucio de medicaments.

- Control de les dosis i formes farmaceutiques prescrites pel metge.
- Creacio de fitxes farmacoterapcutiques de manera que es puguin con-
trolar les interaccions entre medicaments prescrits i tambe les interaccions
amb cis tests de Laboratori.
- Distribucio de dosis unitaries (aixo iniciaria el Farmaceutic en el con-
trol de la terapcutica medicamentosa).

El maxim desenvolupament de la Farmacia Clinica en un Servei de Farma-
cia Hospitalaria seria el que, a mes del sistema de control i administracio de me-
dicaments i de la seva distribucio racional, tingues en compte aspectes farma-
cocinetics, ]a informacio de medicaments, la intervencio del frmaccutic en les
instruccions pel pacient, el manteniment d'una historia per la terapcutica del
malalt, etc.

Tot aixo implica I'existcncia d'un Centre d'Informacio del Medicament i
d'un Servei d'Elaboracio de Preparats Farmaccutics i de Reenvasat de Dosis Uni-
taries.

Aquesta practica de la Farmacia Clinica dins d'un hospital faria possible la
creacio d'un Centre d'Investigacio perquc presentaria I'avantatge practic de 1'ex-
pericncia sobre malalts. Al mateix temps fora el floc ideal per a 1'especialitzaci6
dels nous professionals.

Actualment, el Ilicenciat que vulgui especial itzar-se en la Farmacia Hospi-
talaria nomes to dues opcions:

- Presentar-se a les oposicions per tal d'obtenir una plaga de Farmaccu-
tic Intern Resident (FIR) que li permeti fer cis trey anys de residencia.
- acceptat per algun centre hospitalari on funcioni un servei d'aquest
tipus.
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Respecte a la primera opci6, hi ha el projecte de potenciar els Serveis de
Farmacia Hospitalaria, perb ara per ara lee places que convoca Ia S.S. son molt
escasses a causa de la falta de llocs ben preparats on realitzar la residencia i tam-
b6 a la falta de mitjans economics.

Pel que fa a la segona opci6, tots sabem que hi ha pots Ilocs de treball i
tambe coneixem la reserva dels centres hospitalaris per ampliar la plantilla.

En els centres on manca aquest servei de farmacia no es pot crear aquest
per Ilei, si no es disposa de personal amb experiencia.

L'Associaci6 Espanyola de Farmaccutics d'Hospital (AEFH) mantc la seva
Iluita per tal que es compleixin les normes que reglamenten els Serveis de Far-
macia Hospitalaria. Segons aqucstes normes tots els hospitals de mcs de 200 hits
hall de tenir servei de Farmacia 1 complir una scrie de requisite. (Sembla quc
quasi cap centre no compleix aquestes normes.)

Vistes aquestes negres perspectives hem d'esperar quc la propera Reforma
Sanitaria tingui en compte la importancia del Servei. Esperem que tambc la tan
desitjada Llei d'Especialitzacions ens proporcioni una bona manera de preparar-
se per a I'exercici d'aquesta sortida professional, ja que actualment son molt
minses.

7. Industria

El llicenciat en Farmacia pot esser un tecnic dins la industria en general,
el qual desenrotlla la seva activitat tot colFlaborant amb altres professionals.

Les industries en les quals participa el Farmaceutic gracies a la seva prepa-
racio son:

- Nutrici6: aplicant els criteris tccnics, higienics i sanitaris.

- Cosmctica: intervenint en la concepci6 del cosmetic, en les tecniques de
fabricaci6, valoracio de les propietats del preparat i control final, incloent-hi
el microbiologic.

- Primeres matcries per a la industria farmaccutica, intervenint en el pro-
ces d'claboraci6 i en el control final de garantia de la primera matcria.

Industria farmaceutica: en aquesta industria el farmaccutic pot partici-
par en els diversos departaments:

• Direcci(i tCcnica: s responsable directe de Ia vigilancia i del control del

proccs d'elaboraciu; junt amb cl Director Tccnic, hi ha una scrie de collaboradors
especialistes que es aconsellable que siguin farmaccutics.

• Producci(S: El Cap de Producci6 cs convenient que sigui un farmaccutic

amb la deguda formaci6 i experiencia en les diverses fases a coordinar, puix que

ja sun necessaris tins criteris de manipulaci6 del medicament.

• Fabricacio: El Cap es el responsable de l'aplicaci6 de Ies directrius per a
1'elaboraciu de Ies formes farmaceutiques que son avalades pcl Departament de
Galcnica.

• GalCnica: Aquest departament tc un marcat earacter farmaccutic i ha de
mantenir una estreta relaci6 amb els Caps de Fabricacib. D'aquest departament
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provcnen les nonnes de fabricacici d'especialitats des de tots els sous punts de
vista: estabilitat, conservacio, biodisponibilitat, etc...

• Control de Qualitat: Hi ha el dictamen, amb un criteri farmaccutic, de tots
els materials que entree en el laboratori i sobre totes les especialitats fabricades.
La prescncia d'altres professionals amb una especialitzacio mes elevada cs pos-
sible.

• Cientific: Col-labora en el subministrament d'informacib at metge. rs un
departament a cops desacreditat, ja que promou nomcs una imatge publicitaria.

• /nvestig>acio: Abraca un gran camp que va des de I'obtencici d'un not
farmac fins a la sortida de I'especialitat per a us del malalt. El farmaccutic hi pot
col-laborar en totes les faces: sintesis, assaigs farmacologics, farmacotccnics, as-
saigs clinics, analisi, toxicologia, galcnica, etc... En cada una d'aquestes fases hi
ha un equip format per especialistes, no necessariament farmaccutics.

Fins aqui hem vist les diverses funcions dell departaments, pero aquesta
industria to nombrosos inconvenients:

- El medicament, per a moltes industries, ha esdevingut un producte de
consum i no pas terapcutic.

- Nombroses aberracions dins les especialitats quant a formulacio.

- Algunes deficiencies tccniques de les especialitats.

- Desequilibris de preus respecte at producte acabat.

- Adquisicio de primeres matcries encarides en altres paisos.

- Deficient investigacio per falta de recursos i de col•laboracio entre la-
boratoris.

- Baix rendiment economic de les petites industries davant les multina-
cionals.

Per a resoldre ls, s'hauria de:

- Assegurar una correccio tccnica del medicament acabat.

- Renovar el registre d'especialitats.

- Potenciar la industria de primeres matcries.

- Fusionar els petits laboratoris.

- Fomentar la investigacio.

8. Altres sortides professionals

- Microbiologia Industrial: Ohtencio de farmacs, depuracib d'aigiies, etc.

- Doccncia: Ultimament es troba molt estesa entre els postgraduats da-
vant la impossibilitat d'altres Ilocs de treball.

- Toxicologia: En cl moment present el toxicoleg com a tat no existeix
pero es un camp on hi ha possibilitats.

-- Fitoterapia: Camp eminentment farmaccutic, que actualment es troba
en mans de persones que hail adquirit coneixements sense cap base cien-
tifica i poden csser Lill perill per a la salut de la poblacio.
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9. Conclusions

En analitzar aquesta comunicacio trobareu molt sovint les paraules: crisi,
reestructuracio, planificacio, especialitzacions, atur, deficicncia en el pla d'estu-
dis, etc... Tots aquests problemes en gran part son deguts a I'existencia duns
representants farmaccutics amb molt poca capacitat de defensa professional, poca
iniciativa i totalment incapacos de marcar la linia a seguir en Lill fUtUr.

Si no estem amatents aviat ens foragitaran dels Serveis d'Analisis Cliniques
(restriccio de 1'entrada), dels Serveis de Farmacia Hospitalaria (existcncia de I'es-
pecialitat medica: "Farmacologia Clinica") i de la Direccio Tccnica (no existeix
en la C.E.E.). A mes convertirem les actuals Oficines de Farmacia en botigues
de perfums i "capsetes de colors". En definitiva, desapareixerem com a profes-
sionals sanitaris.

Els estudiants de Farmacia tenim molt poques eines per a lluitar. Nomes
es pot salvar la professio amb una Llci d'Especialitzacions. Una Refornia Sani-
taria en la qual els farmaceutics tinguin el lloc que els pertoca. Una reforma del
pla d'estudis, la potenciacio dels Col-legis Professionals i la coordinacio amb altres
professionals sanitaris per a la promocio de la salut, que es el que tots volem.


