EL COFB COMUNICA

Farmacèutics mediàtics
NOTÍCIES DESTACADES

“Els COF de Madrid i Barcelona celebren l’acord que farà
possible Infarma 2012”
La premsa especialitzada es va fer ressò de l’acord entre el Collegi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) i el Col·legi de Farmacèutics de Madrid (COFM) per “fer créixer el Congrés Europeu
d’Oficina de Farmàcia, Infarma, convertint-lo en anual i dotantlo d’una doble seu: Madrid-Barcelona, sota una única imatge
corporativa”. Així ho explicava Redacción Médica. Correo Farmacéutico, El Global, La Vanguardia digital i Europa Press són
alguns altres dels mitjans que van recollir la notícia.

Premsa general
 %JBSJ EF (JSPOB Els farmacèutics demanen
potenciar la salut en l’àmbit internacional. Marian Carretero, vocal del COFB.
&M1|CMJDP El 58% de receptes són electròniques. COFB.
3FHJw.BOSFTBLes farmàcies de Vilanova
del Camí s’adhereixen a una campanya catalana. COFB.
%JBSJEF5FSSBTTB Els teus pulmons estan en
forma? COFB.

Premsa especialitzada

 *OEVTUSJB 'BSNBDnVUJDB 8a Jornada de Normes de Correcta Fabricació de Medicaments.
Ramon Bonet, vocal d’Indústria del COFB.
 0GGBSN AFF i APROFARM promouen el desenvolupament de la formulació magistral entre els metges. COFB. | Tractament de la psoriasi. Marian Carretero, vocal del COFB.
$PSSFP'BSNBDnVUJDPSPD: deu llargs anys
esperant la concertació del servei. Mercè Barau vocal del COFB. | COF demanen que els
crèdits de formació continuada estiguin homologats. Cristina Rodríguez, responsable
de formació del COFB. | Anàlisis clíniques:
notes per sobreviure. Antoni Noguera, vo-

És possible que algun cop, o més d’un, hagueu rebut una trucada
a la farmàcia, l’hospital o el CAP amb una veu a l’altra banda que,
inequívocament, us vol demanar alguna cosa. La frase sol començar amb un “resulta que ens han trucat d’un mitjà de comunicació
-normalment són televisions- perquè estan fent un tema relacionat
amb la farmàcia i volien tenir la veu d’algun professional del sector -o a vegades inclús només les imatges-”. A l’altra banda de la línia sempre trobem veus amables, comprensives i majoritàriament
disposades a fer aquest favor al col·lectiu, representant la veu dels
companys, defensant causes en comú, explicant problemàtiques
que ens afecten a tots o fent difusió d’alguna iniciativa que s’ha de
donar a conèixer per fer-la arribar a la població.
Una d’aquestes farmacèutiques, la Marta Edmundo, ens va fer arribar una fotografia de tot l’equip amb els periodistes de TVE que
les van entrevistar. Hem volgut aprofitar-ho per fer un homenatge
a tots els farmacèutics que ens ajudeu a comunicar cada dia les inquietuds i els objectius d’aquesta professió. Gràcies a tots.

cal d’Anàlisis Clíniques del COFB. | Farmàcies
castellanes i barcelonines treballaran en seguretat alimentària. COFB | Dosis unitàries:
llestes per arribar a les farmàcies, però sense que es dissipin els dubtes. Francesc Pla,
vicepresident del COFB.
(BDFUB.nEJDBEl SCS pagarà menys del que
costen els fàrmacs als centres de concertació.
Francesc Pla, vicepresident del COFB. | Cerimònia d’entrega de la 10a edició dels premis Fundamed. COFB.
&M(MPCBM Sanitat confirma que el farmacèutic haurà de fraccionar envasos d’unidosi. Francesc Pla, vicepresident del COFB. | En buenas
manos: “Dalmases, retallades i el càncer”. Jordi de Dalmases, president del COFB. | El pacte
per residències serà temporal i no economicista. Jordi de Dalmases, president del Consell Català de COF. | Cerimònia de lliurament de la 10ª
edició dels premis Fundamed. COFB.
 *NGBSNBDJBT Infarma 2012 se celebrarà a
Madrid. COFB

Ràdios

 $01& Tema: Tabaquisme. Portaveu: Mercè
Barau, vocal del COFB.
 0OEB $FSP Tema: Tabaquisme. Portaveu:

Mercè Barau, vocal del COFB.
 3hEJP  (Matí a quatre bandes). Tema: Insomni. Portaveu: Mercè Barau, vocal del COFB.
3hEJP(Matí a quatre bandes). Tema: Elixir
d’ou. Portaveu: Assumpció Roset, vocal d’Alimentació del COFB.
0OB.BS (Informatius). Tema: Unidosi. Entrevista: Jaume Casas, farmacèutic comunitari i ex
vocal d’Oficina de Farmàcia del COFB.
 3hEJP 4BCBEFMM Tema: Preservatiu femení.
Portaveu: Mercè Barau, vocal del COFB.
$0.3hEJP (Al dia). Tema: Preservatiu femení. Portaveu: Pili Soler, farmacèutica.

Televisions

57& (Informatius). Tema: Estudi presentat a
Infarma sobre dades de coneixement de la homeopatia i la fitoteràpia entre la població espanyola. Portaveu: Ma José Alonso, vocal de
Plantes Medicinals i Homeopatia del COFB.
 $PSSFPGBSNBDFVUJDPDPN Vídeo de l’entrevista durant el lliurament dels premis a les millors iniciatives de 2010. Portaveu: Jordi de Dalmases, president del COFB.
57&-B (Para todos la 2). Tema: preservatiu
femení. Portaveu: Marta Edmundo, farmacèutica comunitària.

