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07/24/15 - Una resolució del Parlament avala el model de farmàcia que defensem
format pels representants i els professionals del sector per definir com desenvolupar la
farmàcia comunitària, són dos dels punts als que s'insta al Govern en la .
Es tracta d'un text debatut en la Comissió de Salut del passat 2 de juliol, a partir d'una
proposta presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans i amb les esmenes presentades per
CiU, PSC i ERC. La resolució recull, a més, alguns dels objectius i funcions que hauria de
perseguir aquest desenvolupament, com per exemple, la -; la gestió de la medicació a
pacients amb règims de tractament complexos; cooperar amb altres membres de l'equip
assistencial per a la detecció i la gestió de malalties cròniques; com el del VIH o el del càncer
de còlon i contribuir més a les estratègies d'immunització i a les campanyes de vacunació, a
més de entre d'altres.
D'altra banda, es recull la necessitat d'impulsar els per a fer possible la consecució dels
objectius perseguits, entre d'altres: la creació d'una especialitat en farmàcia comunitària;
implantar un sistema d'accés a les noves farmàcies valorant aspectes com l'experiència i la
formació en farmàcia comunitària; fer un desplegament normatiu que permeti als
farmacèutics assumir noves competències i responsabilitats, l'accés a la informació que sigui
necessària de la història clínica del pacient; desenvolupar sistemes oficials de comunicació
entre professionals sanitaris i de telefarmàcia amb els pacients, i estudiar la possibilitat
d'implantar un model mixt de retribució dels professionals, basat sobretot en honoraris
professionals sobre actuacions, abans que en marges sobre el producte.
En aquest enllaç podeu accedir al , dues pàgines tant des dels col·legis professionals com des
de les associacions i les societats científiques.
, sostenible a llarg termini, en relació directa i fluida amb la resta de professionals sanitaris, i

