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fh farrnacéutics
ialhoramenvs sancions afirmen que tenen

i: "millorformació"
Text: Joan Riera

PALMA EI Collegi de Farmacéu-
ücs afirmi ahir que "l'esforg" de
les oficines de farm.icia i una
"millor formació" dels apoteca-
ris són la causa per Ia qual han
caigut l'obertr,rra d'expedients
sancionado¡s per part del Go-
vern des que I'apotecari Bauzá
n'és el president.

dBalears informá en I'edició
d'ahir que, mentre que entre els
anys 2008 a 201O el Govern del
Paa e obrÍ 60 erpedienrs sanci-
onadors a farmácies, l'any pas-
sat, amb Bauzá en el poder,
només se'nva obrir un. Aques-
ta constatació pot provocar
aviat r¡r debat pat'lamentari.
Loposició no entén per qué els
procediments sancionadors
ha¡ disminLut de manera tan
drástica.

Ahir, el Col.legi apuntá que
"les oficine§ de farmácia, en el
seu objectiu d'oferir la millor
atenció sanirária als usuaris,
s'impliquen escrupolosament
en el compliment de Ies seves
obligadons legislaüves". També
ildicá que "el fet que en els dar-
rers anys s'hagin ¡edurt de ma-
nera notable Ies incjdéncies re-
giso-ades respon a la implicació
i esforE de les oficines de farmi.
cia a oferir Ia millor atenció sa-
nitária als usual-is".

Així, el Col.legi considera que
"els apotecaris s'impliquen me-
ticulosament en el compliment
de les seves obligacions legisla-
tives, tant en matéria de legisla-
ció fa¡macéutica com en les re-
lacions laborals i empresarials".

Sistemes de qualitat
El Col.legi destaca que "en els
darrers anys les oficines de far-
macia han potenciat t'adqüsi
ció i la implementació de siste-
mes de qualitat orientats a mí-
llo¡a¡ el servei i el compliment
estricte de la legislació acnral".
ALrí, aquesta acció "ha provo-
cat que el servei sanitari que
oferim sigui el miltór vzJorat per
la població, segons diversos es-

lrm¡t
ElCol.legidiu que"les
oficines de farmácia
són el sistema san¡tari
millorvalorat pels
ciutadans"
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Apunta que ha
potenc¡at els
coneixements dels
apotecaris en matéria
legislativa i laboral
re!
Entre el2OOB iel
2O1O, els obriren
6O expedients. L'any
passat, amb Bauzá,
només un

tudis". La tasca farmacéutica "és
el sistema amb menys nombre
d'incidéncies i queixes de tot el
sislema sa¡itari".

A més, el Collegi assegura que
"els darrers anys hem potenciat la

formació dels apotecaris en nutd
ria legislativa i laboral i hem ¡eaiir
zat cursos formatius en aquesta
maté¡ia". El da¡rer d'aquests cur-
sos es va fer, segons el Col"legi, el
12 de desembre passat.

També destaquen que "les ofici-
nes de farmácia disposen de con-
sultories d'assessorament". Un
alue punt que, segons el Col'legi,
erplicaria que l'any passat només
s'hagués obért un expedient san-
cionador és que "totes les ofici-
nes segueixen una guia de proce-
diments i documentació básica
que s'ha elaborat des del mateix
Col.legi com a instrument per fa-
cilita¡ l'assoliment del niveil obli-
gatori básic que la normativa ac-
rual exigeix a totes les farmácies
de les Balea¡s".

Pe¡ tant, "el baix nombre d'inci-
déncies registrades a les oficines
és sÍmptoma de la bona feina i
compromÍs dels farmacéutics en
la protecció de la salut dels ciuta-
dans"-

El Col-legi considera "inqüestio-
nable" la professionaiitat dels
apotecá-ris..
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EIs apotecaris diuen q
tenen 'Inés formació'r

El Col.legi professional reconeix que ha caigut
lbbernrra d'expe dients sancionadors p el Govern,

peró diu que és perqué ara ofereixen "més qualitat"
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Esapotecaris lndiquen que cada cop estan més ben preparats.


