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INTRODUCCIÓ
El collectiu farmacèutic, sigui quina sigui la modalitat que exerceixi de la seva professió,
desenvolupa unes activitats que cal orientar èticament. Aquest codi d'ètica i deontologia
de la professió farmacèutica constitueix un text amb els mínims que es poden assumir
per tot el collectiu farmacèutic espanyol. Aquest és susceptible d'ésser ampliat i
desenvolupat pel personal farmacèutic de les diferents modalitats professionals i de les
diferents organitzacions territorials de l'Estat i respecte als principis bàsics que s'hi
recullen.

DEFINICIÓ I ÀMBIT D'APLICACIÓ
La deontologia farmacèutica és el conjunt de principis i regles ètiques que han d'inspirar i
guiar la conducta professional del collectiu farmacèutic.

La professió farmacèutica contribueix al benestar de la persona i de la societat. El codi
d'ètica i deontologia farmacèutica obliga a tot el personal farmacèutic en l'exercici de la
seva professió, sigui quina sigui la modalitat en què la practiqui.

L'incompliment d'alguna de les normes d'aquest codi constitueix una falta deontològica
susceptible de sanció, d'acord amb les normes disciplinàries fixades pels Estatuts
Generals de l'Organització Professional Farmacèutica.

L'Organització Professional Farmacèutica vetllarà per l'eficaç compliment de tots els
preceptes d'aquest codi i proposarà les actualitzacions que pugui requerir per adequar-los
al pas del temps de manera que es compleixin els seus principis generals.

L'Organització Professional Farmacèutica assumeix com un dels objectius primordials la
promoció i el desenvolupament de la deontologia professional; es compromet a difondre el
coneixement dels preceptes d'aquest codi entre els farmacèutics i s'obliga a vetllar pel seu
compliment, així com a mantenir secreta la informació i la documentació relacionada amb
les qüestions deontològiques dels seus collegiats.
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I. PRINCIPIS GENERALS

1. El personal farmacèutic es compromet a complir i a fer complir aquest codi, per
contribuir a la millora de la salut, a la prevenció i a la diagnosi de la malaltia i a l'ús
racional dels medicaments. Aquest codi recull els principis ètics mínins en què s'ha de
basar la seva actuació professional i les responsabilitats i obligacions que contrau en
l'exercici d'aquesta.
2. El personal farmacèutic, en el seu exercici professional, excedirà l'estricte compliment
de les normes legislatives vigents i adoptarà un comportament ètic en totes les seves
activitats.

3. El personal farmacèutic considerarà prioritària la millora de la salut i la cooperació amb
els seus collegues i amb altres professionals, i supeditarà a aquests objectius els seus
legítims interessos particulars.

4. El personal farmacèutic collaborarà amb les administracions sanitàries per fer efectiu el
dret a la salut de les persones.

5. El personal farmacèutic prestarà la seva collaboració a l'Organització Professional
Farmacèutica perquè aquesta pugui exercir les funcions de representació, dignificació i
defensa de la professió.
6. El personal farmacèutic orientarà els seus actes professionals de manera que els
medicaments, els productes sanitaris i les tecnologies sanitàries puguin complir la seva
funció social i la població es vegi beneficiada pels avenços de les ciències
farmacèutiques.

7. El collectiu farmacèutic exercirà la professió per contribuir a la dignitat, al benestar i a
la salut dels pacients i evitarà aquelles accions que posin en entredit aquests principis
fonamentals.
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8. El personal farmacèutic contribuirà a l'ús eficient dels recursos humans, tecnològics,
terapèutics i econòmics i molt especialment en allò que concerneix a l'ús de medicaments
i productes sanitaris sotmesos al règim de finançament públic.
9. El personal farmacèutic adoptarà la més exigent actitud ètica, fins i tot quan no li sigui
sollicitada ni requerida, en tot el procés d'investigació, assaig, autorització, fabricació,
distribució, promoció, custòdia, publicitat, dispensació i seguiment dels medicaments, així
com en tots els aspectes de l'exercici professional.
10. El personal farmacèutic s'abstindrà de participar en qualsevol tipus d'actuació,
relacionada o no amb la seva professió, en què els seus coneixements i habilitats es
posin al servei d'actes que atemptin contra la vida, la dignitat humana o contra els drets de
les persones.
11. El personal farmacèutic actualitzarà els coneixements científics i tècnics en què es
basa la seva competència professional.

II. RELACIONS AMB EL PACIENT

12. És responsabilitat del personal farmacèutic contribuir a la millora de la salut i a la
qualitat de vida del pacient promovent-li el dret a la prevenció i al diagnòstic de la malaltia
i, al mateix temps, a tractaments terapèutics eficaços i segurs.
13. El personal farmacèutic, mitjançant els seus coneixements, facilitarà la correcta
aplicació dels mitjans preventius, diagnòstics i terapèutics.

14. El personal farmacèutic proporcionarà una informació veraç i adequada a cada pacient
i no promourà, en cap cas, expectatives terapèutiques inadequades.

15. El personal farmacèutic anteposarà el benefici del pacient als seus legítims interessos
personals, professionals o econòmics.
16. El personal farmacèutic respectarà la dignitat del pacient i el dret individual d'aquest a
la llibertat d'acceptar o de rebutjar un tractament.
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17. El collectiu farmacèutic respectarà les característiques culturals i personals dels
pacients i no establirà diferències basades en el naixement, la raça, el sexe, la religió,
l'opinió o qualsevol altra circumstància.
18. El personal farmacèutic i els seus col.laboradors estan obligats al secret professional.
El farmacèutic protegirà i salvaguardarà el dret del pacient a la confidencialitat de les
seves dades.
19. El collectiu farmacèutic establirà amb el pacient una comunicació personalitzada que
humanitzi i faciliti l'acte professional.

III. RELACIONS ENTRE EL COLLECTIU FARMACÈUTIC I ALTRES PROFESSIONALS
SANITARIS
20. El personal farmacèutic cooperarà amb els seus collegues i amb altres professionals
sanitaris actuant amb respecte, lleialtat i integritat sigui quina sigui la seva relació
jeràrquica.
21. El personal farmacèutic cooperarà amb els seus collegues i amb altres professionals
de la salut per al benefici del pacient i de la societat.

22. El personal farmacèutic evitarà pràctiques, comportaments o condicions de treball que
puguin perjudicar la seva independència i objectivitat a l'hora de dur a terme l'exercici
professional.
23. El personal farmacèutic respectarà les actuacions dels seus collegues i d'altres
professionals sanitaris i acceptarà l'abstenció d'actuar quan algun dels professionals del
seu equip de treball mostri una objecció raonada de ciència o de consciència.

24. El personal farmacèutic evitarà la competència deslleial i el desprestigi de la professió.
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IV. RELACIONS AMB LA SOCIETAT

25. El personal farmacèutic assumirà les responsabilitats que li corresponguin per
contribuir a la millora de la salut de la població.
26. El personal farmacèutic procurarà que la distribució dels recursos sanitaris s'efectuï
amb criteris d'equanimitat, objectivitat i transparència.
27. El personal farmacèutic respectarà les disposicions legals i les regulacions normatives
i cooperarà en la modificació d'aquestes quan, segons la seva opinió científica i tècnica,
es contribueixi a un major benefici dels individus.

28. La responsabilitat i la llibertat personal del collectiu farmacèutic el faculta per exercir
el seu dret a l'objecció de consciència sempre que respecti la llibertat i el dret a la vida i a
la salut del pacient.

V. RELACIONS AMB LA CORPORACIÓ FARMACÈUTICA
29. El personal farmacèutic haurà de complir l'Estatut General de la professió
farmacèutica, els estatuts del Consell Autonòmic, els estatuts del Collegi Oficial de
Farmacèutics al qual pertanyi i els altres reglaments de règim interior, en el seu cas, així
com els acords, les disposicions i les decisions de les assemblees generals i els altres
òrgans de govern de l'Organització Farmacèutica Collegial que s'adoptin dintre de les
seves respectives competències.

30. El personal farmacèutic haurà de posar en coneixement del Collegi qualsevol acte
d'intrusisme, exercici irregular o greuges que sorgeixin en l'exercici professional. Així
mateix també ho haurà de fer si en coneix algun que afecti qualsevol altre collegiat.

31. El personal farmacèutic, els seus companys i els seus representants corporatius en
l'exercici de les seves funcions mantindran relacions de respecte mutu. Així mateix, la
Corporació Farmacèutica ha d'esforçar-se a aconseguir que les normes ètiques d'aquest
codi siguin respectades i protegides per la llei, i ha de defensar les persones collegiades
que es vegin perjudicades a causa de l'incompliment dels seus principis ètics.
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32. El personal farmacèutic exigirà que la corporació posi tots els mitjans al seu abast a fi
de contribuir a la formació continuada.

33. El personal farmacèutic podrà comunicar al Collegi de Farmacèutics la seva condició
d'objector de consciència als efectes que consideri procedents. El Collegi li facilitarà
l'assessorament i l'ajut necessari.

VI. RELACIONS AMB LES INSTITUCIONS

34. El personal farmacèutic està obligat a vetllar pel prestigi de la institució on es
desenvolupi la seva tasca professional.
35. El personal farmacèutic, a través de la seva corporació, té el deure de vetllar per la
bona qualitat de l'ensenyament de la professió farmacèutica que inclogui els principis ètics
i deontològics.

VII. PUBLICITAT

36. El farmacèutic no promourà ni participarà en tècniques publicitàries que comprometin
la salut dels ciutadans ni la seguretat i eficàcia dels medicaments.
37. En cas que manqui normativa legal específica, la publicitat referent a establiments i
serveis relacionats amb qualsevol tipus d'exercici de la professió, es comunicarà al
Collegi Oficial de Farmacèutics corresponent per tal de considerar-la.

VIII. INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA

38. El personal farmacèutic, a l'hora d'experimentar amb éssers humans, prioritzarà la
salut dels participants en els assajos.
39. El personal farmacèutic, com a investigador, no donarà a conèixer prematurament o
d'una manera sensacionalista nous avenços científics contrastats insuficentment; no
exagerarà el seu significat ni falsificarà o inventarà dades; no plagiarà publicacions d'altres
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autors i, en general, no utilitzarà amb poca serietat i rigor les dades obtingudes. Estarà
obligat a distingir perfectament els procediments en fase d'assaig d'aquells que ja han
estat oficialment validats.
40. El farmacèutic, quan en el seu exerici profesional desenvolupa algun tipus d'activitat
docent, té el deure de vetllar per un ensenyament de qualitat de la professió farmacèutica
i ha de posar un èmfasi especial en els principis ètics i deontològics que li són propis.
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