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Els farmacèutics fan una campanya
dels perills de la medicina natural
DdeG
GIRONA

El Col·legi de Farmacèutics de
Girona ha iniciat una campanya
per alertar dels perills que pot comportar l’ús de la medicina natural
com a substitutiu dels fàrmacs convencionals. El Col·legi ha començat
a fer un estudi sobre els usos de
la fitoteràpia, l’ús de plantes medicinals en infusions o càpsules,
perquè consideren que s’ha estès
molt aquesta pràctica que pot arribar a ser mortal en cas que no es
continuï el tractament de medicina convencional.
El president del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Ramon Piera, alertava ahir en declaracions a
Ràdio Girona que s’ha detectat un
augment de persones que han
substituït els fàrmacs prescrits pel
metge per compostos de medicina natural. «El que sí que és cert
és que fer mal no, però s’ha de tenir molt clar que mai s’ha d’abandonar un tractament mèdic per
canviar-se per aquestes coses, perquè després si que faran mal pel
fet d’haver deixat el tractament»
manifestava Piera.
Com a exemple, el president del
Col·legi de Farmacèutics de Girona destaca el canvi de fàrmacs
per plantes medicinals en persones que pateixen hipertensió ja que
en aquest cas el risc és molt elevat.
«Si aquesta persona abandona el
tractament que potser ha costat
molt al metge aconseguir que li
funcioni i es passa a la medicina
natural es pot trobar que aquella
persona com que la hipertensió arterial normalment no dóna simp-

tomatologia estigui corrent pel carrer amb uns valors de la tensió arterial més alts del que vol el metge i que algun dia es pugui trobar
amb un accident seriós com ara un
infart o una feridura» diu Ramon
Piera.
L’estudi s’ha iniciat aquesta set-

Les places residencials
per a discapacitats
físics a Girona
passaran de 8 a 72
GIRONA.- El Departament de Benestar Social i Família multiplicarà
per nou durant aquest any el nombre de places residencials per a discapacitats físics que hi ha a Girona i que en l'actualitat es redueixen a 8. Segons fonts d'aquest
Departament, en el marc de l'any
europeu de les persones amb discapacitat, Benestar Social també
ha anunciat millores en el servei
del transport adaptat.
El delegat de Benestar Social i
Família a Girona, Josep Maria Solé,
ha indicat que encara hi ha molt
camí per fer, però ha assegurat que
la posada en funcionament de les
dues noves residències que s'estan
construint permetrà millorar la
qualitat de vida de moltes persones que ara no poden ser ateses per
falta de plaça.
Soler ha indicat que «passarem
de les 8 places que hi ha avui a 72
en acabar el 2003, en un canvi espectacular que permetrà donar servei a moltes persones que avui o
no estan ateses en el recurs adequat o fins i tot estan esperant en
llocs precaris la inauguració dels
centres». Des de Mifas, una de les
promotores d'una residència, s'ha
valorat positivament aquest increment de places, encara que
diuen que en calen més. EFE/DdeG
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mana a totes les farmàcies de les
comarques de Girona i es basa en
unes enquestes que es fan a les persones que compren aquest tipus
de producte. Les preguntes demanen si s’adquireixen els productes amb plantes medicinals després
de tenir una prescripció mèdica

o si en canvi és una pràctica d’automedicació.
El Col·legi de Farmacèutics de
Girona confia tenir els resultats i
les conclusions de l’estudi al mes
de març. Després es començaran
a aplicar mesures per conscienciar
la població.

Comarques 11

LES CLAUS

■ LA MEDICINA NATURAL. El

Col·legi de Farmacèutics de
Girona alerta que l’ús de la
medicina natural és com a
complement de la medicina
convencional però no com a
substitutiu.
■ ELS RESULTATS DE L’ESTUDI.

Els farmacèutics gironins pregunten ara als clients l’ús dels
fàrmacs naturals i després al
març iniciaran una campanya de conscienciació.

