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Des d'un aspecte global, s'ha fet evident que cal que s'hi vagin incorporant

canvis a les professions vinculades amb la sanitat. Millor encara, cal preveu-

re'ls i cal facilitar-los des de la mateixa etapa formativa.

Els movements que proposen nous rols professionals incorporen unes

noves habilitate que es necessari que es posin de manifest, ja que el que

pretenen es ajustar a les necessitats actuals nous sistemes d'actuacio profes-

sional que donin resposta a demandes no satisfetes. Cal que els responsables

dels programes de pre-grau siguin sensibles a les necessitats sanitaries actuals

i proposin els canvis per incorporar les materies formatives adients. Cal tambe

contemplar I'evolucio actual del sistema universitari. El gran augment clue

s'ha produit en el nombre de titulacions, fa que cada vegada sembli mes

evident la necessitat d'una major definicio de les futures activitats d'especia-

litzacions professionals o, si rues no, de la competencia per determinats camps

entre professionals de diferents origens formatius.
L'existencia d'especialitats especifiques en qualsevol activitat professional

contribueix en gran manera a la formacio de nous professionals, cada cop mes
competitius, i en consolida el paper dins de cada parcel-la concreta de l'ambit

sanitari. No s'ha d'oblidar, pero, que en qualsevol cas es indispensable tambe

una eficac formacio continuada.

L'especialitzacio va orientada a l'assoliment de competencies professio-

nals indispensables per a un exercici independent i una responsabilitat indi-
vidualitzada. La formacio especialitzada proveeix d'un titol oficial (doctor o

titol d'especialista), que confereix drets tipificats normativament. Aquest titol

oficial, amb la formacio que implica, s'ha fet necessari per garantir la compe-

tencia dels especialistes en ambits concrets que exigeixen coneixements i

habilitats determinades, com tambe un nivell adequat de compet&ncia clue
permeti exercir amb la qualitat tecnica necessaria i, en el cas de la sanitat, que

permeti participar en el proces d'atencio a la salut i prevencio de les malalties.
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En el camp de ] a sanitat , termes com atencio a l'individu , atencio a ]a
comunitat, educacio sanitaria, gesti6 , utilitzacio adequada dels recursos sani-
taris, etc., han d'orientar-se cap a l'obtenci6 d'un producte final que s'inclogui
de forma concreta en la propia definicio.

L'existencia d'especialitats en qualsevol activitat professional i, en el cas

que ens ocupa , la inclosa en la Ilicenciatura de Farmacia , contribueix en gran
manera a la formacio de nous professionals cada cop mes preparats , i assegura
el paper del farmaceutic dins l'estructura sanitaria del pals. Aquest es el cas de
I'especialitat de Farmacia Hospitalaria , que ha demostrat Osser un valuds
sisterna grades al qual el professional farmaceutic pot millorar la utilitzacio
del medicament des del punt de vista clinic , i que esta, orientada al pacient en

concret.

EsI'I'.( IAIIIAIS FARMA( EUFIQUES

Vista factual evoluci6 del sistema sanitari , Os necessari el desenvolupa-

ment immediat de la llei d ' especialitats farmaceutiques que figurer en el
RD 2708 / 82, de 15 d'octubre , i que no s'ha desenvolupat en la seva totalitat.
L'actual estat de les especialitats marcades per aquest Decret es el segi_ient:

a) Especialitats farmaceutiques oficialment reconegudes:
- Farmacia hospitalaria

- Radiofarmacia

- Analisis cliniques

- Microbiologia i Parasitologia

- Bioquimica clinica

Algunes d ' aquestes especialitats son exclusives de la llicenciatura de Far-

macia, mentre que d ' altres son compartides amb altres professions del camp

sanitari.

En l'actualitat s'ha elaborat la proposta , que sembla que ha estat molt ben

acollida, que planteja la modificaci6 de l'especialitat denominada actualment
Farmacia hospitalaria , perque passi a nomenar - se Farmacia clinica, i tamb6 la

creacio de les especialitats de Farmacia d'Atencio Primaria i la de Farmacia

comunitaria.

b) Especialitats farmaceutiques que figuren en el RD 2708 i que no s'han

desenvolupat , algunes exclusivament farmaceutiques i d'altres compartides:

- Analisi i control de medicaments i drogues

- Farmacia industrial i galenica

- Microbiologia industrial

- Nutrici6 i dietetica

- Sanitat ambiental i salut publica

- Tecnologia i higiene alimentaria

- Toxicologia experimental i analitica
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El desenvolupament del RD d'espeeialitats farmaceutiques possibilitara

una major competencia tecnica dell farmaceutics en tem.es com el de la

utilitiacic^ racional del medicament, a la veKada que pot propiciar tambe una

interacci^i professional efectiva amb altres especialistes.

F^ ^^;rui I^i^i i:^r.^^,^ci.^^rlc/,^

EI rol del farmaceutic consistent a dispensar i preparar medicaments s'ha

modificat considerablement en els darrers ant's. E1 farmaceutic ha esdevin^;ut

conseller dell pacients en 1'us racional dels medicaments, informador sobre els

possibles efectes secundaris i sobre interaccions entre els propis medicaments

i tambe entre medicaments i aliments. El nou concepte de «pharmaceutical

care» (que no es altra Cosa que 1'ideari de la farmacia), implica una capacitat

adquirida en una etapa de formacio especialitzada. Pott^nciar la formacio

d'especialistes en el vessantclinic del medicament, tot facilitant les estrate^;ies

que impulsin el seu parer com a element de suport primordial en ]a presa de

decisions terapeutiques, com ha succe^it amb exit amb 1'esp^^cialitat de Farmi^-

cia hospital^ria, facilitaria inte^;rar el farmaceutic comunit^ari i el farmaceutic
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d'atencio primaria en el sistema sanitari que es va perfilant. De fet, les

actuacions assistencials fora de l'ambit estrictament hospitalari son cada cop

mes decisives (consultes externes, cirurgia sense ingres, hospitals de dia,

seguiment ambulatori de malalts terminals, atencio domiciliaria, etc.). Cal per

tot aixo, incorporar farmaceutics amb un perfil especialitzat en aquests nous

camps d'activitat farmaceutica.

D'altra banda, en un moment de crisi economica i en que es parla de

racionalitzacio de recursos, el sistema de salut no pot oblidar el recurs huma

que representa el farmaceutic.


