
Medicaments i molt més
Les farm~cies de Barcelona cada cop diversifiquen més I’oferta i s’aboquen a donar serveis de prevenció de la salut

BRUFAU / Barcelona
¯ Les farmhcies ja no s6n el que eren. El
farmaceutic que s’amagava a la rebotiga
per fer les seves fónnules magistrals ha
deixat pasa un professional que obre el

Les oficines de farm~tcia
cada cop ofereixen més
productes i serveis. Confe-
rencies, controls sanitaris
personalitzats, estudis,
productes naturals, cos-
metica, presencia a inter-
net, targetes client i un
munt de productes de pa-
rafarm~cia. Des del Col-
legi de Farmaceutics de
Barcelona (COFB) afir-
men que aquest procés de
conversió es deu a l’explo-
taci6 comercial d’aquests
comerqos com a agents de
prevenció de la salut. Aixb
sí, sense perdre de vista
que tot i tenir una funció
pública són negocis de ti-
tularitat privada, per la
qual cosa cada cop hi ha
més productes amb finali-
tats purament comercials.

Les funcions prbpies de
la farm~tcia són el consell
sanitari i la dispensació i
infonnació dels medica-
ments. Perb en els darrers
anys també s’han proto-
col.fitzat altres serveis de
carácter sanitari. Actual-
ment, de les 1.035 farm~-
eies que hi ha a Barcelona,
n’hi ha moltes que s’ban
adherit als programes que
impulsa el COFB: inter-
canvi de xeringues (72),
sistema personalitzat de
dosificació (271), progra-
ma de manteniment de
metadona (36) i cessaei6
tabhquica (27). La vocal
de la junta de govern del
Col.legi, Teresa Bassons,
afirma que l’ens aposta per
acreditar les farm~cies que
ofereixen aquestes actua-
cions i així «apostem per
la competencia professio-
nal». Sobre les cada ve-
gada m6s freqüents acti-
vitats paral.leles -com per
exemple les xerrades i les
targetes personalitzades-
Bassons argumenta que és
una manera de fidelitzar el
client ja que <<en la venda
de medicaments no es pot
fer competencia ja que els
preus estan marcats». Més
activitat i nous ambients
en que es deixa un espai,
tipus consulta, per donar
més comoditat al pacient.

Eduardo Mariño, cate-
dr~tic de farmhcia gal~ni-
ca i director de la unitat de
farm~tcia clínica i farma-
coterhpia de la Universitat

seu local a nous serveis. Iniciatives enfo- rafarmhcia -tots els productes que no són
cades a donar consell sanitari i fer con- medicaments- o que impulsen altres ac-
trols sobre l’estat de salut de l’usuari, cions enfocades a fidelitzar el client com
També n’hi ha que s’endinsen en el món són targetes amb qu~ s’aconsegueixen
d’internet, que exploten el vessant de pa- descomptes o s’ofereix la possibilitat

d’assistir a xerrades o demostracions de
nous productes. A Barcelona ciutat hi ha
1.035 farnütcies i és molt difícil que es
concedeixin llicencies per obrir-ne una de
nova.

Una larmacitutlca alÓn ona dona en un neooGI del centro de Barcelona. / oulu ouln

de Barcelona (UB), afirma
que des de la universitat es
potencia tot el vessant
d’atenci6 farmaceutica i
<<de fet tenim una assigna-
tura dins el pla d’estudis
que es concentra en aques-
ta funció b~sica del farma-
ceudc>>. Mariño entén el
canvi que s’est~ produint a
les farmñcies és «natural»
ja que els nous serveis de-
manen <<més privacitat
perque I’ usuañ se senti cb-
mode i tranquil». Opina
que la inclusió cada cop
més habitual de productes
de cosmetica i higiene és
«complement~ia» al que
ofereix una farmacia perb
que <<sempre s’ha de fer te-
nint en compre que l’eix
fonamental és el medica-
ment». Alhora recorda que
les farmhcies són negocis
privats per?) que han de sa-
ber <<mantenir un equilibri
entre tot>>.

Perque no es traspassi
aquesta línia Mariño advo-
ca perqu~ els col.legis pro-
fessionals marquin els lí-
mits que no es poden tras-
passar. Perb Teresa Bas-

Dif[cil obrir-ne de noves
¯ Segons la normativa, és gairebé im-
possible obtenir una llicencia nova per
obrir una farmb.cia. De fet, el servei es-
t~ més que cobert. Fonts dels serveis
juñdics del Col-legi Oficial de Farma-
ceutics afirmen que el nombre actual
de llic~ncies és supeñor al que esta-
bleix la normativa (4.000 habitants per
oficina de farmacia a les brees b~siques
de salut). Per assolir aquesta r~,tio d’ha-
bitants, Barcelona hauria d’arribar als
quatre milions de persones. Si un far-
maceutic vol deixar l’activitat pot op-
tar entre traspassar la seva oficina o
traslladar-la, tot i que aquest úhim cas
es complex dins de Barcelona perqu~
s’ha de respectar una distancia mínima
entre farm~,cies de 250 metres. Aixb,

sons, del COFB, afirma
que és massa complicat
portar un control del que
es ven o es deixa de ven-
(he. Tot i així exposa que
el medicament no es pot
exposar ni a les prestatges
ni a l’aparador perque <,és
un producte de necessitat i
no de mercat>> i que per
tant aquestes zones s’han

per6, no impedeix que algunes ho facin
si al lloc de destí hi ha una demanda i el
eanvi no provoca una mancan~ al punt
d’origen. El Col-legi actua com a regis-
tre públic, perb el preu d’ aquesta trans-
acció est~ regit per l’oferta i la deman-
da. Hi ha immobili~ries que s’hi dedi-
quen i les xifres es basen en la factura-
ci~ anual multiplicada per un fndex
que varia entre un 2% i un 3%. Així no
és estrany que un trasp~s pugui superar
els dos milions d’euros, una xifra inac-
cessible per a la majoria de gent perb
que els bancs acostumen a avalar pel ti-
pus d’empresa que és. El COFB acon-
sella que no es miri només la facturació
de lültim any sinó que es revisin els
comptes de manera acurada.

veterinari, fórmules ma-
gistrals, productes homeo-
phtics, dietbtics, d’herbo-
lari, ortopedia menor, der-
mofarmhcia i productes
denominats <<sanitaris>>. A
l’hora de la veritat els far-
maceutics tenen l’última
paraula en la inclusió o no
de deterrrñnats productes.
Una altra manera de dife-

d’omplir amb productes
de parafarmhcia. La dis-
pensació de f’armacs repre-
senta un 80% de la factura-
ció d’una farmhcia, de mit-
jana. El decret que regula
qu6 pot oferir un negoci
d’aquestes caracterfsti-
ques marea que es poden
dispensar especialitats far-
mac~utiques d’ús humh i

renciació és l’ús de les no-
ves tecnologies. Al Col-le-
gi no tenen el nombre ex-
acte de farm~tcies que te-
nen plana web prblfia perb
ofereixen la possibilitat de
donar un cop de mh als
professionals per fer-ne
una. Les farm~cies que ja
s’han llanqat a l’entorn
virtual donen compres
dels serveis i n’hi ha que
tamb6 ofereixen consultes
virtuals i comandes a do-
micili. Internet també és
un bon lloc per enaltir les
especialitats de cada nego-
ei en una determinada
patologia o en altres pro-
ductes. A diferencia de
l’increment de l’activitat
preventiva i de nous ser-
veis, cada cop són menys
les fatm~cies que oferei-
xen la dispensació de totes
les fórmules magistrals.
La vocal del COFB argu-
menta que la demanda ca-
da cop és més baixa i, en
canvi, <,els requisits per te-
nir el laboratofi són estric-
tes i hi ha farm,~ies que no
poden suportar la des-
pesa».
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Entn pegats i tiretes per a turistes
¯ La farmacia Barau-Tri-
b~ esta molt a prop del Parc
Güell i aposta per un mo-
del de farmacia proper. La
major part de la seva clien-
tela és gent del barri per6 :~~~~
de tant en tant també s’hi ~~~
aturen turistes que bus- "
quen un paquet de tiretes o
cerquen material de pri-
mers auxilis després d’al-
guna caiguda fortuita. Per6
fonamentalment tenen cu- ’~
ra dels seus v6ins. Per
aquest motiu ofereixen al-

El farmac¿utic Luis Rios amb una usuaria, a la consulta de dermofarmilcia./QUlM PUIG

Xerrades, dietes i cosmética
¯ Dues consultes, una sala de confe-
r¿mcies i un acollidor pati interior amb
taules i para-sois. Aquests són alguns
dels espals de la farmacia Internacio-
nal, situada a la cantonada de Consell
de Cent amb passeig de Gracia, refor-
mada fa poc més d’un any i mig amb la
voluntat d’oferir un munt de serveis
addicionals al clieat. La seva situació
és determinant per entendre el seu ti-
pus de clients, que es divideixen majo-
ritM’iament entre turistes de pas i perso-
nes que treballen a l’entorn. Per fidelit-
zar els v~ffns, aposten per una targeta
client a través de la qual tenen un 10%
de descompte en productes de parafar-
reacia i reben informació sobre articles
sanitaris que es fan al local. El pati inte-

ñor i la sala més gran es presten a pro-
fessionals i col.lectius perqu~ hi facin
xerrades o bé s’hi presenten nous pro-
ductes de cosmética. El responsable,
Luis Ríos, afirma que els serveis addi-
cionals i els productes que no són me-
dicameats representen un 50% de la re-
captació.

Entre els que tenen més ¿~xit hi ha la
consulta nutricional -especialitzada a
oferir dietes adaptades a la patologia
que pateix l’usuari- i la consulta der-
matolbgica. En aquesta, les dues far-
mac~utiques especialitzades analitzen
el tipos de pell i disposen de diferents
aparells que permeten fer un control de
pigues i valorar quin tipus de protecció
solar necessita cada persona.

Respondre a les necessitats del barri
¯ A Nou Barris la droga ha
fet molt mal i qui més qui
menys en coneix un cas
proper. Dan anys enrere,
cinc farmacies de la zona
van impulsar un pla pilot
de dispensació de metado-
na -substitutiva de l’hero-
Tnv. L’objectiu era que les
persones que estaven en
tractament, i no patien dal-
tabaixos, poguessin reco-
llir la medicació a la farma-
cia i no haguessin d’anar al
centre d’atenció i segui-
ment (CAS), on havien 
compartir espais amb per-
sones que continuaven en-
ganxats a la droga. Després
de la bona acollida del pro-
grama es va decidir fer-lo
extensiu a tot Catalunya i,
ara mateix, és l’6nica ini-
ciativa que fan les farma-
cies remunerada per la Ge-
neralitat: 48 euros al mes per pacient.
Jesús Palacio treballa a la farmacia
Marcelo Syjuler, abans Beatriz Para-
della, i diu que l’experi6ncia confirma
dos fets: ,,La dotació econbmica és del
tot insuficient per tota la feina que
comporta.~, En aquests moments dis-
pensen metadona a 37 persones, a les
quals, més enll~ de donar-los el medi-
cament, els fan un seguiment i ,,si no-
teta alguna irregularitat ens posem en
contacte amb el seu metge,,. També te-

Jesús Palacio fa el preparat de metadona. / L.B

nen en marxa el programa d’intercanvi
de xeringues (PIX), en qu~ faciliten
material esterilitzat a les persones dro-
godependents. Sobre els dos serveis,
Palacio afirma que ~~són realitats a les
quals no podem donar l’esquena, i ens
hi rem d’implicar~r. El farmac~utic diu
que al pñncipi es van trobar amb certes
retic~ncies d’ alguns usuaris perb ,~aixb
també ens va servir per fer labor sanita-
ria i conscienciar la gent que els drogo-
dependents també són malalts~,.

guns serveis extra com són
el pla de desbabituació ta- *
baquica, plans nutricionals
i el servei personalitzat de
dosificació (SPD). En 
primer programa, que van
comenqar fa uns deu anys,
s’enfoca l’abandonament
del tabac a partir del tipus
de fumador -sedatiu, psicosocial, esti-
mulant- i de la seva motivació: ~,Dei-
xem que la persona decideixi si ha de
prendre productes substitutius de nico-
tina, pegats o xiclets, i els fem un se-
guiment que vote ja els tres mesosr,, ex-
plica Merc~. Barau, una de titulars.

En un altre sentit, Barau lamenta la
dificultat al’ampliar la cartera de ser-
veis ja que tots es fan de manera gratu-
"fta. ,~Des de les institucions no rebem
cap ajuda econbmica tot i que som
agents sanitaris>~, diu. Afirma que fan
la mateixa facturació que fa cinc anys

Les dues larmac~utiques, danere el taolell./L.B.

perb que dispensen el doble de farmac
a causa de les seves rebaixes. Per aixb
asseguren que viuen en un contrasen-
tit: ~~Som sanitaris, no vam estudiar
com portar una empresa, i en canvi fem
actuacions que no ens beneficien perb
ho feto en benefici de la comunitat..
Com a exemple posa el cas d’una dona
que prenia 21 ¡Varrnacs fins que se li va
fer la dosificació setmanal i va rebaixar
la xifra a onze, ~~personalment ens va
perjudicar econbmicament perb varo
evitar que la dona patís més interac-
cions per tants medicaments,.

¯ / ,¢,"

La Merc~ Mercadé pren la pressió a una usuaria./LB.

El perqu~, com i quan dels f~rmacs
¯ A la farmacia de la Merc¿ Mercadé,
situada al bato del Clot, les receptes es
barregen amb la tasca científica.
Aquesta farmacéutica ha participat en
l’estudi Pressfarm, que té l’objectiu
al’avaluar la intervenció de la farmacia
en el compliment terap6utic dels ma-
lalts hipenensos i que presentara els re-
sultats l’any vinent. El seu negoci for-
ma part del grup de control del treball,
per la qual cosa ella ha fet una formació
per posar-se al dia en la materia. En el
dia a dia, explica Mercadé, el més im-
portant és la dispensació activa: ,<Si ex-
pliques als pacients per a qu~ serveixen
i com i quan se’ls han de prendre són
més conscients i no fallen.,, Com els

seus companys de professió, advoca
per potenciar el vessant de servei de la
farmacia ianar assumiut nous reptes,
~~aixb sí, la diversificació ha de ser de
qualitat i, en cap cas es pot jugar amb la
salut,>.

Des de la seva farmacia aposta per la
coordinació amb altres agents sanitaris
com és l’ambulatori de la seva zona, el
CAP Maragall, amb el qual tan ses-
sions conjuntes a través de la Societat
Catalana de Medicina Familiar i Co-
munit~ria (Camfic). També aposta per
obrir fitxes a 1’ usuari, i si aquest dema-
na si pot emprar u n producte en concret
valoren si pot ser bencficiós o no per a
la persona.
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