
FEFAC Gener 2017 | 32

REFLEXIONS DE JUNTA

L
es reiterades mesures d’estalvi en el 

sector farmacèutic des de l’any 2000 

han tingut un impacte excessiu i 

desequilibrat sobre l’o�cina de farmàcia. 

Van començar amb el Reial Decret Llei 

5/2000, que va �xar les escales d’apor-

tació en funció de la facturació com a 

solució “urgent” de control de la despesa 

farmacèutica, i s’hi van sumar de noves 

(RD 4/2010, 8/2010, 9/2011, 16/2012 i 

continues baixades de preus), portant les 

o�cines de farmàcia comunitàries a una

greu situació de vulnerabilitat econòmi-

ca, agreujada encara més pels endarreri-

ments patits en els pagaments. 

Ara estem centrats en compensar els dè-

�cits estructurals amb l’estalvi principal-

ment per la via de reducció de marges i 

preus dels medicaments, amb l’augment 

de les aportacions econòmiques de les 

o�cines de farmàcia i en el desplaçament

de les novetats terapèutiques a la farmà-

cia hospitalària. Totes aquestes mesures 

La farmàcia és la solució a la 

sostenibilitat, no el problema
estan pensades en obtenir resultats a curt 

termini, en lloc d’incidir també en d’altres 

estructurals, que són la veritable font de 

millora de l’e�ciència i que incidirien en la 

salut de la població. 

Per tant, les administracions han perce-

but la farmàcia com un problema per a la 

sostenibilitat, més que com una solució.

Un de cada tres euros d’estalvi ha 

sortit de la farmàcia

Retrospectivament, la despesa pública 

real en medicaments dispensats a o�-

cines de farmàcia a Catalunya s’ha reduït 

un 25,5% en els últims cinc anys, en pas-

sar de 1.835 milions d’euros l’any 2010 als 

1.367 milions el 2015, 468 milions menys. 

Mentrestant, el pressupost total per a 

Salut en el mateix període ha passat de 

9.883 milions d’euros l’any 2010 a 8.399 

milions el 2015, amb un decreixement 

del 15,01%, és a dir, 1.484 milions d’euros 

menys.

Si es combinen les xifres anteriors, veiem, 

d’una banda, que de la farmàcia ha sortit 

el 31,5% dels milions d’euros de la retalla-

da, mentre que la retallada global ha es-

tat del 15 %; és a dir, que hem contribuït 

més del doble que el percentatge global 

d’estalvi.

Si dividim els 468 milions d’euros estal-

viats en farmàcia pels 1.494 milions de 

Salut, comprovem que un de cada tres 

euros en salut ha sortit de l’o�cina de far-

màcia, proporció molt més elevada que 

la seva contribució a la despesa. Men-

trestant, la contribució a la despesa de la 

farmàcia és de menys d’un euro per cada 

sis euros de despesa global.

La conclusió és que s’ha retallat a les o�-

cines de farmàcia més del doble del que 

ens correspondria en un repartiment 

equitatiu de l’esforç.

Val a dir que, per a l’any 2017, el pressu-

post destinat a receptes dispensades en 

o�cina de farmàcia és de 1.085 milions

d’euros, amb un augment del 13,2% res-

pecte el 2015. Aquest increment suposa 

un considerable pas endavant, tot i que 

és encara insu�cient per assolir en pres-

supostos el nivell de despesa real.

El pacient, en el centre del sistema

Creiem que s’ha de fer un pas decidit en 

el camí de posar en el centre del sistema 

el pacient, i fer-ho de forma transversal, 

de manera que sigui el sistema en el seu 

conjunt qui es mou per ell i no a la in-

versa, i unes vegades ho farà la farmàcia 

comunitària, unes altres, l’hospitalària, 

atenció primària o especialitzada. L’ob-

jectiu sempre ha de ser afavorir l’equitat 

d’accés, facilitar al pacient el compliment 

terapèutic, cercar la prevenció, el mante-

niment i la millora de la seva salut i ben-

estar. Tot això, amb la menor utilització de 

recursos possible, tant del ciutadà com 

del sistema. Ja no son vàlides les mesures 

que només afavoreixen al sistema, doncs 

el ciutadà no ho accepta. 

Seria molt més senzill i menys costós 

passar del sistema actual, excel·lent en 

pacients aguts, però poc centrat en la 

prevenció i educació, a un sistema cen-

trat en la cronicitat i una major pro�laxi 

de la malaltia, on cada professional aporti 

el màxim valor amb el mínim cost. I, en 

aquesta línia, habilitar la farmàcia com 

a primer punt d’accés al sistema en pa-

tologies menors, en crònics i en deter-

minats processos aguts, amb protocols 

d’actuació consensuats, dotant-la de les 

capacitats necessàries, creant les nor-

mes i eliminant les barreres actuals per 

col·laborar en la coresponsabilització en 

l’obtenció de resultats en salut. D’aquesta 

manera, es concebria la farmàcia com a 

solució, i no com el problema de la sos-

tenibilitat. 
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