
Com a farmacèutic volia donar el meu punt de vista. 

 

Crec que la farmàcia no s'ha de tancar a les noves tecnologies i cal regular els sistemes 

automatitzats, això si, aquests sistemes no poden ser simplement un mecanisme de preparació 

en sèrie d'SPD, tractant els pacients com a un número, només preparar i enviar, sense fer una 

dispensació correcte i una servei d'atenció farmacèutica. revisant i validant tractaments i 

revisant que les receptes electròniques siguin correctes, que corresponguin amb les ordres 

mediques, que si es desprescriu un medicament, aquest es tregui de la recepta. 

Sabem que el modus operandi de moltes d’aquestes factories SPD només busquen el 

rendiment econòmic, que es dediquen treure totes les caixes que surten de la recepta 

Electrónica i que no la custodien amb la medicació pròpia de cada pacient, sinó que la 

barregen i l’acumulen sense saber el nombre de caixes dispensades en cada pacient. 

De fet, tenen programes informàtics que entren directament a les receptes electròniques, fan 

la venta automàtica i ells només els surt un llistat de que han d’agafar X caixes i treure el cupó i 

enganxar-l’ho, només amb l’objectiu de facturar. Això és perdre tota l’essència i ètica 

farmacèutica i anar en contra de l’ús racional dels medicaments. No es pot automatitzar tot i 

convertir els pacients en un pur incentiu econòmic cal acabar amb aquestes pràctiques 

industrial i mantenir el model de farmàcia que crec que funciona molt bé. 

Crec que hi ha d’haver competència però una limitació geogràfica no estaria malament, ja que 

les farmàcies estan concedides per habitants/zones. Fer-ho per ABS seria massa restrictiu ja 

que a més hi ha ABS sense residències o residencies frontereres amb ABS que agafen pacients 

d’altres àrees bàsiques. Un bon criteri serien ABS colindants, o comarcalment o 

provincialment. 

Per acabar, recalcar, que hem de preservar el model farmacèutic i promoure l’atenció 

farmacèutica, hem d’evitar convertir els SPDs en una industria, on no mirarà pel pacient, ni per 

l’ús racional de medicaments ni la sostenibilitat del sistema i que només busca residències i 

pacients i es podria sospitar de com ho aconsegueixen. 

 

Atentament 

 


