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QUÈ CAL SABER?
LA FARMÀCIA
La farmàcia és la ciència i l’art de conèixer les substàncies d’acció terapèutica, d’obtenir-les i de combinar-les per tal de
preparar els medicaments (vegeu el núm. 13 [febrer 1986] de QUÈ CAL SABER ?) o remeis. Quan aquestes substàncies són
productes que tenen origen vegetal, parlem de farmàcia galènica.
També hom anomena farmàcia la professió del farmacèutic / farmacèutica (antigament anomenat apotecari /
apotecària) i l’establiment on aquest professional prepara i expèn els medicaments i el material de cura. Aquest establiment
és anomenat també oficina de farmàcia, i antigament rebia el nom de apotecaria (noteu que el nom de l’establiment no
porta accent gràfic) o de ca l’apotecari.
Avui dia, les formes farmacèutiques -les diferents varietats en què pot presentar-se un medicament- solen ser productes
comercials de la indústria farmacèutica. En algunes especialitats, com ara la dermatologia, encara se sol recórrer a les fórmules
clàssiques o magistrals o a preparats oficinals.
Entre els preparats que poden trobar-se en una farmàcia, hi ha les càpsules, els comprimits, les dragees (no gragees ), els
ènemes (noteu l’accent a la primera síl·laba), els granulats, els òvuls, les pastilles, les píndoles (no píldores), els col·liris
(noteu la ela geminada), els xarops, els nebulitzadors, els supositoris, les pomades, les pólvores (no polvos ), els
liniments i les tintures.
Cal no confondre les pastilles i els comprimits. Ambdós preparats resulten de la compressió de pólvores o granulats; però
la pastilla conté, a més, un excipient (substància que s’incorpora a un medicament per fer-ne l’administració més fàcil) gomós
que li confereix elasticitat. Algunes formes farmacèutiques, com ara les càpsules, les dragees i les píndoles, solen anar en
envasos retràctils, també coneguts amb el nom anglès de blisters .
En les píndoles, el medicament es presenta en forma de boleta recoberta d’una capa llisa, per facilitar-ne la deglució. Tot i que
sigui una forma farmacèutica gairebé arraconada, encara hi ha qui ens vol fer empassar la píndola (’fer creure una falsedat’)
i qui es dedica a daurar la píndola (’presentar amb un aspecte favorable alguna cosa desagradable’) per tal que ens
l’empassem.
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