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A* 

Des del seu descobriment fins ais nostres dies, la utilitza-
ció de la radioactivitat per l'home no ha parat d'augmentar 
quantitativament i qualitativa. D'aquesta manera, deixant 
de banda els aspectes bél l ics , l'ús de les lécniques radioacti-
ves ha esdevingut una cosa freqüent, i sovint imprescindible, 
en camps tan allunyats com poden ser els processos produc-
tius de les industries papereres o metal-lürgiques i els de la 
recerca en les ciéncies biológiques i de la salut. 

Els grans avenfos en l'aplicació de les técniques radioacti-
ves han estat possibles, sobretot, grácies a l 'obtenció artifi
cial de radionúclids i al desenvolupament deis sistemes de 

I manipulado i mesura de la radioactivitat. Els radionúclids 
i son isótops deis átoms estables, per la qual cosa el seu com-
'. portament quimic és prácticament idéntic i els permet de 
' formar part de les mateixes estructures moleculars. Tanma-
j teix, en emetre radiacions, poden ésser detectats i mesurats 

amb gran sensibilitat i precisió i , fins i tot, segons la natura 
de l'emissor radioactiu, des de fora del medi que els conté. 

Mercés a les seves propietats físiques i quimiques, els ra
dionúclids son la base de nombroses técniques radioactives. 
Així, actualment, l'ús de la radioactivitat és habitual en mi
crobiología, fisiología, bioquímica, farmacología, diagnós-
tíc clínic, terapéutica, etc...'"'. Altrament, la radioactivitat 
és també emprada amb altres finalitats com son la bé l l ica í 
la industrial en grans centráis nuclears. Aqüestes activítats 
comporten riscs no menyspreables de contaminació radioac
tiva del medi ambient í fan molt aconsellable el desenvolu
pament de xarxes sanitáries capaces de prendre les mesures 

\s necessáries i , si cal, terapéutiques". 
Ateses l 'amplítud i la varietat d'usos de la radioactivitat, 

i no és gens estranya la diversítat de procedencia deis profes-
sionals que hi treballen: químics, farmacéutics, metges, fí-
sics, enginyers, bíólegs, veterinarís, e tc . . El farmacéutic 
també s'ha incorporat a la pléiade de professionals que, 
manta vegada en forma d'equips plurídisciplinaris, manegen 

I els materíals radioactíus. A causa de les caracteristiques de 
llur formaciá académica, els camps en qué els farmacéutics 
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treballen amb radioactivitat son for?a variats. Així, a mes de 
trobar farmacéutics en la preparado i el control deis radío-
fármacs, ja siguí amb fins diagnóstícs o de tractament, és 
també freqüent trobar-ne, per exemple, en els estudis del 
funcíonalisme físiológic deis éssers vivents, en les recerques 
deis aspectes farmacológics i farmacocinétics deis medica-
ments o en les de 1'impacte de les centráis nuclears sobre el 
medí ambient. 

La tasca deis professionals que treballen amb radionúclids 
normalment es desenvolupa en ínstal lacions radioactives. 
.aqüestes Ínstal lacions son zones de treball, habitualment 
situades en industries, hospítals, facultats, etc., que han 
d'ésser autoritzades í controlades peí Consejo de Seguridad 
Nuclear. Els professionals, per treballar-hi, necessiten tam
bé una Ilicéncia d'aquest organisme, cosa que poden aconse-
guir mitjantant un curs de capacitació. Cursos que fornei-
xen uns coneixements fonamentals per tal de poder operar 
amb seguretat. Pero que en canvi, no permeten aprendre 
una part prou amplia de les técniques d'aplicació. Conse-
qüentment , adquirir una formado satisfactoria en aquest 
camp és una cosa difícil í que, sovint per manca d' ínforma-
cíó de les possíbilitats existents al país, porta el professional 
a cercar-la a l'estranger. 

Les mancances detectades en el procés de formado de 
professionals experts en el tema del treball amb radioactivi
tat, l ' apa r idó en el BOE' del decret de creació de les especia-
litats farmacéutiques (entre les quals hi ha la Radiofarmácia) 
i l 'alta responsabilitat social del farmacéutic, fan que sembli 
lógic esperar ara el desenvolupament real i práctic d'aquesta 
nova especialitat professional. 
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