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L'atencio farmaceutica, integrada en les demes atencions del sistema de salut, es refe-
reix, tant a la prevencio, guariment i rehabilitacio de la malaltia, com a la promocio de la salut i

I'educacid sanitaria en el camp dels coneixements farmaceutics.
Per complir eficapment la seva missio, tot sistema d'atencio sanitaria, necessita que I'us

dels medicaments, concebuts originalment com a instruments eficapos de prevencio de la
malaltia i restauracio de la salut, sigui el mes correcte possible. Es en aquest sentit que
l'atencio farmaceutica ha de garantir la disponibilitat i Ws racional de medicaments eficapos,

segurs i de cost adequat, mitjanpant una informacio objectiva adrepada tant al personal

sanitari com al public en general.
Un dels elements fonamentals en I'atencio sanitaria, es la prescripcio de medicaments,

ja siguin especialitats farmaceutiques o be formules magistrals. Aixi doncs, aquesta funcio es
objecte de gran interes en la reforma de I'atencio primaria, puix no s'ha d'oblidar que es en el

medi ambulatori on to Iloc el major volum de prescripcio farmaceutica.

Les caracteristiques especials d'alli on es desenvolupa I'atencio primaria, confereixen

una dificultat particular en I'us correcte dels medicaments: d'una banda, per al metge pres-
criptor existeix la creixent complexitat en la seleccio del medicament mes adequat, dins
d'una oferta farmaceutica cada vegada mes amplia i de major potencia i perillositat en el seu

us, on la informacio mes objectiva no es sempre al seu abast; d'altra banda, hi ha la dificultat
en el seguiment i verificacio de l'observanpa per part del pacient del tractament prescrit i en la
deteccio dels efectes indesitjables. Finalment, la insuficient educacio sanitaria de la poblacio
genera sovint una mala utilitzacio del medicament, a traves d'una automedicacio il•logica,
d'una sobreutilitzacio dels serveis sanitaris amb una pressio real sobre el metge per obtenir-
ne prescripcions, d'una falta de compliment de les pautes, d'una incorrecta administracio
dels medicaments, etc., resultant, en molts casos, una sobreprescripcio per part del metge, i
una infrautilitzacio general per part de l'usuari.

Aquesta situacio actual de mal us del medicament en el camp de I'atencio primaria, fa
que sigui necessaria I'existencia d'un sistema organitzat i funcional d'orientacio per al perso-
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nal sanitari en els processos de seleccio, control i informacio dels medicaments i d educacio
sanitaria permanent per a la poblacio, que permeti assolir una utilitzacio racional dels medica-
ments.

Es en aquest sentit que s'ha concebut la presencia d'assessors del medicament incor-
porats en el sector sanitari, que treballin en la linia de suport logistic i de col•laboracio activa
amb els equips sanitaris d'atencio primaria.

Aquesta integracio queda reflectida en el Decret 84/85 de mesures per a la reforma de
I'atencio primaria de salut a Catalunya, on s'estableix I'existencia de farmaceutics integrats
en ('ambit del sector sanitari, que donaran suport professional a les tasques assistencials, de
promocio de la salut i d'educacio sanitaria de la poblacio, dutes a terme pels equips d'atencio
primaria.

L'objectiu general d'aquests farmaceutics es racionalitzar l'us dels medicaments en el
sector sanitari. L'assoliment d'aquest objectiu es fara a traves de dues funcions fonamen-
tals: la primera es de caracter intern i esta relacionada amb I'estudi quantitatiu i qualitatiu del
consum farmaceutic en el sector, amb la conseguent proposta d'accions concretes que
adequin la despesa farmaceutica a les necessitats reals de I'atencio primaria, entre les quals
pot destacar la informacio objectiva i cientifica sobre els medicaments. La segona es de
relacio amb les oficines de farmacia existents a les arees basiques de salut, formadores del
sector sanitari, per tal de coordinar-les i integrar-les en les accions portades a terme pels
equips d'atencio primaria, en el camp de la utilitzacio dels medicaments i on la seva participa-

cio sigui d'interes sanitari.
Aquestes dues grans funcions es desenvoluparan d'acord amb els apartats se-

guents:

1 r. - Estudi i avaluacio continuada de la utilitzacio de medicaments en el sector, a traves
d'una valoracio quantitativa i una analisi qualitativa de la prescripcio, aixi com la coordinacio
de sistemes de deteccio d'anomalies en I'us dels medicaments per part dels pacients (no
compliment del tractament, automedicacio, etc.).

2n. - Planificacio i coordinacio d'activitats dirigides a millorar Ns dels medicaments,
mitjangant I'establiment d'una seleccio racional dels medicaments segons criteris d'eficacia,
seguretat i cost; participacio en I'elaboracib de protocols diagnostico-terapeutics, i col-labo-
racio en el disseny de programes de seguiment de tractaments de pacients cronics o de
terapies especifiques d'alt risc.

3r. - Informacio i educacio sanitaria sobre els medicaments, la qual cosa requereix, per
una banda, recopilar la informacio del medicament subministrada per diferents fonts amb el
corresponent estudi d'analisi, i elaborar una informacio objectiva d'utilitat en I'atencio prima-
ria, i per I'altra, participar en els programes d'educacio sanitaria dirigits a la poblacio, inte-
grant les oficines de farmacia ubicades al sector.

4t. - Dins el camp de la docencia i la investigacio, promoure la incorporacio de materies
relacionades amb I'us del medicament en els programes de formacio continuada del personal
sanitari, aixi com col laborar en la promocio de linies de recerca epidemiologica sobre Ns
dels medicaments.

5e. - Finalment, pel que fa al camp de la gestio i funcionament d'aquesta estructura, cal
destacar I'elaboracio de la proposta d'adquisicio dels medicaments emprats pels equips
d'atencio primaria, amb el corresponent control de la seva distribucio i conservacio als dife-
rents centres d'atencio primaria; I'organitzacio i secretaria de la Comissio de Farmacia i
Terapeutica del sector; la coordinacio dels farmaceutics d'oficina de farmacia en les seves
relacions amb els equips d'atencio primaria; la col laboracio amb els serveis de farmacia dels
hospitals de referencia i, finalment, ('avaluacio de les activitats realitzades, mitjangant I'elabo-
racio de memories peribdiques, dades d'activitats, valoracio del grau d'assoliment dels ob-
jectius fixats, etc.
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Es evident que per desenvolupar aquestes funcions s han de donar dues condicions: La

primera es que I'estructura d'atencib primaria canvii cap al model dissenyat en el Decret de
reforma esmentat, establint la planificacib geografica de les arees basiques de salut agrupa-

des en sectors sanitaris i jerarquitzant les plantilles mediques, amb la creacib dels equips

d'atencib primaria per cada ABS, els quals gaudiran dels serveis de suport assistencial del

sector sanitari: laboratori d'analisis cliniques, Rx, especialitats mediques, farmaceutic, etc.

La segona es que els farmaceutics que s'incorporin als sectors sanitaris disposin d'uns

coneixements aprofundits en terapeutica medicamentosa: d'experiencia en el camp de

I'atencib farmaceutica ambulatbria o, en el seu defecte, hospitalaria: de capacitat organitzati-

va i de gestib i, finalment, d'aptitud d'integracib en un equip sanitari.
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