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 L’actuació del farmacèutic permetrà contribuir a la racionalització del 

tractament 

 El mal de gola és un dels símptomes més freqüents de consulta a la farmàcia 

comunitària i als centres d’atenció primària  

 El 80% de les vegades, la seva etiologia és d’origen víric i per tant el seu 

tractament no requereix la prescripció d’un antibiòtic 

Barcelona, 7 de març.- En la línia de facilitar la resolució de les demandes de salut en 

proximitat, i per tal d’augmentar l’efectivitat i l’eficiència de les actuacions farmacèutiques 

sobre aquesta patologia, es presenta la primera Guia d’Actuació Farmacèutica en mal de gola 

editada pel Consell de Col·legis Farmacèutics que ha estat possible gràcies a la col·laboració 

de societats científiques de l’àmbit mèdic –CAMFiC (Societat Catalana de Medicina Familiar i 

Comunitària) -, farmacèutic -SEFAC_Catalunya-, associació empresarial –FEFAC- i l’empara 

del Departament de Salut. 

L’actuació del farmacèutic que recull la guia es basa en un arbre de decisió que contempla el 

cribratge de la infecció per estreptococ beta-hemolític en aquelles persones susceptibles de 

patir un origen bacterià del seu quadre. La Guia facilita una indicació farmacèutica efectiva i 

segura per controlar la simptomatologia així com derivar eficaçment als serveis mèdics a 

aquelles persones que poden requerir tractament antibiòtic.  

Amb la publicació d’aquest protocol d’actuació farmacèutica es vol augmentar la capacitat de 

resolució del farmacèutic comunitari davant de símptomes de baixa i molt baixa complexitat, 

en el marc estratègic del nou model de farmàcia assistencial que es pretén a Catalunya. 

L’acció s’emmarca en l’escenari dels projectes del Pla de Salut, amb l’objectiu d’integrar la 



tasca del farmacèutic comunitari en el contínuum assistencial de manera coordinada amb els 

professionals dels equips d’atenció primària. 

Tots els professionals farmacèutics i les societats científiques que l’han fet possible esperen 

que contribueixi eficaçment i satisfactòria a la resolució d’aquesta patologia tan incident des 

dels dispositius assistencials de proximitat per tal d’augmentar la qualitat de la resposta a la 

ciutadania. 

 

Més informació: Premsa CAMFiC 670 57 12 45  (Grup d’Infeccioses / respiratori)  
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