EMERGÈNCIA SANITÀRIA - COVID 19
En relació amb la compareixença d'ahir, del director del Centre de Coordinació
d'Emergències i Alertes Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, en la qual
va descartar públicament que sigui necessari subministrar material de protecció per
als més de 71.000 professionals sanitaris de les farmàcies, el Consejo General de
Col·legis Farmacèutics, en nom de tots els farmacèutics de l’estat espanyol, vol
traslladar:
1. La profunda indignació de tots els farmacèutics de l’estat espanyol i del
conjunt de l'Organització Farmacèutica Col·legial per considerar als 71.000
Farmacèutics que treballen en les 22.071 farmàcies comunitàries com a
professionals sanitaris no inclosos en els grups de risc.
2. Som conscients de l'evident manca de material que es pateix en tots els
centres sanitaris assistencials de la sanitat espanyola i vam mostrar el nostre
més ferm suport a les reivindicacions que s'estan fent des de totes les
Organitzacions Col·legials sanitàries amb la finalitat de garantir la protecció de
tots els professionals sanitaris.
3. Que cada dia visiten les farmàcies comunitàries del nostre país 2,3 milions de
persones essent en moltes ocasions el farmacèutic el professional sanitari
més pròxim a la població pel que sempre i especialment en situacions com la
crisi de salut que estem vivint, els Farmacèutics atenem en primera línia i
diàriament a milers de ciutadans, en moltes ocasions malalts.
4. Que, a conseqüència de l'anterior, ja tenim professionals contagiats i fins i tot
s'ha procedit ja al tancament d'algunes farmàcies, davant la qual cosa estem
procedint a l'elaboració d'un Registre Nacional que posarem a la disposició de
les Autoritats Sanitàries. .
5. Que els farmacèutics estem i volem estar en primera línia d'assistència a tota
la població en aquesta crisi i sempre, com és la nostra vocació de
professionals sanitaris i de servei públic, garantint una continuïtat assistencial
365 dies, 24 hores al dia.
6. Que tots els farmacèutics/ques de l’estat espanyol com a professionals
sanitaris i la nostra Xarxa de Farmàcies Comunitàries com un nivell assistencial
més, imprescindible en el nostre Sistema Nacional de Salut, es posen a la
disposició de les Autoritats Sanitàries Nacionals i Autonòmiques per a

continuar assistint a una població que està patint la major crisi de salut que
s'ha conegut i que mereix que tots els professionals sanitaris i les
Administracions treballem sense descans, amb la màxima coordinació.
coordina
7. Per responsabilitat i per coherència amb la consideració de professionals
sanitaris, li demanem al Ministeri de Sanitat i a les Comunitats Autònomes
l'adequada protecció per als nostres professionals, tal com venim demanant
des de fa 10 dies en diferents
diferents comunicacions remeses. Aquest material serà
per a ús exclusiu dels professionals que treballen en les farmàcies
comunitàries, a més de per a una reserva, si es considera d'ajuda, per a
persones amb símptomes de COVID-19 detectades en la farmàcia, com a
eficaç i elemental mesura de salut pública per a evitar contagis.
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