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El CCFC adverteix del risc que suposa per a la salut de les
persones la proliferació de tests d’antígens sense garanties i
demana a les autoritats sanitàries fer-los més accessibles en el
marc d’un circuit regulat i segur
L’accés a tests d’antígens a través d’internet i espais no autoritzats, sense cap
control, registre, garantia de seguretat o validació sanitària, generen una falsa
sensació de seguretat entre la població i, per tant, un risc de salut pública
Es demana regular l’accés dels tests d’antígens sota criteris epidemiològics i
de salut pública per detectar possibles casos positius asimptomàtics i tallar
ràpidament les cadenes de contagi
La xarxa de farmàcies de Catalunya s’ofereix de nou al sistema sanitari per
desplegar un circuit de realització i/o dispensació controlat de tests
d’antígens. Els farmacèutics, com a professionals sanitaris, podrien
contextualitzar el test, i garantir la qualitat i traçabilitat dels mateixos

Girona, 2 de febrer de 2021. El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC)
adverteix del risc que suposa per a la salut de les persones la proliferació de tests
d’antígens a través d’internet i espais no autoritzats, sense cap control, registre,
garantia de seguretat o validació sanitària. Davant aquesta situació, el Consell de
Col·legis Farmacèutics de Catalunya demana a les autoritats sanitàries fer més
accessibles els tests d'antígens com a eina de control i detecció de la COVID-19 en el
marc d’un circuit regulat i segur.
Tenint en compte les xifres actuals d’incidència de la COVID-19, des de la corporació
farmacèutica es creu necessari regular i promoure l’ús dels tests d’antígens, tal com
fan altres països. Actualment, la normativa estableix que els tests d’antígens s'han de
realitzar per professionals sanitaris en els centres i establiments sanitaris de diagnòstic,
no podent-se adquirir per internet ni ser dispensats al públic a les farmàcies. L’objectiu
és que tots els agents implicats puguin col·laborar per realitzar aquestes proves, sota
criteris epidemiològics i de salut pública que consideri l’Administració Sanitària i,
d’aquesta manera, detectar possibles casos positius asimptomàtics i tallar ràpidament
les cadenes de contagi, augmentant la freqüència de realització dels mateixos.

Així mateix, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya recorda que els tests
d’antígens són una prova més ràpida i econòmica que la PCR, però la sensibilitat és
inferior. Partint d’aquesta premissa, pot ser una estratègia complementària a altres
cribratges, però en cap cas un resultat negatiu en tests d’antígens pot eximir a l’usuari
de prendre les mesures de prevenció davant la COVID-19 (distància, mans, mascareta).

Oferiment de la xarxa de farmàcies per desplegar un circuit validat, segur i amb
registre de dispensació
La xarxa de farmàcies catalana s’ofereix de nou al sistema sanitari per desplegar un
circuit de realització i/o dispensació de test d’antígens validat, segur, amb criteris
racionals de necessitat, en un entorn d’assessorament professional i un registre en
l’aplicació desenvolupada per l’Administració.
Els farmacèutics, com a professionals sanitaris, disposen de formació i coneixement
suficient per contextualitzar el test, informar de les circumstàncies sota les quals
caldria realitzar-los i/o dispensar-los i garantir la qualitat i traçabilitat dels mateixos.

