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Nomes cal haver estat una curta temporada en una oficina de farmacia, sobretot en el

medi rural o en una barriada urbana, per adonar-se del paper de consultor i d'educador

sanitari que hi exerceix el farmaceutic. Les consultes que s'hi produeixen se centren, basica-

ment, en I'us dels medicaments.

A primers de segle, amb I'aparicio de les aespecialitatsa o aespecificsa i, sobretot, a partir

dels anys trenta amb el vertiginos creixement de la industria farmaceutica, la tasca primordial

de I'apotecari: la preparacio i dispensacio dels farmacs, ha sofert una transformacio gairebe

total, perdent bona part de la seva vessant cientifico-professional.

D'uns anys engA, perb, el panorama ha canviat i tant les mateixes estructures professio-

nals com els responsables de la salut publica, s'han adonat i han potenciat les possibilitats

que per a una millor atencio sanitaria, en especial per a un bon us dels medicaments, oferia el

farmaceutic anomenat, en molts paisos, «comunitaria (o sigui, amb oficina) i el que exerceix

als centres hospitalaris.

Hi ha una colla de factors que juguen a favor d'aquesta activitat o faceta de I'exercici

professional, p. ex. la seva facil accessibilitat i la permanent presencia entre la poblacio. En

dir accessibilitat em refereixo tant al fet de trobar-se a peu pla de l'usuari, de qui nomes el

separa una porta, generalment oberta, com a la facil relacio humana que s'hi pot establir,

exempta de la barrera de temor i de respecte que encara hi ha entre el metge i el pacient i

tambe, perque no dir-ho, sense haver de fer una Ilarga avantsala ni satisfer honoraris.

En aquesta breu comunicacio voldria, pero, incidir en un altre aspecte de I'activitat

d'educador o consultor exercida pel farmaceutic a la seva oficina, que no incideix de forma

directa en I'us dels medicaments.

Un percentatge bastant elevat de les consultes que s'atenen a les oficines de farmacia

estan relacionades amb problemes sanitaris diversos: petits accidents casolans; possibles

emmetzinaments, sobretot d'infants; problematica de I'alimentacio en situacions determina-

des (patologiques o no); questions del medi ambient (aigues, vegetals, animals de compa-

nyia, etc.); campanyes sanitaries (vaccinacions, tabac, drogues, alcohol, SIDA, etc.)

Donar-hi la resposta adequada, avaluar la possible necessitat d'una intervencio sanitaria
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especialitzada, aconsellant i convencent a I usuari o als familiars i, de vegades, actuant de

forma immediata, son accions que fan del farmaceutic d'oficina una pega clau en el sistema

sanitari modern, en I'anomenada atencio primaria.

Pero, per acomplir aquesta tasca, a mes d'un savoir faire que, naturalment o pel tracte

diari amb el public, el farmaceutic d'oficina ja posseeix i d'un «sentit comu» sanitari, que la

seva formacio universitaria li haura facilitat, necessita uns coneixements especifics i una

informacio que li permetin d'estar al dia en tots els temes relacionats amb la salut.

Per donar resposta a aquest repte i a aquestes exigencies de la societat, es podrien

contemplar dues questions que, per be que distintes, estan forca interrelacionades.

Una, seria tenir la formacio mes idonia i actualitzada, i I'altra, seria disposar duns mitjans

informatius eficacos.

L'evolucio de la terapeutica i I'aparicio o la identificacio de noves patologies, amb la

conseguent recerca i posada a punt de nous farmacs, cada cop mes potents i amb indica-

cions i contraindicacions molt concretes, aixi com la tecnificacio creixent de la vida quotidiana

que suposa la introduccio de nous productes en els habits domestics, fan imprescindibles

I'ampliacio i el reciclatge dels coneixements rebuts a la facultat, aixi com el rapid acces a la

informacio concreta que hi faci referencia.

D'una banda, doncs, s'ha de programar, potenciar i fins, perque no, establir l'obligatorie-

tat de la formacio continuada del farmaceutic, cosa que han d'assumir les estructures admi-
nistratives, les corporatives i la mateixa universitat, cadascu en el paper que li sigui propi i en

la mesura de les seves possibilitats. Tambe per part de I'Administracio s'ha d'informar regu-
larment i especificament als farmaceutics dels problemes sanitaris de la comunitat i de les

campanyes que es programin per donar-hi resposta, comptant amb la seva util participacio

per aconseguir-ne una eficac difusio i uns bons resultats.

D'altra banda cal pensar que, per be que els coneixements basics i els mes especifics

s'hagin posat al dia, es necessari tenir el maxim d'informacio sobre els diversos camps en

clue es pot actuar, sobretot una informacio que permeti donar respostes en un termini breu,

respostes que, a mes, serveixin per poder prendre decisions en casos critics, corn poden ser

les intoxicacions per productes domestics i per medicaments, puix gairebe sempre es a la

farmacia on s'acudeix en primera instancia.

Per accedir a aquesta informacio no cal dir que la cada vegada mes estesa tecnologia

informatica es absolutament imprescindible i que, corn deiem abans, tant I'Administracidi corn

les corporacions i entitats professionals han de col laborar sense reserves en la implantacio

d'aquest servei en la completa xarxa d'atencio farmaceutica que practicament cobreix tot el

pals, a la vegada que s'han de crear i tenir actualitzats els bancs de dades correspo-

nents.

Per confegir-ne un de molt necessari caldria que s'obligues a tots els fabricants de

productes d'us domestic susceptibles de produir intoxicacions, a comunicar el nom dels

components perillosos que contenen, a fi que amb I'ajuda de la informatica es pogues saber

amb rapidesa la causa i el tractament adequat.

Tot aquest tipus d'informacio i, no cal dir, iota la relacionada amb I'us dels medicaments,

en mans del farmaceutic, professional sanitari de formacio basicament quimica, estara en

disposicio de ser treballada i estudiada per a cada cas i sempre a I'abast de la societat amb

garantia d'eficacia. En primer Iloc per a 1'6s dels professionals que estan en primera linia de

I'atencio sanitaria, dels quals el farmaceutic ha de ser el primer i mes eficient informador i

despres, corn es logic, dels pacients i usuaris que acudeixen a l'oficina de farmacia cercant el

consell adequat a la seva tribulacio.

Nomes caminant decididament vers aquestes fites, el farmaceutic podra aconseguir

presentar un model de professional de la salut en concordanga amb les exigencies i necessi-

tats de la moderna societat tecnificada.
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