
 
 

Carta al Director 
 

Els fisioterapeutes: professionals sanitaris de segona? 
 
Com a degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC), però sobretot com a 
ciutadà que es preocupa per l’atenció sanitària que rep, em mostro indignat amb 
l’aparell legislador i polític d’aquest país per no permetre al fisioterapeuta receptar 
determinats medicaments que, de ben segur, poden ajudar els pacients que es 
dirigeixen als fisioterapeutes, per l’aprovació, la setmana passada, de la nova Llei del 
Medicament. 
 
Amb aquesta mesura es provoca que la simple recepta d’un medicament contra la 
inflamació, arrel d’un cop o caiguda, com és el cloroetilè (d’efecte immediat), hagi de 
passar forçosament per mans d’un metge, fent que el procés es pugui degenerar en un 
procés crònic. Un altre exemple: el fisioterapeuta és el professional que valora la 
necessitat de l’ús d’una genollera o d’un bastó, perquè doncs no pot receptar 
directament aquesta ajuda? Amb aquesta llei el fisioterapeuta ha de fer un informe 
perquè un metge ho recepti. S’adonen de la pèrdua de temps i d’eficàcia a l’atenció 
que es perd? 
 
Tinguin per segur que el fisioterapeuta està ben format i capacitat per a poder receptar 
determinats medicaments i ajudes tècniques i que és un bon professional al qual no se 
li treu tot el rendiment que si li podria treure. 
 
Com a ciutadà reclamo la competència del fisioterapeuta a receptar medicaments, com 
a professional sanitari que és, i a rebre la millor atenció sanitària possible, amb tots els 
professionals disponibles. 
 
I com a degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, estic a la disposició de 
totes aquelles persones que no coneguin la figura del fisioterapeuta, per explicar-los 
qui som, què fem i sobretot què és el que podem fer perquè lleis com aquesta puguin 
ser modificades. 
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