
Consejo General de Enfermería

      ALERTA !
El nostre únic interès com a infermeres, igual que el dels 
metges, és oferir-te una atenció sanitària de qualitat i en les 
millors condicions possibles dins del Sistema Públic de Salut, 
sense que això suposi una despesa addicional per a tu o per a 
l'Administració Pública. 

No obstant això, actualment, les oficines de farmàcia, com a 
empreses privades que són, volen...

… que els farmacèutics assumeixin funcions pròpies 
d'infermeres i metges

... que les farmàcies substitueixin als nostres Centres de 
Salut

… cobrar per cadascun d'aquests serveis: vacunació, 
atenció a domicili, seguiment de tractaments…

Per a infermeres i metges la salut no és 
un negoci.

L'ATENCIÓ SANITÀRIA
NO ÉS UN NEGOCI

LA INFERMERA: 
LA TEVA EXPERTA EN CURES

NO 
A LA FARMÀCIA 
COMUNITÀRIA

SÍ 
A LA SANITAT 

PÚBLICA

¡



“Farmàcia comunitària”: una privatització         
encoberta de la Sanitat Pública
• L'objectiu de la mal anomenada “farmàcia comunitària” 

és el lucre i per a això els farmacèutics pretenen cobrar 
per realitzar atenció sanitària a pacients, per la qual 
cosa no estan capacitats ni habilitats.

• Aquesta atenció sanitària només correspon a les 
infermeres i metges dels centres de salut, en un Sistema 
Sanitari públic, gratuït i universal.

La “farmàcia comunitària” pretén cobrar pel que ja fan infermeres i 
metges

Entre les funcions assistencials per les quals pretenen cobrar es troben:
• Administració de vacunes
• Detecció i seguiment de la diabetis
• Control del pacient anticoagulat i prevenció de l’ictus
• Atenció a domicili i revisió de la farmaciola
• Seguiment i atenció al pacient crònic

Cedir l'atenció sanitària a les farmàcies és privatitzar la Sanitat Pública

La “farmàcia comunitària” no té suport legal
Els farmacèutics són experts en medicaments, no en assistència 
sanitària, de fet, la llei no els hi dona suport en aquest tipus d'interven-
cions, ja que suposa un risc per a la salut dels ciutadans.

La “farmàcia comunitària” no està reconeguda com a especialitat i, per 
tant, no està regulada per cap norma, decret o llei.

Farmàcies: l'únic monopoli que queda a Espanya
Espanya és l'únic país del món on per ser amo d'una farmàcia cal ser farma-
cèutic. En elles, es ven tot tipus de productes, molts d'ells no són ni medica-
ments i a molts d’altres els hi manca l'evidència científica que els avali.

Aprofitant la situació de privilegi i la falta de competència, els farmacèutics 
busquen un negoci més lucratiu.

Consulta a la teva infermera
Les infermeres i infermers espanyols estan consi-
derats entre els millors del món.
A Espanya és la professió més valorada del Siste-
ma Sanitari per pacients i ciutadans.

La teva infermera al Centre de 
Salut

    Cuidem de les persones en totes les 
etapes de la seva vida

• Des del naixement, en la infància i 
l'adolescència: revisions, educació per a 
la salut…

• En l'edat adulta: dones embarassades, 
pacients crònics, educació sanitària, 
problemes de salut aguts…

• En l'edat avançada: atenció al pacient polimedicat, cures, formació de 
cuidadors….

L'únic interès de les infermeres és la cura de la teva salut

Les infermeres, des de la independència i sense interessos econòmics, exer-
ceixen i garanteixen una atenció domiciliària de qualitat per a aquells pacients 
que no poden desplaçar-se al seu centre de salut o hospital.
  

Infermeres i metges d'Atenció Primària garanteixen una 
assistència sanitària de qualitat, adequada a les necessitats de 

cada moment vital dels ciutadans, i realitzada pels 
professionals capacitats per a això des de l'evidència científica 

i la independència d'interessos comercials.
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