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Qui mana  
sobre els 
medicaments?
Els governs de tots els països, i també el de la Unió Europea, tenen un departament encar-
regat de vetllar per la qualitat dels medicaments. Aquestes agències del medicament, tal com 
habitualment se les coneix, s’ocupen de comprovar que la composició del producte és la que 
s’indica a la capsa, que la quantitat és la correcta i que la informació que apareix en el pros-
pecte és l’adequada. Tanmateix, abans de permetre que el producte arribi a les farmàcies, 
aquestes agències han d’avaluar el grau de puresa amb què es fabrica el medicament. Tam-
bé han de  decidir si el producte és prou estable per ser conservat a temperatura ambient, 
així com quins són els límits d’aquesta estabilitat i, per tant, quina serà la data de caducitat 
que haurà de figurar als envasos. 

Els departaments 
governamentals que 
regulen els medicaments 
s'asseguren que la 
informació que apareix al 
prospecte és l’adequada.



En molts medicaments és 
imprescindible que el pacient 
tingui una recepta feta per un 
metge perquè el farmacèutic pugui 
despatxar-los.

44

Un altre aspecte extraordinàriament important de la tasca d’aquestes agències és que han 
d’assegurar-se que els estudis que s’han fet per comprovar que el producte serà ben tolerat 
són suficients i de resultats prou clars, que les avaluacions de la seva activitat terapèutica 

donen resultats prou positius i que les dosis recomanades re-
sulten acceptables. També exigeixen conèixer les possibilitats 
que es presentin interaccions amb altres medicaments que 

s’hagin d’indicar al prospecte.

Basant-se en tot això, i en el tipus de malaltia 
o de trastorn per als quals  estigui indicat, 
les agències del medicament poden decidir 
si només es podrà dispensar quan hi hagi 
la recepta d’un metge o si el producte és 
de venda lliure a les farmàcies (i, en alguns 
països, fins i tot als supermercats). També, 
des del moment en què es permet la venda 
del producte, les agències vigilen els possi-
bles efectes indesitjables que el medicament 
pugui produir, i si es descobreix que són im-
portants, poden exigir que figuri una alerta al 
prospecte o poden limitar-ne l’ús o fins i tot 
prohibir-lo.

La gran majoria dels medicaments  
es ven a les farmàcies.






