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Referate generale

Activitatea farmacistului în asigurarea
sånåtå¡ii publice
Pharmacist activity in assuring public health
PROF. DR. LAURA VICAª
Facultatea de Medicinå ¿i Farmacie, Universitatea din Oradea

REZUMAT
Activitå¡ile de sånåtate publicå se schimbå odatå cu tehnologia ¿i valorile sociale, dar scopurile råmân acelea¿i: reducerea bolilor, a
deceselor premature, a disconfortului precum ¿i a incapacitå¡ilor produse de boalå, în cadrul popula¡iei.
Misiunea sånåtå¡ii publice reprezintå de drept îndeplinirea intereselor societå¡ii pentru asigurarea condi¡iilor în care oamenii pot fi sånåto¿i.
Astfel, în activitatea farmaci¿tilor se va pune accent asupra îngrijirii clinice a pacientului. Tinerii farmaci¿ti sunt încuraja¡i så foloseascå
strategii farmaceutice de îngrijire pentru a sprijini sånåtatea pacien¡ilor pe care ace¿tia îi servesc.
Cuvinte cheie: reducerea bolilor, decese premature, îngrijire clinicå.

ABSTRACT
Public health activities change along with technology and social values, but its purposes stay the same: diminishing diseases,
premature deaths, discomfort and the disabilities produced by an illness to the population.
The mission of public health represents in fact respecting the interests of the society for assuring all the conditions so that everybody
is healthy. Therefore, in pharmacist’s activity will be highlighted the cure of the patient. Young pharmacists are encouraged to use
pharmaceutical strategies to help the health state of the patients that they serve.
Key words: diminishing diseases, premature deaths, clinical assistance.

Sånåtatea publicå reprezintå un efort social de a
proteja, promova ¿i restabili starea de sånåtate a
popula¡iei. Este o combina¡ie de ¿tiin¡e, competen¡e
¿i tehnici care sunt îndreptate spre prevenirea, între¡inerea ¿i îmbunåtå¡irea sånåtå¡ii tuturor oamenilor
prin ac¡iuni colective ¿i sociale. Programele, serviciile ¿i institu¡iile implicate accentueazå/subliniazå
prevenirea bolilor ¿i nevoia de sånåtate a popula¡iei,
ca un întreg. Activitå¡ile de sånåtate publicå se
schimbå odatå cu tehnologia ¿i valorile sociale, dar
scopurile råmân acelea¿i: reducerea bolilor, a deceselor premature, a disconfortului precum ¿i a incapacitå¡ilor produse de boalå, în cadrul popula¡iei.
Misiunea sånåtå¡ii publice reprezintå de drept
îndeplinirea intereselor societå¡ii pentru asigurarea
condi¡iilor în care oamenii pot fi sånåto¿i.
Astfel, în activitatea farmaci¿tilor se va pune
accent asupra îngrijirii clinice a pacientului. Tinerii
farmaci¿ti sunt încuraja¡i så foloseascå strategii

farmaceutice de îngrijire pentru a sprijini sånåtatea
pacien¡ilor pe care ace¿tia îi servesc. Prevenirea este
componenta majorå în asigurarea stårii de sånåtate
a pacien¡ilor. Prin activitatea complexå pe care o
desfå¿oarå, farmaci¿tii sunt într-o pozi¡ie unicå de a
promova sånåtatea publicå. Datoritå facililitå¡ilor ¿i
a aptitudinilor de bunå comunicare, råmân cei mai
de încredere profesioni¿ti medicali.
În sprijinul farmaci¿tilor, organiza¡iile farmaceutice na¡ionale supun aten¡iei noi obiective spre a fi
luate în considerar¡ie:
1. Cre¿terea numårului de farmacii care oferå
pacien¡ilor consiliere legatå de bolile cronice.
2. Reducerea numårului de tratamente succesive
cu antibiotice prescrise pentru råcelile banale
în rândul popula¡iei.
3. Cre¿terea numårului de programe academice
de pregåtire farmaceuticå, de îngrijire a bolnavilor, de sånåtate publicå, precum ¿i prevenirea
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¿i controlul apari¡iei, reapari¡iei ¿i capacitå¡ii
de rezisten¡å la medicamente a bolilor infec¡ioase.
Activitå¡ile de sånåtate publicå ale farmaci¿tilor
ar putea include îngrijirea medicalå comunitarå preventivå, îngrijirea primarå, educa¡ia medicalå, informa¡ii despre medicamente, toxicologie ¿i planificare
a sånåtå¡ii. Farmaci¿tii trebuie så ia în considera¡ie
o implicare mai crescutå în programele de imunizare,
educa¡ia ¿i monitorizarea privind abuzul de medicamente, în educa¡ia despre bolile cu transmitere
sexualå, planificarea familialå, prevenirea otråvirii,
pregåtirea pentru dezastre, protec¡ia mediului, siguran¡a la locul de muncå, evaluarea sånåtå¡ii. Prin
programul adresat pacien¡ilor individuali, activitå¡ile
sugerate pentru îmbunåtå¡ire sunt reprezentate de o
educare sporitå a pacientului, între¡inere medicalå,
consiliere de bunå voie, monitorizarea pacientului
¿i chiar consiliere familialå.
Farmaci¿tii comunitari vor fi instrui¡i pentru îmbrå¡i¿area cu u¿urin¡å a activitå¡ilor orientate spre
comunitate, pe probleme legate de sånåtate ¿i îndrumare a pacien¡ilor spre controlul medical.
Farmaci¿tii ar trebui nu doar så îndeplineascå
rolul de trimitere a pacien¡ilor la un medic, ci ¿i så
colaboreze cu departamentele locale de sånåtate sau
agen¡iile de planificare a sånåtå¡ii.

MÅSURI DE SÅNÅTATE
Farmacistul este un profesionist al sånåtå¡ii, care
are cel mai frecvent contact cu publicul general,
având func¡ia de educator de sånåtate comunitar,
rolul lui fiind unic.
Existå trei nivele de prevenire: primar, secundar
¿i ter¡iar:
Prevenirea primarå: ajutå oamenii så î¿i påstreze
sånåtatea sau så î¿i îmbunåtå¡eascå calitatea vie¡ii
prin modul de via¡å.
Prevenirea secundarå este reprezentatå de diagnosticarea timpurie ¿i tratamentul unei boli deja existente.
Prevenirea ter¡å constå, în mare, din reabilitare.
Cele mai multe boli cronice nu pot fi vindecate, dar
progresul lor poate fi întârziat cu beneficiu maxim
pentru pacient. Obiectivul educa¡iei pentru sånåtate
este de a furniza informa¡ia individualizatå necesarå
pacien¡ilor pentru a-¿i modifica comportamentul,
totul pentru a tråi o via¡å mai sånåtoaså. Farmaci¿tii
promoveazå în mod activ practicile bune pentru
sånåtate prin propriul lor exemplu ¿i prin încercarea
de a furniza informa¡ii profesionale publicului.
Accentul primar al activitå¡ilor de educa¡ie de
sånåtate ale farmacistului este de con¿tientizare a
primelor semne ¿i simptome ale bolilor principale,
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în cadrul comunitå¡ii, ¿i dorin¡a de a le ¿i furniza
acelor cetå¡eni care au nevoie de astfel de informa¡ii.
Globalizarea a mic¿orat distinc¡iile dintre problemele de sånåtate comunitarå sau domesticå ¿i de
cea de sånåtate interna¡ionalå.
Farmaci¿tii trebuie så în¡eleagå complexitatea
bolilor întâlnite în cålåtoriile interna¡ionale. Când
se ia în calcul sau se suspecteazå o boalå infec¡ioaså
la un pacient, farmaci¿tii trebuie så îl întrebe dacå a
cålåtorit în ¡arå sau în stråinåtate în ultimele douå
såptåmâni, ¿i dacå a cålåtorit, unde. Epidemia
Sindromului Respirator Acut – SARS – furnizeazå
un exemplu excelent al faptului cum poate apårea
transmiterea globalå a unui virus.
Datoritå faptului cå în controlul bolilor infec¡ioase
rezultatul este o speran¡å de via¡å mai lungå, bolile
cronice au devenit cauza primarå a mortalitå¡ii la
noi în ¡arå. Accidentele ¿i stårile cardiovasculare,
oncologice ¿i neurovasculare sunt factorii primari
cauzatori ai mortalitå¡ii. Fårå o solu¡ie previzibilå
promptå pentru a controla starea cronicå, farmaci¿tii
ar trebui totu¿i så î¿i încurajeze pacien¡ii så se foloseascå de cele câteva tehnici dovedite pentru prevenirea bolilor cronice ¿i ei pot recomanda metode
de prevenire a bolilor, mai ales a celor cardiovasculare.
Rolul farmacistului în controlul bolilor cronice
poate ajunge de la sprijinirea programelor de sånåtate dovedite, precum ¿i evaluårile clinice ale acestora,
pânå la supravegherea primelor semne ale bolilor,
asociate cu riscul ocupa¡ional. Farmacistul este singurul care are cuno¿tin¡e de bazå în ceea ce prive¿te
procesele bolilor ¿i este zilnic în contact cu publicul.
Abilitatea farmacistului de a preveni sau de a interveni în etapele ini¡iale ale maladiei în bolile cronice
este unicå.
Farmaci¿tii trebuie så fie familiariza¡i cu semnalele de alarmå ale cancerului ¿i så sfåtuiascå orice
pacient care le prezintå så consulte imediat un
medic. Farmaci¿tii pot încuraja pacien¡ii så facå examinåri fizice de rutinå, testul Papanicolau, mamografii, examinåri colorectale, ¿i alte teste. Mai mult,
pacien¡ii pot fi învå¡a¡i tehnicile de auto-execu¡ie.
Societå¡ile locale de cancer pot furniza literaturå de
educa¡ie pentru sånåtate pentru educa¡ia publicå ¿i
profesionalå.
Preven¡iile secundare ¿i ter¡e, diagnosticul timpuriu, precum ¿i tratamentul ¿i reabilitarea, sunt måsurile primare în managementul bolii cronice.
Inova¡iile farmacoterapeutice din ultimii 10 ani au
avut un impact pozitiv, rezultând în ratele scåzute
de mortalitate din boli cardiovasculare sau cerebrovasculare. Pentru cå medica¡iile cuprind modalitå¡ile
de bazå pentru hipertensiune, farmaci¿tii trebuie så

PRACTICA FARMACEUTICÅ – VOL. 2, NR. 1-2, AN 2009

ACTIVITATEA FARMACISTULUI ÎN ASIGURAREA SÅNÅTÅºII PUBLICE
fie în fruntea monitorizårii, mai ales, så încurajeze
respectarea regimurilor prescrise. Având în vedere
cå ei sunt într-o pozi¡ie unicå de a måsura tensiunea
arterialå a pacien¡ilor lor ¿i så îi sfåtuiascå în conformitate cu varia¡iile normale, farmaci¿tii devin
mult mai implica¡i prin evaluarea hipertensivå ¿i trimiterea mai departe cåtre specialist. Farmaci¿tii
trebuie så cunoascå foarte bine serviciile comunitare
care oferå diagnostic, tratament ¿i reabilitare. În måsura în care e necesar, societå¡ile medicale locale ¿i
asocia¡iile cardiologice trebuie consultate în måsura
în care farmaci¿tii se implicå în citirea presiunii arteriale ¿i programe de monitorizare.
Farmaci¿tii trebuie så fie con¿tien¡i de ocupa¡iile
pacien¡ilor ¿i så cunoascå primele simptome ale bolilor. De asemenea trebuie så fie familiariza¡i cu
întreaga comunitate localå ¿i så adopte principiile

de sånåtate ¿i îngrijirile medicale pentru acea situa¡ie
particularå care apare. Cerin¡ele de educa¡ie continuå
a farmaci¿tilor trebuie så includå ¿i supravegherea
modelului local al societå¡ii ¿i al bolilor sale, ¿i îndreptarea aten¡iei spre împiedicarea ¿i controlul
acestora.
Odatå cu schimbårile constante din mediul fizic,
biologic, cultural, social ¿i economic, atât farmaci¿tii,
cât ¿i cetå¡enii trebuie så î¿i cultive o con¿tientizare
informatå a acestor schimbåri, iar farmaci¿tii trebuie
så î¿i adapteze metodele de educa¡ie medicalå, de
prevenire a bolilor ¿i de control al bolilor la aceste
schimbåri, în fiecare comunitate.
Dacå farmacistul demonstreazå un interes adevårat în programele de sånåtate comunitarå, se poate
så existe oportunitå¡i de a participa la programele
de cercetare în sånåtate publicå.
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