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Presentació

Un any més, el Departament de Formació i Desenvolupament Professional del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona et
presenta la proposta formativa que ha elaborat per al curs acadèmic 2012-2013.
La formació continuada és un dels serveis més consolidats del COFB i l’eina indispensable per assolir l’objectiu de
formar professionals sanitaris preparats per desenvolupar la seva tasca de manera eficient. En un marc de renovació
constant, d’innovació i de canvis, el farmacèutic ha d’estar preparat per afrontar els reptes nous i això passa per estar
permanentment format per donar resposta a les necessitats canviants de la professió amb una visió real del present que
vivim i el futur que s’acosta.
El desenvolupament continuat està més enllà de la situació política o econòmica, és un exercici de responsabilitat de cada
professional, som nosaltres qui tenim el deure de formar-nos i estar al dia per poder oferir el millor servei al pacient.
En la modalitat presencial, hem buscat continguts nous que ofereixen la possibilitat d’estar constantment al dia en
cada una de les àrees d’exercici professional. Com a novetat presentem les Tertúlies d’actualitat en les quals ponents
d’alt prestigi faran un repàs dels principals avenços científics en camps com l’oncologia, la sida i l’esclerosi múltiple o
reflexionaran sobre la problemàtica de la vacunació i dels moviments antivacunes.
També estarem amatents a tot el que passa en l’entorn farmacèutic i de les novetats que es vagin produint en el sector
perquè sempre pugueu estar formats i informats.
Hem establert unes bases d’actuació en la línia de contribuir al desenvolupament professional continuat del farmacèutic
amb la formació relacionada amb el desplegament de la cartera de serveis amb dos serveis ja concertats i que porten
implícita una formació específica cada un.
A nivell de zona i exigència, anirem formant els farmacèutics en tots els projectes professionals per oferir una cartera de
serveis derivada del coneixement específic que ajuda a fer visible el farmacèutic com a agent sanitari.
Aquest nou paradigma ens porta a dissenyar unes activitats formatives altament relacionades amb cadascun dels serveis
que desenvoluparem.
Un dels punts que estableix el concert és que sobre els col·legis professionals recau l’organització i el control de la formació
dels farmacèutics que volen prestar aquests serveis per garantir que ho fan als nivells màxims de qualitat i efectivitat.
Cal remarcar la formació del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte (PDPCCR). L’actuació de l’equip
d’Atenció Primària i dels farmacèutics és fonamental en el PDPCCR. Tant els uns com els altres són peces clau per
incentivar la participació de la població diana en el cribratge, proporcionar informació i consell en les distintes fases del
procés. El farmacèutic és la primera persona que entra en contacte directe amb els participants i és qui fa el procés
d’entrega, l’explicació i la recollida de la prova de detecció immunològica de sang oculta en femta (PDSOF).
També per fer la prova pilot que determina el risc d’infecció per VIH per mitjà del test ràpid a les oficines de farmàcia, amb
l’objectiu general de mantenir estable la prevalença d’infeccions per VIH a les poblacions sentinella representatives de la
població general.
Per altra banda i atesa la gran acceptació i la facilitat de formar-se mitjançant les noves tecnologies, la plataforma de
Formació AGORA ja és un referent com a espai virtual d’aprenentatge per seguir cursos de formació on-line, un espai de
formació virtual per als professionals del sector sanitari que també permet l’intercanvi d’experiències entre els usuaris.
Més de 5.000 professionals ja han fet algun curs d’AGORA amb unes valoracions altament positives, fet que ens encoratja
a seguir en la mateixa línia de model pedagògic que ens vam marcar des de l’inici. En aquesta edició trobareu continguts
i formats nous que us permetran adquirir nous coneixements i actituds de forma ràpida i senzilla i que de ben segur us
ajudaran a donar un millor servei sanitari als pacients.
Esperem que aquest programa formatiu et resulti interessant i contribueixi a la millora professional continuada de tots els
companys i us animem a participar-hi!
Departament de formació i desenvolupament professional
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Àrea d’alimentació i nutrició

Intoleràncies i al·lèrgies alimentàries
Dates
26, 27, 28 de novembre,
3, 4, 10 i 11 de desembre del 2012
Horari
De 21 a 23 hores
Lloc
Locals col·legials

No col·legiats i altres titulats
superiors: 250 €

Matrícula
Col·legiats dels COF:190 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits
ECTS: 100 €

Inscripcions
A partir del 31 d’octubre del 2012,
a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org
Places
Limitades a 25

Professorat

Programa

Castell, Margarida
Farmacèutica, catedràtica de fisiologia,
Departament de Fisiologia, Facultat
de Farmàcia, UB

– Introducció a les reaccions adverses als aliments. Classificació de les
reaccions adverses. Prevalença

Farré, Carme
Química especialista en bioquímica clínica,
professora associada de la UB, adjunta del
Servei de Bioquímica de l’Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona
Franch, Àngels
Farmacèutica, professora titular de fisiologia,
Departament de Fisiologia, Facultat de
Farmàcia, UB

– Intoleràncies alimentàries. Dèficits enzimàtics. Intolerància 		
farmacològica. Reaccions adverses als additius alimentaris
– Fisiologia del sistema immunitari intestinal. Resposta immunitària i
tolerància oral. Reactivitat encreuada
– Al·lèrgia. Reaccions d’hipersensibilitat immunitària. Cèl·lules implicades.
Mediadors solubles
– Al·lèrgia als aliments. Classificació i propietats dels al·lergògens 		
alimentaris. Grups d’aliments amb potencials al·lergògens: origen i
característiques de les reaccions al·lèrgiques

Guilarte, Mar
Metgessa, adjunta de la Secció
d’Al·lergologia de l’Hospital Vall d’Hebron
de Barcelona

– Expressió clínica de les al·lèrgies als aliments. Manifestacions 		
dèrmiques. Manifestacions gastrointestinals. Manifestacions 		
respiratòries. Anafilaxi

Pérez, Francisco J
Farmacèutic, professor titular de fisiologia,
Departament de Fisiologia, Facultat de
Farmàcia, UB

– Diagnòstic i tractament de les al·lèrgies als aliments. Mètodes 		
diagnòstics in vitro i in vivo. Tractament i prevenció de les al·lèrgies
alimentàries

Piquer, Mònica
Metgessa, adjunta del Servei
d’Immunoal·lèrgia de l’Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona

Coordinació
Anna Bach Faig
Vocal d’Alimentació i Nutrició del COF
de Barcelona
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Hores lectives
14

– Al·lèrgies alimentàries en l’edat infantil. Al·lèrgia a les proteïnes 		
de la llet de vaca. Prevalença. Manifestacions clíniques. Diagnòstic.
Tractaments actuals i teràpies experimentals. Casos pràctics
– Al·lèrgies alimentàries en la població adulta. Al·lèrgies i manifestacions
més freqüents. Reactivitat encreuada entre aliments i proteïnes d’origen
vegetal o animal. Reactivitat encreuada entre aliments. Manifestacions
clíniques. Diagnòstic. Tractaments actuals i teràpies experimentals.
Casos pràctics
– Malaltia celíaca. Prevalença. Fisiopatologia. Manifestacions clíniques.
Diagnòstic. Tractament
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Àrea d’alimentació i nutrició

Atenció farmacèutica en nutrició parenteral.
Nivell avançat
Activitat organitzada
conjuntament amb
Dates
22, 24, 29 i 31 de gener del 2013
Horari
De 17:30 a 19:30 hores
Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
8

Matrícula
Gratuïta i exclusiva per a col·legiats
membres de la Vocalia d’Hospitals dels
COF i membres de la Societat Catalana
de Farmàcia Clínica (SCFC)
Inscripcions
A partir del 19 de desembre del 2012,
a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org

Professorat

Direcció

Badia, Maria
Farmacèutica, cap clínic, Hospital
Universitari de Bellvitge

Tomàs Casasín Edo
Vocal d’Hospitals del COF de Barcelona

Berlana, David
Farmacèutic adjunt, Hospital Universitari Vall
d’Hebron
Cardells, Cristina
Farmacèutica adjunta, Consorci Sanitari
de l’Alt Penedès
Ferrer, Daniel
Farmacèutic, cap clínic, Consorci Sanitari
Integral, Hospital General de l’Hospitalet

Joan-Anton Schoenenberger Arnàiz
President de la Societat Catalana de
Farmàcia Clínica (SCFC)

Coordinació
Grup de Nutrició de Farmacèutics d’Hospitals
de Catalunya

Adreçat a

González, Juan
Farmacèutic adjunt, Consorci Sanitari
de Terrassa, Hospital de Terrassa

Farmacèutics d’hospital

Leiva, Elisabet
Farmacèutica adjunta, Hospital Universitari
de Bellvitge

Programa

Merino, Raquel
Farmacèutica adjunta, Consorci Sanitari
Integral, Hospital Dos de Maig
Miana, Mayte
Farmacèutica adjunta, Hospital Clínic i
Provincial de Barcelona
Miserachs, Núria
Farmacèutica adjunta, Hospital Fundació
de l’Esperit Sant

Places
Limitades a 40

– Desnutrició hospitalària: avaluació
de l’estat nutricional
– Nutrició artificial en el pacient 		
amb pancreatitis
– Nutrició artificial en cirurgia 		
digestiva
– Nutrició artificial domiciliària

Pons, Montserrat
Farmacèutica adjunta, Capio Hospital
Universitari Sagrat Cor
Sanmartin, Mònica
Farmacèutica adjunta, Capio Hospital
General de Catalunya
Vila, Anna
Farmacèutica adjunta, Hospital de Mollet

Amb el patrocini de
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Àrea d’alimentació i nutrició

Aspectes emergents d’alimentació,
nutrició i salut pública
Dates
28, 29, 30 de gener,
4 i 5 de febrer del 2013
Horari
De 16 a 20 hores
Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
20

No col·legiats i altres titulats
superiors: 325 €

Matrícula
Col·legiats dels COF: 250 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits
ECTS: 125 €

Inscripcions
A partir del 19 de desembre del
2012, a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org

Professorat

Programa

Esteban, José M.
Sanitat Exterior, Alacant

– Nutrigenètica, nutrigenòmica. Alimentació i epigenètica

García, Maria Teresa
Directora del Diploma Superior de
Alimentación, Nutrición y Salud Pública,
Escuela Nacional de Sanidad Instituto
de Salud Carlos III
Gavilán, Andrés
President d’AFCA (Asociación
de Fabricantes de Aditivos)
Mariné, Abel
Catedràtic de nutrició i bromatologia,
Facultat de Farmàcia, Universitat
de Barcelona

Coordinació

– Interaccions entre nutrients i no nutrients, tòxics. Antinutrients i 		
		xenobiòtics
– Trilogia medicaments, additius i plantes medicinals
– La tecnologia alimentària i la incidència que té en la salut pública.
		Els NFC. Alternatives no tèrmiques
– Nous arguments en seguretat alimentària
– Nous aliments i repercussió en la salut pública. Ingredients bioactius
– Estratègies d’intervenció en la població per modificar hàbits alimentaris.
		El mètode empíric i el mètode històric
– Educació grupal de malalts crònics
– Influència dels nous corrents gastronòmics en la salut

Anna Bach Faig
Vocal d’Alimentació i Nutrició del COF
de Barcelona

Direcció
M. Teresa García Jiménez
Directora del Diploma Superior de
Alimentación, Nutrición y Salud Pública,
Escuela Nacional de Sanidad, Instituto
de Salud Carlos III
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Places
Limitades a 25
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Àrea d’alimentació i nutrició

Complements nutricionals i esport
Dates
9, 11 i 16 d’abril del 2013
Horari
De 14 a 16 hores
Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
6

Matrícula
Col·legiats dels COF: 105 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits
ECTS: 55 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
140 €

Inscripcions
A partir del 13 de març del 2013, a
la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org
Places
Limitades a 25

Professorat

Programa

Lizárraga, Antonia
Metgessa, especialista en medicina de
l’esport, màster en nutrició, professora de
fisiologia de nutrició humana i dietètica (UB),
Facultat de Medicina-Campus de Bellvitge

– Breu introducció de la fisiologia de l’esforç, vies metabòliques en 		
l’exercici
– Ajudes ergogèniques de caràcter nutricional segons intensitat i tipus
d’esforç: creatina, carbohidrats, proteïnes, etc...
– Complements enfocats a augmentar la massa muscular

Coordinació
Anna Bach Faig
Vocal d’Alimentació i Nutrició del COF
de Barcelona

– Lipolítics, cremadors de greix, etc...
– Ajudes ergogèniques de caràcter antiinflamatori, antioxidant, etc...
– Hidratació i begudes hidroelectrolítiques
– Altres
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Àrea d’anàlisis clíniques

Curs d’actualització en ciències de laboratori clínic
Activitat organitzada
conjuntament amb

Dates
17 d’octubre, 21 de novembre del
2012, 16 de gener, 20 de febrer, 20 de
març, 17 d’abril, 15 de maig i 19 de
juny del 2013
Horari
De 16:30 a 19:30 hores

Hores lectives
24
Matrícula
Gratuïta i exclusiva per a col·legiats
dels COF o membres de l’Associació
Catalana de Ciències del Laboratori
Clínic (ACCLC)

Inscripcions
A partir del 19 de setembre del
2012, a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org
Places
Limitades a 50

Lloc
Locals col·legials
Professorat
Aguilar, Juan Carlos
Llicenciat en enginyeria superior, avaluador
líder EFQM 500+ d’AENOR
Augé, Josep Maria
Llicenciat en medicina i cirurgia, especialista
del Servei de Bioquímica i Genètica
Molecular de l’Hospital Clínic i Provincial
de Barcelona, especialitzat en Bioquímica
Clínica
Fernández, Dolors
Doctora en farmàcia, cap del Servei de
Laboratori de l’Hospital de Barcelona,
especialitzada en Bioquímica Clínica
Guillén, Eva
Doctora en medicina i cirurgia, responsable
del Laboratori d’Urgències de CatLab-Mútua
de Terrassa, especialitzada en Bioquímica
Clínica

Salvador, Margarita
Doctora en biologia, directora tècnica del
Laboratori de Referència de Catalunya,
especialitzada en microbiologia i
parasitologia

Professionals interessats en l’àmbit
del laboratori clínic
Programa

Coordinació
Luisa Álvarez Domínguez
Doctora en farmàcia, coordinadora de
la qualitat del Centre de Diagnòstic
Biomèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona,
especialitzada en Bioquímica Clínica
Lluïsa Juan Pereira
Doctora en farmàcia, responsable de
Laboratori d’Urgències de CatLab-Hospital
de Martorell, especialitzada en Bioquímica
Clínica i Vocal d’Anàlisis Clíniques del COF
de Barcelona

Juan, Lluïsa
Doctora en farmàcia, responsable del
Laboratori d’Urgències de CatLab-Hospital
de Martorell, especialitzada en Bioquímica
Clínica
Martínez, Marià
Llicenciat en medicina i cirurgia, magister
en bioquímica clínica i patologia molecular,
director tècnic dels Laboratoris Clínics
de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron,
especialitzat en anàlisis clíniques i
Bioquímica Clínica
Mira, Àurea
Doctora en farmàcia, directora del Centre
de Diagnòstic Biomèdic de l’Hospital Clínic
i Provincial de Barcelona, especialitzada en
Bioquímica Clínica
Rigo, Raül
Doctor en química, responsable de l’àrea
de control de la qualitat del Laboratori
Clínic de l’Hospital Universitari de Bellvitge,
especialitzat en Bioquímica Clínica
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Adreçat a
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– Com incorporar noves proves al 		
catàleg d’un laboratori clínic
– Cribratge càncer de còlon a 		
Barcelona
– Seguretat del pacient
– Com millorar l’activitat dels 		
laboratoris organitzant-la segons
el model EFQM
– Motivació i lideratge en el 		
laboratori per millorar la 		
satisfacció del pacient
– Controls per mesurar la qualitat 		
de les prestacions del laboratori
de microbiologia
– Importància de la definició de 		
valors crítics en els laboratoris
– Com fer ús dels controls interns
de la qualitat en els laboratoris 		
clínics

Àrea assistencial i farmacoteràpia

Programa d’activitats Societat Catalana de Farmàcia Clínica.
Curs acadèmic 2012 – 2013
Activitat organitzada conjuntament amb la
Vocalia d’Hospitals del COF de Barcelona

Adreçat a
Farmacèutics de la Vocalia d’Hospitals i membres de la
Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Més informació i inscripcions
http://www.scfarmclin.org/

Programa
Sessió monogràfica
IMS: Estudis de Mercat
Data: 18 de setembre del 2012
Horari: 18 hores
Lloc: Sala 8, de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica
(carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona)
Ponent: Miguel Martínez Jorge
Sessió casos clínics
Data: 16 d’octubre del 2012
Horari: 18 hores
Lloc: Sala 8, de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica
(carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona)
Presenten:
Constanza Salazar Valdebenito i Carol Valdivia Vadell,
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Núria Fonts Serra i Marta Mullera Martí, Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, Barcelona
Sessió monogràfica
Actualització terapèutica
Data: 13 de novembre del 2012
Horari: 18 hores
Lloc: Sala 8, de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica
(carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona)
Ponent: Laura Diego del Río, coordinadora tècnica del
Centre d’Informació de Medicaments de Catalunya
(CedimCat)
Sessió casos clínics
Data: 18 de desembre del 2012
Horari: 18 hores
Lloc: Sala 8, de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica
(carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona)
Presenten:
Alba Martín Val i Sandra Delicado Alcántara, Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
Maria Emília Miquel i Eugènia Santacana Juncosa, Hospital
Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet

Sessió monogràfica
Vacunes
Data: 15 de gener del 2013
Horari: 18 hores
Lloc: Sala 9, de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica
(carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona)
Ponent: Luis C. Urbiztondo Perdices, Secció de Prevenció
de Malalties Infeccioses. Direcció General de Salut Pública,
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Sessió casos clínics
Data: 19 de febrer del 2013
Horari: 18 hores
Lloc: Sala 8, de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica
(carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona)
Presenten:
Rita Sala Robinat i Cecília Campabadal Prats, Hospital
d’Igualada
Faten Ahmad Díaz i Neus Pons Llobet, Hospital Universitari
Arnau de Vilanova, Lleida
Sessió monogràfica
Teràpia inhalada
Data: 19 de març del 2013
Horari: 18 hores
Lloc: Sala 8, de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica
(carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona)
Ponent: Joaquim Sanchís Aldas, excap del Servei de
Pneumologia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona
Sessió casos clínics
Data: 16 d’abril del 2013
Horari: 18 hores
Lloc: Sala 8, de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica
(carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona)
Presenten:
Montserrat Lloret Badia i Marcel·la Camps Ferrer, Hospital
de Mataró
Núria Soler Blanco i Maria Priegue González, Hospital General
de Granollers
Sessio monogràfica
Resultats de la Beca IMAS
Data: 21 de maig del 2013
Horari: 18 hores
Lloc: Sala 8, de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica
(carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona)
Becària: Edurne Fernández de Gamarra Martínez, Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
XIX Jornada de la SCFC
Data: 18 de juny del 2013
Lloc: Auditori de l’Acadèmia (carrer Major de Can Caralleu
1-7, 08017 Barcelona)
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Farmacoterapèutica basada en l’evidència.
Segona part. II edició

Dates
Del 18 de setembre al 30 de desembre
del 2012
Hores lectives
40
Matrícula
Col·legiats dels COF: 125 €
Col·legiats que han fet la primera part
del curs: 100 €

No col·legiats i altres titulats superiors:
155 €
No col·legiats i altres titulats superiors
que han fet la primera part del curs:
130 €
Inscripcions
A partir del 20 d’agost del 2012 a la
web www.agorasanitaria.com

Professorat

Programa

Mercadé Salavert, Mercè
Farmacèutica comunitària i membre del
grup de treball d’atenció farmacèutica del
COF de Barcelona

– Farmacoterapèutica basada en l’evidència (FBE)

Roig Martínez, Marta
Farmacèutica comunitària i membre del
grup de treball d’atenció farmacèutica del
COF de Barcelona

– Atenció farmacèutica
– Vincles i bibliografia per a una posada al dia eficaç
– Àrea endocrí
- Diabetis tipus I
- Diabetis tipus II
– Àrea genitourinària
- Anticoncepció hormonal
- Teràpia hormonal substitutiva
- Hiperplàstia benigna de pròstata
– Àrea locomotora:
- Artrosi
- Osteoporosi
– Àrea d’infeccions:
- Infeccions respiratòries
- Tuberculosi
- Infeccions urinàries
- Infeccions fúngiques
- Infeccions virals
- Infeccions oculars
- Xerosi ocular
– Embaràs i lactància
– Interaccions medicamentoses
– Farmacovigilància
– Adherència

12

Places
Limitades a 150
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Antibioticoteràpia per a farmacèutics

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb:
mòdul 1 - 1,8 crèdits. mòdul 2 - 2,9 crèdits i mòdul 3 - 2,6 crèdits

Dates
Mòdul 1
Per fer la inscripció a algun dels
mòduls cal haver completat el mòdul 1
d’introducció que s’oferirà gratuïtament
en inscriure’s en el mòdul desitjat.

desembre del 2012
V edició: inici abril del 2013
Mòdul 4
I edició: del 23 d’octubre al 30 de
novembre del 2012
II edició: pendent de determinar

dels mòduls següents
Mòduls 2, 3 i 4:
Col·legiats dels COF: 80 €
No col·legiats i altres titulats
superiors: 105 €
Alumnes que ja hagin cursat algun
dels mòduls: 65 €

Hores lectives
Mòdul 1: 10
Mòduls 2, 3 i 4: 15

Inscripcions
Consultar dates d’inscripció de cada
edició a la web www.agorasanitaria.com

Mòdul 3
IV edició: del 13 de novembre al 28 de

Matrícula
Mòdul 1: gratuïta en inscriure’s a algun

Places
Limitades a 400

Professorat

Coordinació

Álvarez Martín, Marlene
Farmacèutica especialista en farmàcia
hospitalària. Hospital Germans Trias i Pujol

Natàlia Carrasco Fons
Farmacèutica especialista en farmàcia
hospitalària, adjunta del Servei de Farmàcia,
Hospital de Viladecans

Programa

Mòdul 3. Ús d’antibiòtics en les
infeccions del tracte urinari
Bacteriúria asimptomàtica
Cistitis
Infeccions del tracte urinari
recurrents
Pielonefritis aguda
Infeccions del tracte urinari en
pacients sondats
Prostatitis aguda

Mòdul 1. Introducció
Generalitats i història
Política d’antibiòtics i optimització
de l’ús d’antimicrobians
Mecanismes de resistència
Reaccions adverses. Al·lèrgies.
Interaccions
Farmacocinètica i farmacodinàmica
Antibiòtics en situacions especials

Mòdul 4. Ús d’antibiòtics en
malalties de la pell, òssies i dels
teixits tous
Impetigen contagiós
Erisipela
Cel·lulitis
Mossegada animal
Peu diabètic
Osteomielitis bacteriana

Mòdul 2. Ús d’antibiòtics en les
infeccions de la via respiratòria
superior i inferior
Sinusitis
Faringoamigdalitis
Otitis
Bronquitis
Exacerbació del pacient amb MPOC
Pneumònia

Mòdul 5. Malalties víriques i
tuberculosi

Mòdul 2
IV edició: del 25 de setembre al 29
d’octubre del 2012
V edició: inici febrer del 2013

Carrasco Fons, Natàlia
Farmacèutica especialista en farmàcia
hospitalària, adjunta del Servei de Farmàcia.
Hospital de Viladecans
Casasín Edo, Tomàs
Farmacèutic especialista en farmàcia
hospitalària, cap del Servei de Farmàcia.
Hospital de Viladecans
Díaz-Munío Merodio, Elena
Farmacèutica especialista en farmàcia
hospitalària, adjunta del Servei de Farmàcia.
Hospital de Viladecans
García Sánchez, Laura
Farmacèutica especialista en farmàcia
hospitalària. Hospital Municipal
de Badalona
Jiménez Galindo, Ana
Llicenciada en farmàcia, farmacèutica
comunitària
Machí Ribes, José Joaquín
Farmacèutic especialista en farmàcia
hospitalària, adjunt del Servei de Farmàcia.
Hospital de Viladecans
Masip Torné, Montserrat
Farmacèutica especialista en farmàcia
hospitalària. Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau
Rodríguez-Arias Pal, Ainhoa
Farmacèutica. Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau

Tomàs Casasín Edo
Vocal d’Hospitals del COF de Barcelona

Mòdul 6. Ús d’antibiòtics en
infeccions odontològiques

Fomació Continuada. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona
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Probiòtics: usos i indicacions en l’aparell digestiu.
III edició

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 2,4 crèdits

Dates
Del 15 d’octubre al 18 de novembre
de 2012

No col·legiats i altres titulats superiors:
55 € (valor del curs sense el patrocini
de BAYER, 95 €)

Hores lectives
11

Inscripcions
A partir del 10 de setembre del 2012.
A la web www.agorasanitaria.com

Matrícula
Col·legiats dels COF: 40 € (valor del
curs sense el patrocini de BAYER, 70 €)

Professorat
Izquierdo Pulido, María
Doctora en farmàcia, màster en ciències
de l’alimentació i de la nutrició, professora
de nutrició i bromatologia, Departament
de Nutrició i Bromatologia. Universitat de
Barcelona
Mañosa Círia, Míriam
Metge del Servei de l’Aparell Digestiu,
Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals,
Hospitals Germans Trias i Pujol
De Oca Burguete, Javier
Metge adjunt del Servei de Cirurgia General
i Digestiva de l’Hospital Universitari
de Bellvitge

Places
Limitades a 2.000

Programa

– Ecosistema digestiu i probiòtics
– Malalties que cursen amb diarrea, restrenyiment o dolor abdominal
- Trastorns funcionals
- Trastorns per patologia orgànica
– Actuació farmacèutica en l’ús de probiòtics
- Usos i indicacions dels probiòtics
- Casos clínics

Pardo Reguant, Carme
Farmacèutica comunitària i llicenciada
en Ciències Biològiques i Medicina

- Preguntes freqüents

Amb el patrocini de
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Prevenció i tractament de l’osteoporosi a l’oficina
de farmàcia. V i VI edició
Activitat acreditada per l’Agencia Laín Entralgo - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de
Salud amb 5,1 crèdits

Dates
V edició, del 16 d’octubre al 27 de
novembre del 2012
VI edició, Pendents de determinar
Hores lectives
30
Matrícula
Col·legiats dels COF: Pendent de
determinar
Professorat
Carbonell Abella, Cristina
Metge d’atenció primària, centre de salut
Vía Roma Barcelona, coordinadora del
grup de treball d’osteoporosi de la Societat
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
Valdés i Llorca, Carmen
Coordinadora del grup de treball en
osteoporosi de la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN),
col·laboracions a l’Asociación Española
de Enfermos de Osteoporosis (AECOS),
activitats docents a la Universidad San Pablo
CEU en matèria d’OP

No col·legiats i altres titulats superiors.
Pendent de determinar
Inscripcions
V edició, a partir del 3 de setembre del
2012
VI edició, Pendent de determinar
A la web www.agorasanitaria.com
Places
Limitades a 400
Programa

– Introducció
– Aproximació a l’osteoporosi
– Claus per a la prevenció i el tractament no farmacològic
– Com abordar el seguiment farmacoterapèutic

Luque Pardos, Sònia
Farmacèutica hospitalària amb experiència a
l’oficina de farmàcia i responsable d’atenció
farmacèutica en diverses unitats de
l’Hospital del Mar, Barcelona

Amb el patrocini d’

i de
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Actualització en el tractament de la infecció per virus
de l’hepatitis C (VHC)
Activitat organitzada
conjuntament amb
Dates
24 d’octubre del 2012
Horari
De 17 a 20:30 hores
Lloc
Locals col·legials

Matrícula
Gratuïta i exclusiva per a col·legiats dels
COF i membres de la Societat Catalana
de Farmàcia Clínica (SCFC)

Places
Limitades a 214

Inscripcions
A partir del 26 de setembre del 2012, a
la web www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Hores lectives
3,5

Professorat

Adreçat a

D’Angelo, Edgar
Health Economic Market Access de
Laboratoris Janssen

Farmacèutics d’hospitals, de centres d’atenció primària i de
l’administració sanitària

Mallolas, Josep
Cap de l’hospital de dia de VIH, Hospital
Clínic i Provincial de Barcelona

Programa

Murillas, Rosa
Adjunta del Servei de Digestiu, Hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona
Tuset, Montse
Adjunta del Servei de Farmàcia, Hospital
Clínic i Provincial de Barcelona

– Canvi de paradigma: més eficàcia amb menys temps
– Pacient coinfectat. VIH i VHC
– Maneig i abordatge del pacient des de la farmàcia
– Cost – eficàcia dels inhibidors de la proteassa en el tractament de VHC

Moderador
Tomàs Casasín Edo
Vocal d’Hospitals del COF de Barcelona		
Josep Mallolas
Cap de l’hospital de dia de VIH, Hospital
Clínic i Provincial de Barcelona

Coordinació
Tomàs Casasín Edo
Vocal d’Hospitals del COF de Barcelona
Joan-Anton Schoenenberger Arnàiz
President de la Societat Catalana de
Farmàcia Clínica (SCFC)

Amb el patrocini de

16

Fomació Continuada. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona

Àrea assistencial i farmacoteràpia

Actualització en immunologia i malalties del
sistema immunitari
Dates
25 d’octubre, 29 de novembre,
13 de desembre del 2012, 31 de
gener, 28 de febrer, 21 de març, 18
d’abril, dimecres 29 de maig (classe:
“Novetats en el tractament de la SIDA:
de la letalitat al control” en el cicle
Tertúlies d’actualitat) i 20 de juny del
2013

Horari
De 14 a 16 hores

Professorat

Sanmartí Sala, Raimon
Reumatòleg, Hospital Clínic i Provincial
de Barcelona

Alsina, Montse
Responsable d’Immunologia de CATLAB,
laboratori de L’Hospital Universitari Mutua
de Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa,
Hospital de Martorell i Primària del Vallès
Occidental
Clotet, Bonaventura
Cap de la Unitat de VIH de l’Hospital
Universitari Trias i Pujol de Badalona,
director de l’Irsicaixa i codirector
de l’HIVACAT
Castell, Margarida
Farmacèutica, catedràtica de fisiologia,
Departament de Fisiologia, Facultat
de Farmàcia, UB
Grau, Santiago
Farmacèutic adjunt, Servei de Farmàcia,
Hospital del Mar
De Oca, Javier
Cirurgià colorectal de l’Hospital Universitari
de Bellvitge, professor de la Universitat
de Barcelona
Gatell, José M.
Consultor sènior i cap de les Unitats de
Malalties Infeccioses i SIDA, Clinical Institute
of Medicine & Dermatology, Hospital
Clínic, professor de medicina, Universitat
de Barcelona, codirector, del programa
HIVACAT
Laguna, Juan Carlos
Catedràtic de farmacologia de la Unitat de
Farmacologia i Farmacognòsia de la Facultat
de Farmàcia UB
Martínez, Sergio
Neuròleg, cap de secció, Unitat d’Esclerosi
Múltiple, Hospital Universitari de Bellvitge
i professor associat de la Facultat de
Medicina, Universitat de Barcelona

Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
18

Matrícula
Exclusiva per a col·legiats dels COF:
90 €
Inscripcions
A partir 26 de setembre del 2012,
a la web www.cofb.cat o bé www.cofb.org
Places
Limitades a 60

Serra, Esther
Dermatòloga del Servei de Dermatologia
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Coordinació
Mercè Barau Germes
Vocal de la Junta de Govern del COF
de Barcelona

Adreçat a

Curs exclusiu per a farmacèutics
d’oficina de farmàcia que tinguin
un nivell alt d’experiència i
de coneixements en atenció
farmacèutica o bé que formin
part d’algun programa d’atenció
farmacèutica (FarmaEPOC,
test ràpid de detecció VIH,
RISCARFARM)
Programa

– Immunologia i mecanismes 		
d’acció d’immunosupressors
- Immunologia i autoimmunitat
- Farmacologia, mecanismes 		
		 d’acció d’immunomoduladors
		 i eficàcia terapèutica
- Interpretació d’anàlisis clíniques
		 en immunologia, autoimmunitat
		 i al·lèrgies
– Al·lèrgies, atòpia i dermatitis
– Psoriasis, artritis reumatoide i 		
lupus
– Esclerosi múltiple
– Probiòtics i immunologia
– Novetats en el tractament 		
de la SIDA: de la letalitat al 		
control (tertúlia d’actualitat
29 de maig)
– Síndrome de l’intestí irritable

Pérez, Montserrat
Dermatòloga, Clínica Dermatològica
Moragas, Barcelona

Fomació Continuada. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona
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Maneig de dispositius d’inhalació i actuació
davant situacions clíniques reals. I i II edició

Dates
I edició, del 31 d’octubre al 10 de
desembre del 2012
II edició, inici del curs març del 2013

Inscripcions
I edició, a partir del 12 de setembre del
2012
II edició, a partir de febrer del 2013

Hores lectives
20

Places
Limitades a 200

Matrícula
Per determinar

Professorat
Quintas, Ana M
Vicesecretària Junta de Govern del COF de
Madrid, delegada del Comité Nacional de
Prevención de Tabaquismo
De Pablo Marcos, David
Farmacèutic comunitari, coordinador de
tallers pràctics per al maneig de dispositius
d’inhalació i de grups de treball amb metges
d’AP a la Comunitat de Madrid

Programa

– Introducció
– Farmacoteràpia inhalada
– Tipus de dispositius i tècniques d’inhalació
- Inhaladors en cartutx pressuritzat
- Sistemes de pols seca
- Nebulitzadors
- Càmeres d’inhalació

Coordinació
Purificación Lledó
Responsable d’Atenció Farmacèutica
del COF de Madrid

18

– Situacions clíniques més freqüents
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Tertúlies d’actualitat
Dates
Dimecres, 31 d’octubre, 28 de
novembre del 2012, 30 de gener,
27 de febrer, 24 d’abril i 29 de maig
del 2013
Horari
De 14 a 16 hores

Hores lectives
12
Matrícula
Col·legiats: gratuïta, cal confirmar
assistència a la web www.cofb.cat
No col·legiats: 150 € cicle complet 25 € cada sessió

Inscripcions
A partir de l’1 d’octubre del 2012, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org
Places
Limitades a 214

Lloc
Locals col·legials
Professorat

Coordinació

Programa

Aguilera, Cristina
Servei de Farmacologia Clínica, Fundació
Institut Català de Farmacologia, Hospital
Universitari Vall d’Hebron.

Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i
Desenvolupament Professional del COF
de Barcelona

– Vacunes i el moviment 			
antivacunes

Català, Elena
Presidenta de la Societat Catalana de
Dolor, directora Clínica del Dolor, Servei
d’Anestesiologia de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau.

– Viure amb dolor crònic. Viure, 		
però viure bé
– Teratogènia per medicaments. 		
On informar-se per no oblidar-		
se’n
– Nous tractaments en esclerosi 		
múltiple: on som?

Clotet, Bonaventura
Cap de la Unitat de VIH de l’Hospital
Universitari Trias i Pujol de Badalona.
Director del Irsicaixa i codirector de
l’HIVACAT.

– Benefici i seguretat dels 		
suplements dietètics a base de 		
plantes

Gatell, José M.
Consultor sènior i cap d’Infectious
Diseases & AIDS Units, Institut Clínic de
Medicina i Dermatologia, Hospital Clínic,
professor de medicina, Universitat de
Barcelona, codirector HIVACAT programa

– Novetats en el tractament de la 		
sida: de la letalitat al control

Montalban, Xavier
Director clínic de l’Àrea de Neurociència i
director del Centre d’Esclerosi Múltiple de
Catalunya (CEM-Cat)
Serra, Lluís
Catedràtic de medicina preventiva i salut
pública de la Universitat de Las Palmas
de Gran Canaria, president de la Fundació
per a la Investigació Nutricional del
Parc Científic de Barcelona i president
de l’Acadèmia Espanyola de Nutrició i
Ciències de l’Alimentació
Trilla, Antoni
Cap de medicina preventiva i
epidemiologia de l’Hospital Clínic,
professor de salut pública de la Facultat
de Medicina, Universitat de Barcelona,
professor de recerca del CRESIB (Centre
de Recerca en Epidemiologia i Salut
Internacional de Barcelona)

Amb la col·laboració de
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Psoriasi i farmàcia: més enllà del tractament
Amb la
col·laboració d’

Dates
I edició. Del 2 de novembre al 21 de
desembre del 2012
II edició. Del 7 de gener al 22 de febrer
del 2013
III edició. Del 4 de març al 21 de abril
del 2013
IV edició. Del 6 de maig al 21 de juny
del 2013

Hores lectives
10
Matrícula
Col·legiats dels COF: 40 € (valor
del curs sense el patrocini de LEO
PHARMA, 135 €)
No col·legiats i altres titulats superiors:
80 € (valor del curs sense el patrocini
de LEO PHARMA, 175 €)

Inscripcions
I edició. A partir del 3 de setembre del 2012
II edició. A partir del 3 de desembre del
2012
III edició. A partir del 4 de febrer del
2013
IV edició. A partir de l’1 d’abril del 2013
A la web www.agorasanitaria.com
Places
Limitades a 300

Autors

Coordinació

Adreçat a

Bielsa, Isabel
Dermatòloga, Servei de Dermatologia,
Hospital Germans Trias i Pujol. Asociación
Española de Dermatología

Mercè Barau
Vocal de la Junta de Govern del COF
de Barcelona

Farmacèutics comunitaris

Equip tècnic del Centre d’Informació del
Medicament del COF de Barcelona

Núria Bosch
Vocal de Dermofarmàcia del COF
de Barcelona.

Estrada, Maria
Farmacèutica, Departament de Projectes
Professionals COF de Barcelona

Carmen Corpas
Vocal de Dermofarmàcia COF de Madrid

Guayta, Rafael
Director de projectes professionals i recerca
del Consell de Col·legis Farmacèutics de
Catalunya

Miquel Ribera
Dermatòleg, Servei de Dermatologia de
l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell,
vicepresident de l’Academia Española de
Dermatología y Venerología, metge assessor
d’Acción Psoriasis

Ros, Sandra
Psicòloga clínica del Servei de Dermatologia
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
membre del Grupo Español de Dermatología
y Psiquiatría
Suñer, Elisa
Farmacèutica comunitària
Tribó, Gemma
Farmacèutica comunitària, membre del
grup d’Atenció Farmacéutica del COF de
Barcelona

Tutors
Sra. Sandra Ros
Psicòloga clínica del Servei de Dermatologia
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
membre del Grupo Español de Dermatología
y Psiquiatría
Farmacèutics del grup d’Atenció
Farmacèutica del COF de Barcelona
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Amb el patrocini de
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Programa

1 Què és la psoriasi?
– Etiopatogènia
– Fisiopatologia
– Clínica
2 Quins són els possibles
tractaments?
– No farmacològic i mesures 		
		higienicodietètiques
– Farmacològic: dosis, 			
		 dispensació activa, efectes 		
		 secundaries, interaccions, 		
		 contraindicacions, causes 		
		 incompliment, consells pràctics
3 Implicacions psicològiques per al
pacient
– Percepció cognitiva de la 		
		 malaltia i els tractaments
– Relacions familiars i socials
– Esfera afectiva
4 Counselling
– Principis per fer una entrevista
		 motivacional i donar consell 		
		assistit
5 Intervenció farmacèutica
– Casos pràctics

Àrea assistencial i farmacoteràpia

Medicaments d’ús veterinari per a animals domèstics
Dates
12, 14, 19 i 21 de novembre del 2012
Horari
De 21 a 23 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 50 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
100 €

Lloc
Locals col·legials

Inscripcions
A partir del 10 d’octubre del 2012, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Hores lectives
8

Places
Limitades a 50

Professorat

Programa

Alberola, Jordi
Llicenciat en biologia i en veterinària,
doctorat en veterinària, professor agregat
del Departament de Farmacologia,
Terapèutica i Toxicologia, Facultat de
Veterinària, UAB

– Antibiòtics i antimicòtics

Arboix, Margarita
Llicenciada en biologia, doctora en
biologia, catedràtica de farmacologia del
Departament de Farmacologia, Terapèutica
i Toxicologia, Facultat de Veterinària, UAB,
ex-subdirectora de l’Agencia Española
del Medicamento

– Tractaments de les patologies més freqüents dels diferents aparells:

– Antiparasitaris interns (antihelmíntics i antiprotozoaris) i antiparasitaris
externs
– Antiinflamatoris
- Dermatologia
- Aparell digestiu
- Aparell urinari
- Aparell cardiorespiratori

Coordinació

- Trastorns nerviosos i de la conducta

Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i
Desenvolupament Professional del COF
de Barcelona

Amb la col·laboració d’

Fomació Continuada. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona
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Àrea assistencial i farmacoteràpia

Intervenció farmacèutica en lesions per
moviments repetitius. IV i V edició
Activitat acreditada per l’Agencia Laín Entralgo - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de
Salud amb 3,7 crèdits

Dates
IV edició. Del 15 de novembre a 17 de
desembre del 2012
V edició. Pendent de determinar

Matrícula
Col·legiats dels COF: 75 €
No col·legiats i altres titulars superiors:
95 €

Hores lectives
20

Inscripcions
IV edició: A partir del 15 d’octubre del
2012.
V edició: Pendent de determinar
A la web www.agorasanitaria.com

Professorat

Programa

Rodríguez Martínez, M. ª Jesús
Doctora en Farmàcia, Presidenta de la
Sociedad Española de Farmacia Comunitària
De Pablo Marcos, David
Farmacèutic comunitari, coordinador de
tallers pràctics per al maneig de dispositius
d’inhalació i de grups de treball amb metges
d’AP a la Comunitat de Madrid

– Introducció
– Traumatismes acumulatius específics en mà i canell
– Traumatismes acumulatius específics en braç i colze
– Traumatismes acumulatius específics de l’espatlla

Coordinació
Lourdes Enciso Cabra
Gerent de Formació del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid

22

Places
Limitades a 400

Fomació Continuada. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona

Àrea assistencial i farmacoteràpia

Píndola sobre l’analgèsia en el dolor
musculoesquelètic

Dates
Inici del curs, novembre del 2012
Hores lectives
2

Matrícula
Col·legiats dels COF: gratuïta
No col·legiats i altres titulats superiors:
50 €
Inscripcions
A partir de novembre del 2012, a la
web www.agorasanitaria.com
Places
Sense limitació

Autors
Vallès Fernández, Roser
Responsable gestió activitat farmàcia SAP Vallès Occidental
Gascón Lecha, M. Pilar
Farmacèutica, vocal d’Investigació i Docència del COF de Barcelona

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional
del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Adreçat a

2 Indicació farmacèutica
– Protocol d’indicació farmacèutica
– Criteris de derivació i senyals d’alarma
– Indicació farmacèutica
		 - Mesures higièniques
		 - Tractament farmacològic d’indicació farmacèutica
3 Dispensació i seguiment
– Protocol dispensació: necessitat - efectivitat - 		
		seguretat
– Proposta seguiment FT
– Tractament farmacològic

Farmacèutics comunitaris

		 - De primera línia
			 Paracetamol

Programa

			 AINE (orals, tòpics)
			 Relaxants musculars

1 Introducció al dolor
– Tipus
		- Crònic/Agut
		- Somàtic/Visceral
		- Nociceptiu/Neuropàtic
– Etiologia
		- Reumàtic:
			 Malaltia inflamatòria
			 Malaltia de desgast

		 - De segona línia
			 Antidepressius tricíclics en dosis analgèsiques
			 Capsaïcina en pegats
		 - De tercera línia
			 Opiacis: tramadol, codeïna
			 Associacions opiàcies + AAS o paracetamol
		 - De quarta línia
			 Opiacis forts

			 Malaltia reumàtica
		- Mecànic: per esforç excessiu o repetitiu
– Fisiopatologia del dolor
Amb el patrocini de

Fomació Continuada. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona
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Àrea assistencial i farmacoteràpia

Píndola sobre la síndrome de l’ull sec i l’ús
de llàgrimes artificials

Dates
Inici del curs, novembre del 2012

Inscripcions
A partir de novembre del 2012, a la
web www.agorasanitaria.com

Hores lectives
2

Places
Sense limitació

Matrícula
Col·legiats dels COF: gratuïta
No col·legiats i altres titulats superiors:
50 €

Autors

Adreçat a

Pendents de determinar

Farmacèutics comunitaris

Coordinació

Programa

Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i
Desenvolupament Professional del Col·legi
de Farmacèutics de Barcelona

1 L’ull
– Fisiologia
2 L’ull sec
– Fisiopatologia
– Etiologia
– Signes i símptomes
– Complicacions
– Proves diagnòstiques
3 Actuació farmacèutica
– Protocol d’actuació farmacèutica
– Criteris de derivació al metge
4 Tractament
– Tractament etiològic
– Mesures no farmacològiques
– Llàgrimes artificials: classificació, tractament i duració
– Estimulació i modificació de la secreció i alternatives terapèutiques
5 Aplicació pràctica
– Instruir el pacient en l’autocura, les recomanacions d’ús i l’administració
de llàgrimes artificials i col·liris
– Preguntes freqüents

Amb el patrocini d’
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Àrea assistencial i farmacoteràpia

Avenços en el tractament de la infecció per VIH
Activitat organitzada
conjuntament amb

Dates
4 de desembre del 2012
Horari
De 17 a 20:30 hores

Matrícula
Gratuïta per a col·legiats dels COF i
membres de la Societat Catalana de
Farmàcia Clínica (SCFC)

Lloc
Locals col·legials

Inscripcions
A partir del 7 de novembre del 2012, a
la web www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Hores lectives
3,5

Places
Limitades a 214

Professorat

Adreçat a

Domingo Pedrol, Pere
Cap Clínic Unitat VIH, Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona

Farmacèutics d’hospitals, de centres d’atenció primària i de l’administració
sanitària

Ribera Pascuet, Esteve
Coordinador VIH, Hospital Universitari Vall
d’Hebron de Barcelona

Programa

Tuset Creus, Montserrat
Farmacèutica especialista sènior, Hospital
Clínic i Provincial de Barcelona

Moderador

– En iniciar, quins factors a tenir en compte?
– Noves estratègies en el tractament antiretroviral. Cost-eficàcia
– Teràpies lliures d’anàlegs. Experiència a l’Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona

Tomàs Casasín Edo
Vocal d’Hospitals del COF de Barcelona

Coordinació
Tomàs Casasín Edo
Vocal d’Hospitals del COF de Barcelona
Joan-Anton Schoenenberger Arnàiz
President de la Societat Catalana de
Farmàcia Clínica (SCFC)

Amb el patrocini de

Fomació Continuada. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona
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Àrea assistencial i farmacoteràpia

Farmacoterapèutica basada en l’evidència.
Programa complet. II edició
Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 10,6 crèdits

Dates
Del 28 de gener al 22 de juliol de 2013
Hores lectives
75
Matrícula
Col·legiats dels COF: 220 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
285 €

Inscripcions
A partir del 3 de gener a la web
www.agorasanitaria.com
Places
Limitades a 150

Professorat

Programa

Mercadé Salavert, Mercè
Farmacèutica comunitària i membre del
grup de treball d’atenció farmacèutica del
COF de Barcelona

– Farmacoterapèutica basada en
l’evidència (FBE)

Roig Martínez, Marta
Farmacèutica comunitària i membre del
grup de treball d’atenció farmacèutica del
COF de Barcelona

– Vincles i bibliografia per a una
posada al dia eficaç

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i
Desenvolupament Professional del Col·legi
de Farmacèutics de Barcelona

– Atenció farmacèutica

– Àrea gastrointestinal
- Gastroprotecció
- ERGE
– Àrea cardiovascular

- Anticoncepció hormonal
- Teràpia hormonal substitutiva
- Hiperplàstia benigna de pròstata
– Àrea locomotora:
- Artrosi
- Osteoporosi
– Àrea d’infeccions:
- Infeccions respiratòries
- Tuberculosi

- Antiagregació plaquetària

- Infeccions urinàries

- Anticoagulació

- Infeccions fúngiques

- Hipertensió arterial

- Infeccions virals

- Dislipèmies

- Infeccions oculars

– Àrea respiratori
- Asma i MPOC
– Àrea sistema nerviós central

- Xerosi ocular
– Embaràs i lactància
– Interaccions medicamentoses

- Depressió

– Farmacovigilància

- Altres malalties psíquiques

– Adherència

- Dolor
– Àrea endocrí
- Diabetis tipus I
- Diabetis tipus II
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– Àrea genitourinària
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Àrea assistencial i farmacoteràpia

Immunosupressors en trasplantaments
Activitat organitzada
conjuntament amb

Dates
6 i 13 de febrer del 2013
Horari
De 17 a 20:30 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva per a col·legiats dels
COF i membres de la Societat Catalana
de Farmàcia Clínica (SCFC)

Lloc
Locals col·legials

Inscripcions
A partir del 9 de gener del 2013, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Hores lectives
6

Places
Limitades a 214

Professorat

Adreçat a

Professionals especialistes
de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de
l’Institut Català d’Oncologia i de la Facultat
de Farmàcia de la Universitat de Barcelona

Farmacèutics d’hospitals, de centres d’atenció primària i de l’administració
sanitària

Moderador
Tomàs Casasín Edo
Vocal d’Hospitals del COF de Barcelona

Programa

– Bases immunològiques del trasplantament d’òrgans
– Aspectes clínics del trasplantament renal: indicacions i complicacions a
curt i l larg termini

Coordinació

– Atenció farmacèutica en el trasplantament renal

Tomàs Casasín Edo
Vocal d’Hospitals del COF de Barcelona

– Aspectes clínics del trasplantament hepàtic

Joan-Anton Schoenenberger Arnàiz
President de la Societat Catalana de
Farmàcia Clínica (SCFC)

– Aspectes clínics del trasplantament cardíac
– Atenció farmacèutica i pautes de tractament en trasplantament hepàtic
i cardíac
– Farmacocinètica, monitorització de fàrmacs immunosupressors i 		
farmacogenètica
– Aspectes clínics: tipus del trasplantaments hematopoètics i tipus de
donants
– Fàrmacs utilitzats en els règims de condicionament pre-trasplantament
i atenció farmacèutica en pacient amb trasplantament de 		
progenitors hematopoètics

Amb el patrocini de

Fomació Continuada. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona
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Àrea assistencial i farmacoteràpia

Interpretació de les anàlisis clíniques
Dates
12, 14, 19, 21 i 26 de febrer del 2013
Horari
De 17 a 21 hores
Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
20

Matrícula
Col·legiats dels COF: 195 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits
ECTS: 100 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
250 €

Places
Limitades a 25

Professorat

Adreçat a

Huguet, Joan
Llicenciat en ciències biològiques,
especialista en immunologia, direcció
Laboratori Dr. Echevarne

Farmacèutics comunitaris i altres professionals de la salut que volen
actualitzar els coneixements de la interpretació d’anàlisis clíniques

Nogueras, Antoni
Farmacèutic, especialista en anàlisis
clíniques. Laboratori privat

Programa

Santamaria, Raül
Cap de la Unitat de Genètica i Biologia
Molecular del Laboratori Dr. Echevarne

– Cerca de determinades patologies per Internet i referències 		
bibliogràfiques

Travé, Pere
Doctor en farmàcia, diplomat a l’Institut
Pasteur de Paris, especialista en anàlisis
clíniques i bioquímica clínica

– Hematologia

– Bioquímica, marcadors tumorals i serologia
– Immunologia, autoimmunitat i al·lèrgia
– La genètica i la biologia molecular: lectura i interpretació de les 		
patologies més freqüents

Coordinació
Lluïsa Juan Pereira
Vocal d’Anàlisis Clíniques del COF de
Barcelona

28

Inscripcions
A partir del 16 de gener del 2013,
a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org

Fomació Continuada. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona

Àrea assistencial i farmacoteràpia

Control de pacients polimedicats amb
insuficiència renal
Dates
18 i 20 de març del 2013
Horari
De 14 a 16 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 20 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
40 €

Lloc
Locals col·legials

Inscripcions
A partir del 13 de febrer del 2013, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Hores lectives
4

Places
Limitades a 40

Professorat

Adreçat a

Travé, Pere
Doctor en farmàcia, diplomat a l’Institut
Pasteur de Paris, especialista en anàlisis
clíniques i bioquímica clínica

Farmacèutics comunitaris que vulguin implementar l’ús segur dels
medicaments en el grup de població que pateix algun grau de
deteriorament de la funció renal

Vía, M. Angels
Doctora en farmàcia, màster en farmàcia
assistencial i atenció farmacèutica,
professora associada de la facultat de
farmàcia de Barcelona, farmacèutica
comunitària a Mataró

Coordinació
Mercè Barau Germes
Vocal de la Junta de Govern del COF de
Barcelona

Programa

– Interpretació clínica dels paràmetres analítics d’alteració de la funció
renal a partir de casos pràctics
– Mètodes per al càlcul de la funció renal. Calculadores on line
– Paràmetres de la funció renal, des del cribratge fins l’adequació 		
posològica de la medicació en el seguiment farmacoterapèutic

Amb el patrocini de

Fomació Continuada. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona
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Àrea assistencial i farmacoteràpia

Farmacoterapèutica basada en l’evidència.
Primera part. IV edició
Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 7,3 crèdits

Dates
Del 26 de març al 2 de juliol del 2013
Hores lectives
40

No col·legiats i altres titulats superiors:
150 €
No col·legiats i altres titulats superiors
que han fet la segona part del curs:
130 €

Matrícula
Col·legiats dels COF: 125 €
Col·legiats que han fet la segona part
del curs: 100 €

Inscripcions
A partir del 26 de febrer del 2013 a la
web www.agorasanitaria.com

Professorat

Programa

Mercadé Salavert, Mercè
Farmacèutica comunitària i membre del
grup de treball d’atenció farmacèutca del
COF de Barcelona
Roig Martínez, Marta
Farmacèutica comunitària i membre del
grup de treball d’atenció farmacèutca del
COF de Barcelona

– Farmacoterapèutica basada en l’evidència (FBE)
– Atenció farmacèutica
– Vincles i bibliografia per a una posada al dia eficaç
– Àrea gastrointestinal
- Gastroprotecció

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i
Desenvolupament Professional del COF de
Barcelona

- ERGE
– Àrea cardiovascular
- Antiagregació plaquetària
- Anticoagulació
- Hipertensió arterial
- Dislipèmies
– Àrea respiratori
- Asma i MPOC
– Àrea sistema nerviós central
- Depressió
- Altres malalties psíquiques
- Dolor
– Farmacovigilància
– Adherència
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Places
Limitades a 150

Fomació Continuada. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona

Àrea assistencial i farmacoteràpia

Fisiopatologia i tractament de les malalties
neurodegeneratives i de les esclerosis
Activitat organitzada
conjuntament amb
Dates
2, 4 i 9 d’abril del 2013
Horari
De 17 a 20 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva per a col·legiats dels
COF i membres de la Societat Catalana
de Farmàcia Clínica (SCFC)

Lloc
Locals col·legials

Inscripcions
A partir del 6 de març del 2013, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Hores lectives
9

Places
Limitades a 50

Professorat

Adreçat a

Gironell Carreró, Alexandre
Neuròleg, cap clínic, Unitat de Trastorns del
Moviment, Servei de Neurologia, Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona

Farmacèutics d’hospitals, de centres d’atenció primària i de
l’administració sanitària

Martínez Yélamos, Sergio
Neuròleg, cap de secció, Unitat d’Esclerosi
Múltiple, Hospital Universitari de Bellvitge,
professor associat de la Facultat de
Medicina, Universitat de Barcelona

Programa

Reñé Ramírez, Ramon Josep
Neuròleg, cap de secció del Servei de
Neurologia i coordinador de la Unitat de
Diagnòstic i Tractament de les Demències,
Hospital Universitari de Bellvitge

– Síndrome demencial
- Demències
- Malaltia d’Alzheimer
– Trastorns del moviment i la postura
- Malaltia de Parkinson
- Malaltia de Huntington

Moderador

– Esclerosi múltiple i esclerosi lateral amiotròfica (ELA)

Tomàs Casasín Edo
Vocal d’Hospitals del COF de Barcelona

Coordinació
Tomàs Casasín Edo
Vocal d’Hospitals del COF de Barcelona
Joan-Anton Schoenenberger Arnàiz
President de la Societat Catalana de
Farmàcia Clínica (SCFC)

Amb el patrocini de

Fomació Continuada. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona
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Àrea assistencial i farmacoteràpia

Intervenció integral en la persona fumadora
Dates
2, 3, 4, 9, 10, 11, 24 i 25 d’abril
del 2013
Horari
De 14 a 16 hores, els dos últims dies
de tallers seran de 14 a 17 hores

Hores lectives
18
Matrícula
Preu especial col·legiats COFB: 30 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
400 €

Inscripcions
A partir del 6 de març del 2013, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org
Places
Limitades a 50

Lloc
Locals col·legials

Professorat

Programa

Bosch, Josep M
Metge de família, ABS Encants, Barcelona,
professor associat del Departament de
Medicina de la Universitat Autònoma de
Barcelona, coordinador nacional del Grupo/
Programa Comunicación y Salud de la
semFYC (Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria)

– Generalitats, evolució històrica, polítiques de prevenció i control, 		
		epidemiologia: població general i grups específics

Lozano, Joan
Metge de família, coordinador del grup
d’atenció primària d’abordatge al tabaquisme
(GRAPAT) de la CAMFiC, gerent de la FAP
Maldonado, Rafael
Metge, catedràtic de farmacologia, laboratori
de neurofarmacologia, Universitat Pompeu
Fabra

– Mecanisme d’acció de la nicotina (receptors nicotínics), com actua
		bupropió i vareniclina
– Consell antitabàquic: intervenció breu i abordatge del pacient fumador
– Introducció a l’entrevista al pacient fumador i preparació per a la 		
cessació
– Consell alimentari al fumador i programa de cessació tabàquica (PCT)
– Seguiment del pacient fumador: entrevista motivacional
– Taller pràctic 1
– Taller pràctic 2

Massot, Mireia
Farmacèutica d’atenció primària de la SAP
Mataró, responsable del grup de treball
d’atenció farmacèutica a pacients amb
l’hàbit tabàquic del COF de Barcelona
Ramón, Josep M
Cap de la Unitat de Tabaquisme de l’Hospital
Universitari de Bellvitge
Saltó, Esteve
Responsable d’investigació i informació
en educació sanitària i programes de
salut, Direcció General de Salut Pública,
Departament de Salut, Generalitat de
Catalunya
Tribó, Gemma
Farmacèutica comunitària, diploma en
alimentació i nutrició comunitària de
l’Escuela Nacional de Sanidad, professora
associada d’estades de pràctiques tutelades
de la Facultat de Farmàcia i professora del
màster oficial de farmàcia assistencial de
la UB

Coordinació
Mercè Barau Germes
Vocal de la Junta de Govern del COF
de Barcelona
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Àrea assistencial i farmacoteràpia

Taller d’insulines i aparells per controlar la glucèmia
Dates
6 i 8 de maig del 2013
Horari
De 21 a 23 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 20 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
40 €

Lloc
Locals col·legials

Inscripcions
A partir del 3 d’abril del 2013, a la web
www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Hores lectives
4

Places
Limitades a 55

Professorat

Programa

Jansà, Margarida
Infermera educadora del Servei
d’Endocrinologia de l’Hospital Clínic
i Universitari de Barcelona

– Breu introducció a la diabetis. Tipus i causes

Pérez, Manolo
Adjunt del Servei d’Endocrinologia de
l’Hospital de Bellvitge i tutor de residents
d’aquest servei de l’Hospital de Bellvitge
Queralt, Muntsa
Educadora en diabetis de Sanofi-Aventis

– Tractaments disponibles
– Tipus d’insulines i diferències que presenten
– Dispositius i tipus d’ús
– Glucòmetres i automonitoratge de la glucosa en sang
– Descripció del projecte HERMES (Herramienta Electrónica de 		
Recomendaciones en Alimentación para Educadores Sanitarios) i
consell dietètic

Vidal, Mercè
Infermera, educadora del Servei
d’Endocrinologia de l’Hospital Clínic
i Universitari de Barcelona

Coordinació
Mercè Barau Germes
Vocal de la Junta de Govern del COF
de Barcelona

Amb el patrocini de
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Àrea assistencial i farmacoteràpia

Optimització de la teràpia biològica
en malalties reumàtiques
Activitat organitzada
conjuntament amb

Dates
9 de maig del 2013
Horari
De 17 a 20:30 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva per a col·legiats dels
COF i membres de la Societat Catalana
de Farmàcia Clínica (SCFC)

Lloc
Locals col·legials

Inscripcions
A partir del 10 d’abril del 2013, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Hores lectives
3

Places
Limitades a 214

Professorat

Adreçat a

Gómez Cebado, Antoni
Reumatòleg, Consorci Hospitalari del
Parc Taulí

Farmacèutics d’hospitals, de centres d’atenció primària i de l’administració
sanitària

Martínez Cutillas, Julio
Coordinador assistencial del Servei de
Farmàcia, Hospital Universitari Vall d’Hebron

Programa

Sanmarti Sala, Raimon
Reumatòleg, Hospital Clínic i Provincial
de Barcelona

Moderador

– Cost-efectivitat de les teràpies biològiques en les malalties inflamatòries
cròniques articulars
– Optimització de la teràpia biològica en malalties inflamatòries 		
cròniques articulars
– Col·loqui i preguntes

Tomàs Casasín Edo
Vocal d’Hospitals del COF de Barcelona

Coordinació
Tomàs Casasín Edo
Vocal d’Hospitals del COF de Barcelona
Joan-Anton Schoenenberger Arnàiz
President de la Societat Catalana de
Farmàcia Clínica (SCFC)

Amb el patrocini de
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Àrea assistencial i farmacoteràpia

Farmacologia dels antineoplàstics orals
Activitat organitzada
conjuntament amb
Dates
28 de maig del 2013
Horari
De 16 a 21 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva per a col·legiats dels
COF i membres de la Societat Catalana
de Farmàcia Clínica (SCFC)

Lloc
Locals col·legials

Inscripcions
A partir de l’1 de maig del 2013, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Hores lectives
5

Places
Limitades a 214

Professorat

Adreçat a

Creus, Natalia
Farmacèutica adjunta, Hospital Clínic de
Barcelona

Farmacèutics d’hospitals i de centres d’atenció primària

Fort, Eduard
Farmacèutic adjunt, Institut Català Oncologia
- Hospital Duran i Reynals

Programa

Lezcano, Clara
Farmacèutica adjunta, Institut Català
Oncologia -Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol de Badalona

– Citostàtics orals: no inhibidors de tirosina-cinasa

Mangues, Irene
Farmacèutica adjunta, Hospital Arnau de
Vilanova de Lleida

– Taller pràctic

– Introducció. Biologia molecular del càncer
– Inhibidors de tirosina-cinasa
– Generalitats: interaccions i adherència
– Conclusions

Moreno, Estela
Farmacèutica adjunta, Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona
Quer, Nuria
Farmacèutica adjunta, Institut Català
Oncologia, Hospital Josep Trueta
Altres ponents pendents de determinar

Moderador
Tomàs Casasín Edo
Vocal d’Hospitals del COF de Barcelona

Coordinació
Tomàs Casasín Edo
Vocal d’Hospitals del COF de Barcelona
Joan-Anton Schoenenberger Arnàiz
President de la Societat Catalana de
Farmàcia Clínica (SCFC)

Amb el patrocini de
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Àrea assistencial i farmacoteràpia

Atenció farmacèutica als pacients amb
insuficiència cardiaca crònica
Dates
Pendents de determinar
Horari
De 19:30 a 21:30 hores
Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
8
Professorat
Barrantes, Melisa
Servei de Farmàcia, Hospital del Mar,
Parc de Salut Mar
Comín, Josep
Servei de Cardiologia, Hospital del Mar,
Parc de Salut Mar
Enjuanes, Cristina
Servei de Cardiologia, Hospital del Mar,
Parc de Salut Mar
Luque, Sònia
Servei de Farmàcia, Hospital del Mar,
Parc de Salut Mar
Altres ponents pendents de determinar

Direcció
Esther Salas Sánchez
Servei de Farmàcia, Hospital del Mar,
Parc de Salut Mar
Josep Comín Colet
Servei de Cardiologia, Hospital del Mar,
Parc de Salut Mar

Matrícula
Col·legiats dels COF: 130 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits
ECTS: 80 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
170 €

Inscripcions
A la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org
Places
Limitades a 25

Adreçat a

Farmacèutics comunitaris i farmacèutics d’hospitals
Programa

– El pacient amb ICC: la necessitat dels programes multidisciplinaris
- Què és la ICC?
- El tractament del pacient amb ICC: importància dels programes 		
		 multidisciplinaris en les patologies cròniques
- El paper del farmacèutic comunitari i hospitalari dins d’un programa
		 multidisciplinari d’ICC
- Actualització en el tractament farmacològic de la ICC
– Atenció farmacèutica en el pacient amb ICC
- Monitorització del tractament farmacològic
- Detecció de problemes relacionats amb els medicaments (PRM) i
		 reaccions adverses als medicaments (RAM)
- Avaluació i control de l’adherència al tractament farmacològic
– Educació sanitària als pacients amb ICC

Coordinació

- Importància de les mesures higienicodietètiques

Mercè Barau Germes
Vocal de la Junta de Govern del COF
de Barcelona

• Dieta hiposòdica

Tomàs Casasín Edo
Vocal d’Hospitals del COF de Barcelona

• Exercici físic

• Ingesta de líquids

– Tallers i casos pràctics: intervenció educativa intrahospitalària i ambulatòria
- Circuits d’intervenció educativa comunitaris i intrahospitalaris
- Casos pràctics sobre monitorització del tractament farmacològic:
		 detecció de PRM i RAM
- Casos pràctics sobre avaluació de l’adherència, aplicació de sistemes
		 de millora i educació de les mesures higienicodietètiques

36

Fomació Continuada. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona

Àrea de dermofarmàcia i productes sanitaris

Els cabells i les alteracions capil·lars
Dates
15, 16, 22 i 23 d’octubre del 2012
Horari
De 21 a 23 hores
Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
8

Matrícula
Col·legiats dels COF: 130 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits
ECTS: 65 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
170 €

Inscripcions
A partir del 19 de setembre del
2012, a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org
Places
Limitades a 25

Professorat

Programa

Alcalde, Maria Teresa
Licenciada en farmàcia, professora del
màster de dermofàrmacia i cosmetologia de
la Universitat de Barcelona

– Cuir cabellut, principals alteracions: sensibilitat, caspa (seca i greixosa),
seborrea, alopècies (masculina, en plaques, postmenopàusica, per
medicaments,...)

Coordinació
Núria Bosch Sagrera
Vocal de Dermofarmàcia i Productes
Sanitaris del COF de Barcelona

- Tractaments dermofarmacèutics: actius i productes més eficaços,
		 freqüència d’aplicació i nutricosmètics adequats a cada problema
– Cabells
- Higiene i condicionament: com triar i aplicar els productes adequats a
		 cada tipus de cabell
- Cabell tenyit: efectes del tint sobre els cabells, productes recomanats,
		 al·lèrgies a tints
- Cabell i estiu: efectes del sol als cabells, productes recomanats

Fomació Continuada. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona

37

Àrea de dermofarmàcia i productes sanitaris

Píndola sobre dermatitis del bolquer en el bebè i
l’adult: dues edats de la pell amb un mateix abordatge

Dates
Inici del curs, novembre del 2012

Inscripcions
A partir de novembre del 2012, a la
web www.agorasanitaria.com

Hores lectives
2

Places
Sense limitació

Matrícula
Farmacèutics col·legiats: gratuïta
Farmacèutics no col·legiats i altres
professionals: 50 €

Autors

Adreçat a

Pendents de determinar

Farmacèutics comunitaris i tècnics
i auxiliars de farmàcia

Coordinació
Núria Bosch
Vocal de Dermofarmàcia del Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona

– No farmacològic
		 - Mesures higièniques
		 - Tractament cosmètic

Programa

• Protecció/barrera

1 La pell

• Emol·lients

– Estructura i funcions
– Característiques especials en 		
		 bebès i adults sènior
2 Dermatitis del bolquer
– Definició i concepte
– Causes
– Fisiopatologia
– Manifestacions clíniques
– “No confondre amb…”
– Complicacions
3 Actuació farmacèutica
– Protocol d’actuació 			
		 farmacèutica davant d’una 		
		 consulta per dermatitis del 		
		bolquer
– Criteris de derivació

Amb el patrocini de
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4 Tractament
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• Regeneradors
– Farmacològic
		 - Corticoides tòpics
		- Antifúngics
		- Antibiòtics
5 Prevenció
– Mesures preventives
– Educació sanitària en bebès i 		
		adults

Àrea de dermofarmàcia i productes sanitaris

Maquillatge dermatològic corrector
Dates
21 de febrer del 2013
Horari
De 14 a 16:30 hores
Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
2,5
Professorat
López Alcalá, Cristina
Farmacèutica, responsable de formació de
Laboratorios Avène

Matrícula
Gratuïta per a col·legiats dels COF i
tècnics i auxiliars de farmàcia
Inscripcions
A partir del 23 de gener del 2013, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org
Places
Limitades a 50

Adreçat a

Farmacèutics i tècnics i auxiliars de farmàcia
Programa

Coordinació

– Perspectives del maquillatge corrector

Núria Bosch Sagrera
Vocal de Dermofarmàcia i Productes
Sanitaris del COF de Barcelona

– Indicacions i tècnica de correcció pel color
– Casos pràctics
– Visualització de vídeos de maquillatge de pacients i realització d’un
camuflatge “in situ”

Amb el patrocini d’
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Àrea de dermofarmàcia i productes sanitaris

L’art de vendre cosmètica de forma rendible:
gestió per categories
Dates
13 i 14 de maig del 2013
Horari
De 16 a 20 hores
Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
8

Matrícula
Col·legiats dels COF: 150 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits
ECTS: 75 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
195 €

Professorat

Tema III

Arias, Asun
Sòcia i directora general d’Asun Arias Consultores, especialitzada en
gestió per categories i RH a l’oficina de farmàcia, màster en gestió
d’empresa i màrqueting per l’Instituto Directivos de Empresa, màster
en intel·ligència emocional i coaching i professora de tres màsters
internacionals al CESIF

– Gestió del lineal

Coordinació
Núria Bosch Sagrera
Vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del COF de Barcelona

Programa

Inscripcions
A partir del 10 d’abril del 2013, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org
Places
Limitades a 25

- Criteris d’assignació
- El valor dels nivells
- Presentació del producte
- Assignació d’espai en funció d’objectius 		
		quantitatius
– Animació del punt de venda
- Tècniques d’animació
- Promocions. Tipus. Objectius
- Planificació anual de campanyes

Tema I
– El nou consumidor

Tema IV

– Marxandatge, una eina eficaç de gestió

– La venda de cosmètica

– Tipus de marxandatge:
- Visual
- De gestió
- De seducció
– Disseny de l’oficina de farmàcia
- Objectius
- Elements
– Què és una categoria de productes?
– Principals categories d’una oficina de farmàcia
Tema II
– Gestió de l’assortiment
- Estructura
- Dimensions
- Qualitats
- Criteris de gestió
- Mètode d’identificació
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- L’art de la venda
- Llenguatge no verbal
- Tècnica BAC (beneficis, avantatges, 			
		característiques)
– Tipus de pell
– Tipus d’envelliment
– Tipus de consumidor
– Tipus de cremes
– Tallers diferenciadors per al consumidor que 		
estimulen la venda
La teoria es desenvoluparà en diversos tallers:
- Distribució de dues farmàcies sobre plànol
- Marxandatge visual
- Taller de textures
- Taller de tractaments cosmètics

Àrea de formulació galènica

Curs bàsic de formulació magistral
Amb la col·laboració d’

Dates
Teoria: pendents de determinar
Pràctiques al laboratori: pendents de
determinar
Horari
De 15 a 19 hores

la Facultat de Farmàcia de la UB (Av.
Joan XXIII, s/n. 08028 Barcelona)
Hores lectives
16

Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits
ECTS: 190 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
435 €

Lloc
Teoria: locals col·legials
Pràctiques: laboratori de pràctiques de

Matrícula
Col·legiats dels COF: 335 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de

Professorat

Adreçat a

Gómez, Santiago
Farmacèutic comunitari, secretari
d’Aprofarm

Farmacèutics que volen iniciar-se en la formulació o repassar i actualitzar
els coneixements propis en formulació magistral

Valero, Xavier
Farmacèutic comunitari, vicepresident
d’Aprofarm

Programa

Direcció

– Definició de fórmula magistral i de preparat oficinal. Marc legal de
desenvolupament. Documentació i tractament administratiu. Formulari
Nacional

Santiago Gómez Facundo
Farmacèutic comunitari, secretari
d’Aprofarm
Xavier Valero
Farmacèutic comunitari, vicepresident
d’Aprofarm

Inscripcions
A la web www.cofb.cat o www.cofb.org
Places
Limitades a 24

– Formes farmacèutiques líquides: solucions aquoses i hidroalcohòliques.
Solubilitzants, suspensions. Agents suspensors, humectants
– Formes farmacèutiques semisòlides. Emulsions O/W i W/O: concepte
d’emulsió, tensioactius, HLB, elaboració. Pomades: excipients. 		
Elaboració

Coordinació

– Formes farmacèutiques sòlides. Càpsules: volum aparent, excipients,
càpsules entèriques

Francesc Llambí Mateos
President d’Aprofarm i vocal de la Junta de
Govern del COF de Barcelona

– Pólvores compostes. Barreja i polvorització. Supositoris: volum aparent i
excipients
– Condicionament i lliurament dels preparats oficinals i les fórmules
magistrals
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Àrea de formulació galènica

Taller de formulació dermatològica
Amb la col·laboració d’

Dates
Pendents de determinar

Hores lectives
12

No col·legiats i altres titulats
superiors: 495 €

Horari
De 15 a 19 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 375 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits ECTS:
215 €

Inscripcions
A la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org

Lloc
Laboratori de pràctiques de la Facultat
de Farmàcia de la UB (Av. Joan XXIII,
s/n. 08028 Barcelona)

Professorat

Adreçat a

Codina, Anna
Farmacèutica, especialista en farmàcia
industrial i galènica

Farmacèutics que ja tinguin experiència en formulació magistral

Llambí, Francesc
Col·laborador de la Unitat de Tecnologia
Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia
de la UB, president d’Aprofarm i vocal de la
Junta de Govern del COF de Barcelona

Programa

– Formulacions en psoriasi
– Formulacions en rosàcia
– Formulacions en acne

Direcció

– Formulacions en pediatria

Anna Codina
Farmacèutica, especialista en farmàcia
industrial i galènica
Francesc Llambí
Col·laborador de la Unitat de Tecnologia
Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia
de la UB, president d’Aprofarm i vocal de la
Junta de Govern del COF de Barcelona
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Places
Limitades a 24
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Àrea de formulació galènica

Taller de formulació cosmètica
Amb la col·laboració d’

Dates
Pendents de determinar

Hores lectives
16

No col·legiats i altres titulats
superiors: 600 €

Horari
De 15 a 19 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 460 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits
ECTS: 250 €

Inscripcions
A la web www.cofb.cat o
www.cofb.org

Lloc
Laboratori de pràctiques de la Facultat
de Farmàcia de la UB (Av. Joan XXIII,
s/n. 08028 Barcelona)

Places
Limitades a 24

Professorat

Adreçat a

Bau, Carmen
Farmacèutica, directora tècnica d’Acofarma
Distribución, SA

Farmacèutics que volen ampliar coneixements en l’elaboració de
cosmètics en l’oficina de farmàcia tant de línia pròpia com de cosmètica
personalitzada per solucionar problemes freqüents que es presenten de
forma pràctica i eficaç

Codina, Anna
Farmacèutica, especialista en farmacia
industrial i galènica
Llambí, Francesc
Col·laborador de la Unitat de Tecnologia
Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia
de la UB, president d’Aprofarm i vocal de la
Junta de Govern del COF de Barcelona

Programa

Torrell, Montserrat
Farmacèutica, secretària tècnica d’Aprofarm

– Cosmètica en pells atòpiques

Direcció
Codina, Anna
Farmacèutica, especialista en farmacia
industrial i galènica
Llambí, Francesc
Col·laborador de la Unitat de Tecnologia
Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia
de la UB, president d’Aprofarm i vocal de la
Junta de Govern del COF de Barcelona

– Legislació i registre de productes cosmètics
– Cosmètica d’hidratació
– Cosmètica en pells intolerants (rosàcia i pell sensible)
– Cosmètica en fotoenvelliment
– Cosmètica capil·lar
– Cosmètica en dermatitis seborreica
– Tractaments corporals (hidratació)
– Demostracions i taller pràctic
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Àrea de gestió

Píndola de gestió d’estocs

Dates
De forma continua fins el 10 d’abril
de 2013
Hores lectives
2

Inscripcions
Fins al 10 d’abril del 2013, a la web
www.agorasanitaria.com
Places
Sense limitació

Matrícula
Col·legiats dels COF: gratuïta
No col·legiats: 50 €

Professorat
Vives Pal, Antonio
Farmacèutic comunitari, professor del
Màster de Gestió de l’Oficina de Farmàcia
del COF de Barcelona

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i
Desenvolupament Professional del COF de
Barcelona

Adreçat a

Farmacèutics comunitaris, especialment indicat per a titulars
Programa

1 Gestió d’estocs
– Tipus d’estoc
– Paràmetres bàsics de la gestió
– Tipus de venda i estadístiques
2 Compres i marges comercials
– Tipus de compra
– Paràmetres bàsics
– Bonificacions i descomptes
– Ràpel		
– Marges i càlculs de marges

Amb el patrocini d’

44

Fomació Continuada. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona

i

Àrea de gestió

Píndola de gestió dels medicaments publicitaris

Dates
Inici del curs novembre del 2012
Hores lectives
2

Inscripcions
A partir de novembre del 2012, a la
web www.agorasanitaria.com
Places
Sense limitació

Matrícula
Col·legiats dels COF: gratuïta
No col·legiats: 50 €

Autora

Adreçat a

Surroca, Aina
Farmacèutica comunitària, màster
en màrqueting farmacèutic per IDEC,
Universitat Pompeu Fabra

Farmacèutics comunitaris,
especialment indicat per a titulars

– Protocol d’indicació 			
		farmacèutica
– Material exposició
– Promoció
– Formació beneficis del producte

Programa
Coordinació
Joan Carles Serra
Director del Máster de Gestió de l’Oficina de
Farmàcia del COFB

1 Introducció i objectius del mòdul
– Per què he de fer una gestió 		
		 específica dels MP?

4 Com exposo
– Limitacions legals
– Distribució de l’espai
– Entorn-competència

2 Què analitzo
– Tipus de client actual i 		
		potencial
– Històric de vendes

5 Com dispenso
– Protocol dispensació

– Històric de marges, 			
		contraprestacions
– Rotació d’estocs

– Formació producte
– Com fer venda encreuada
– Com fer up selling

– Estacionalitat

6 Punts clau

3 Què compro
– Estratègia de compra: ho de de
		tenir tot?
– Vendes
– Marges
– Condicions comercials

Amb el patrocini d’
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Àrea d’idiomes

Cursos de Llengua Anglesa
Nivells: bàsic, intermedi i intermedi i conversa
Dates
Nivell bàsic. Dilluns, de l’1 d’octubre
al 10 de desembre del 2012 (excepte
el 22 d’octubre), del 14 de gener al 18
de març i del 8 d’abril al 10 de juny del
2013
Nivell intermedi. Dimecres, del 3
d’octubre al 12 de desembre del 2012
(excepte el 5 de desembre), del 16 de
gener al 20 de març i del 10 d’abril al
19 de juny del 2013

Horari
Nivell bàsic. De 10 a 11:30 hores
Nivell intermedi. De 9:45 a 11:15 hores
Nivell intermedi i conversa. D’11:30 a
13 hores.
Lloc
Locals col·legials

Matrícula
Col·legiats dels COF: 360 € (si
es demana es pot repartir en tres
pagaments)
No col·legiats: 380 € (si es demana
es pot repartir en tres pagaments)
Inscripcions
A partir del 3 de setembre del 2012,
a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org
Places
Mínim 6 alumnes

Nivell intermedi i conversa. Dimecres,
del 3 d’octubre al 12 de desembre del

Hores lectives
45

Professorat

Adreçat a

Professora d’anglès “Proficiency in English”
per la Universitat de Cambridge

Aquests cursos van adreçats a les persones que vulguin iniciar, continuar
o bé consolidar i desenvolupar l’estudi d’aquesta llengua

Coordinació

Els cursos estan pensats també per a les persones que no tenen molt
de temps (una hora i mitja de classe a la setmana) i no necessiten un
certificat oficial dels cursos, ja que no hi ha examen final

Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i
Desenvolupament Professional del COF
de Barcelona
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2012 (excepte el 5 de desembre), del
16 de gener al 20 de març i del 10
d’abril al 19 de juny del 2013
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Àrea d’idiomes

Cursos de conversa en Llengua Anglesa UAB Idiomes
Tercer B1 (mòdul 2), Quart B2.1 i Cinquè B2.2

Dates
Tercer B1 (mòdul 2). Del 17 d’octubre
del 2012 al 12 de juny del 2013
Quart B2.1. Del 18 d’octubre del 2012
al 20 de juny del 2013
Cinquè B2.2. Del 16 d’octubre del 2012
al 4 de juny del 2013
Horari
De 14 a 16 hores
Tercer B1 (mòdul 2): dimecres
Quart B2.1: dijous
Cinquè B2.2: dimarts

Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
60
Matrícula
Col·legiats dels COF: 550 €
Col·legiats a l’atur (cal presentar
documentació acreditativa expedida
pel Servei d’Ocupació de Catalunya) i
estudiants de farmàcia: 390 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
715 €
NOTA. Els col·legiats tenen la possibilitat de fraccionar
el pagament en dues quotes (el 50% en formalitzar la
inscripció i el 50% a la meitat del curs)

Inscripcions
A partir del 12 de setembre del 2012,
a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org, en el nivell que farà
Els alumnes nous han de fer la
prova de nivell el dijous, dia 27 de
setembre del 2012, a les 14 hores.
Cal reservar plaça per fer la prova
trucant al Departament de Formació
i Desenvolupament Professional tel.
93 244 07 13 o bé per correu-e:
formacio@cofb.cat
Places
Mínim 9 alumnes per grup, màxim 12

Professorat

Adreçat a

Professors altament qualificats, amb titulació
universitària
i seleccionats per una àmplia experiència
en l’ensenyament d’idiomes com a llengua
estrangera de la UAB idiomes

Professionals que volen mantenir i millorar el domini de la llengua anglesa

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i
Desenvolupament Professional del COF de
Barcelona

Fomació Continuada. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona

47

Àrea d’indústria

Programa general de cursos d’especialització
d’indústria farmacèutica IL3-UB i COFB
La fundació privada Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) i el Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona (COFB) vàrem signar un conveni específic de col·laboració que estableix les bases
entre l’IL3-UB i el COFB, per proporcionar l’accés dels col·legiats/associats a l’oferta formativa de cursos
d’especialització de farmàcia que ofereix l’IL3-UB, en unes condicions econòmiques més avantatjoses.
– L’IL3-UB es compromet a reservar 30 places per als col·legiats membres de la Vocalia d’Indústria del 		
COFB a un preu de 250 € per inscripció (això significa un descompte del 50%).
– El nombre màxim de places amb aquestes condicions per a cada curs d’especialització és de tres.
– El COFB obrirà un període d’inscripció per a cada curs programat. Només admetrà les tres primeres 		
inscripcions per curs per estricte ordre d’arribada fins a exhaurir les 30 places totals ofertes.
– El Col·legi farà arribar als interessats a matricularse el formulari d’inscripció del web d’IL3, i el Col·legi 		
ratificarà que l’inscrit és col·legiat i membre de la vocalia d’Indústria.
Per consultar el programa de cada curs d’especialització i inscripcions a la web www.cofb.cat o www.cofb.org

ÀREA D’INVESTIGACIÓ

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT

Disseny molecular de fàrmacs i
mecanismes d’acció en dianes
específiques

Actualització sobre validació i
transferència dels mètodes analítics.
Aplicació de quality by desing als
mètodes analítics

Data: 18 d’octubre del 2012
Coordinació
Pere Berga
Director de Gestió d’I+D, Almirall

Objectius
L’evolució tecnològica i de coneixements científics constant
fan necessari aquest seminari d’actualització sobre
mecanismes d’acció dels fàrmacs, interaccions fàrmacreceptor i dianes i mecanismes moleculars, orientat no
només a adquirir nous coneixements sinó també a agilitar la
I + D de fàrmacs nous
El curs ofereix una actualització de les eines de síntesi i
“screening” farmacològic selectiu
Destinataris
Químics/farmacèutics/farmacòlegs del camp de la
investigació farmacèutica ja sigui en indústries o en centres
d’investigació. També estudiants d’últim curs del grau/
llicenciatura de farmàcia, medicina, química o biologia

Data: 23 d’octubre del 2012
Coordinació
Pilar Pérez Lozano
Professora titular de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de
Barcelona

Objectius
Si bé les ICH no han experimentat cap tipus de modificació
des que van ser editades, hi ha necessitat de conèixer les
noves tendències pel que fa als aspectes relacionats amb
l’estudi d’estrès o la solidesa, i també la transferència de
mètodes analítics que deriven de les exigències de les
agències
L’objectiu d’aquest curs és repassar els conceptes clau de la
validació analítica tant per determinar el principi actiu en les
primeres matèries com en el producte acabat, i determinar
impureses i productes de degradació en la primera matèria
i el producte acabat: selectivitat, linealitat, rang, precisió,
exactitud, límits de detecció i quantificació, solidesa. Tot això
segons les exigències dels documents reguladors insistint
en els estudis d’estrès i en les estratègies per desenvolupar
un bon estudi de solidesa en el marc del Quality by Design.
A més s’abordarà la qüestió de quines són les estratègies o
mètodes per fer una bona transferència de mètodes analítics
Destinataris
Responsables i tècnics dels departaments de
desenvolupament analític, control de qualitat i registres
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Àrea d’indústria
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT

Taller pràctic sobre disseny
d’experiments i optimització de
processos farmacèutics, millora de la
competitivitat i reducció de costos

per donar a conèixer la progressiva aplicació de la legislació
europea i la interpretació pràctica que en fan les autoritats sanitàries
El curs es planteja l’objectiu de donar a conèixer el desenvolupament de la nova legislació i guies de farmacovigilància i la
implicació que tenen per a la indústria farmacèutica. Farà
èmfasi especial en els canvis a fer en els departaments de
farmacovigilància per adaptar els processos als requisits nous

Data: 20 de novembre del 2012

Destinataris

Coordinació

Professionals dels departaments de farmacovigilància i de les
àrees de qualitat, registres, etc. i diverses autoritats sanitàries

Ignacio Díez Martín
Director de desenvolupament quimicofarmacèutic de Laboratoris LESVI,
professor associat de biofàrmacia i farmacocinètica de la Universitat de
Barcelona
Rafael Pi i Subirana
Soci d’Huarte @ Pi Estudio Técnico en Patentes e I+D, doctor en ciències
químiques i European Patent Attorney

Objectius
Els temes d’optimització i disseny d’experiments requereixen
un bon ensinistrament sobre l’ús de les eines estadístiques
disponibles. Les persones amb uns bons coneixements teòrics
tenen dificultats a l’hora de fer un desenvolupament/ optimització
pràctic de projectes i processos. Aquest curs, eminentment
pràctic, pretén ajudar els assistents a escollir i aplicar els dissenys
experimentals més adequats per resoldre els problemes de
desenvolupament
Es tracta d’un curs sobre disseny d’experiments i optimització de
processos, productes i formulacions, dissenyat en forma de taller
pràctic perquè els assistents obtinguin un bon coneixement i
ensinistrament de les eines estadístiques disponibles
Destinataris
Tècnics (farmacèutics, químics, biòlegs, enginyers ...) involucrats
en formulació, desenvolupament de processos i fabricació.
Responsables de supervisió de projectes de desenvolupament

ÀREA DE FARMACOVIGILÀNCIA

Nova legislació europea
de farmacovigilància
Data: 2 d’octubre del 2012
Coordinació
Teresa Cuchi
Directora d’Actiomed

Objectius
La nova legislació representarà un gran canvi en el concepte de
farmacovigilància que cal preveure en la indústria farmacèutica.
Aquest canvi s’ha de dur a terme al llarg dels pròxims anys. El
canvi també requereix una adaptació de la tecnologia: bases de
dades, notificació electrònica que prendrà temps als responsables
de les companyies. Aquest tipus de seminaris són molt importants

ÀREA DE CLÍNICA

Assaigs clínics en persones d’edat
avançada. Desafiaments de la I+D
amb medicaments en aquesta població
Data: 27 de novembre del 2012
Coordinació
Eduardo L. Mariño Hernández
Catedràtic de farmàcia galènica i director de la Unitat de Farmàcia
Clínica i Farmacoteràpia de la Universitat de Barcelona

Objectius
En els darrers temps s’han aconseguit nivells espectaculars
d’esperança de vida en néixer en bona part gràcies als medicaments nous, la correcta utilització d’aquests i la millora dels
hàbits higienicosanitaris. Aquesta situació, unida a la davallada
de la morbiditat i la mortalitat, ha produït un increment en la
població d’edat avançada per a la qual volem, i en molts casos
aconseguim, bons estàndards de qualitat de vida. En conseqüència, ens qüestionem fins i tot la classificació dels que
tradicionalment coneixem com a pacients geriàtrics. A més,
sovint tampoc tenim molta informació sobre l’ús correcte dels
medicaments en aquests pacients
L’objectiu del seminari és, doncs, conèixer millor aquests
“nouvinguts”: gent gran amb un bon nivell de salut en molts
casos i en altres amb patologies més o menys cròniques, que
a vegades prenen pocs medicaments que no es reparteixen
igual en el l’organisme com ho fan en un adult jove, i en altres
casos es veuen sotmesos a una politeràpia o polifarmàcia
amb tota la problemàtica inherent de falta d’adherència, errors
de medicació, etc. Conèixer aquest segment de la població
cada vegada més nombrós, aprendre com aconseguir nous
medicaments per a ells i com utilitzar millor els ja coneguts
fins i tot reformulant-los sobre la base de la investigació i
desenvolupament, especialment a nivell clínic, representa un
repte alhora que una gran oportunitat en aquests moments
Destinataris
Tot el personal de la indústria farmacèutica, des dels d’I+D,
registre, producció, màrqueting, etc. fins a tots els professionals
de la salut interessats en la consecució i ús de medicaments
segurs, efectius i eficients en aquest recent i cada cop més
nombrós grup de persones d’edat avançada
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Àrea d’indústria
ÀREA DE TECNOLOGIA (PRODUCCIÓ, QUALITAT I
ENGINYERIA)

D’acord amb aquestes necessitats, el curs tracta aquests
temes:

Nous enfocaments per a la formació en
la indústria farmacèutica: coaching,
e-learning, formació interna. Contingut
actualitzat dels temes de formació en
GMP’S i GLP’S

– Càpsules dures en el context actual i futur de la indústria
farmacèutica
– Principis de qualitat per disseny durant el desenvolupament
de medicaments en càpsules
– Tecnologies per emplenar càpsules

Data: 16 octubre del 2012
Coordinació
Dra. Encarna García Montoya
Professora titular de la Unitat de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
de la Universitat de Barcelona

Objectius
L’alta productivitat que exigeixen els reptes nous als quals
s’enfronta la indústria farmacèutica requereix un canvi de
mentalitat i de metodologies. Els objectius d’aquest curs són:
– Revisar les noves tecnologies disponibles per a 		
l’aprenentatge al segle XXI
– Saber què és la mentoria i el coaching. Es poden aplicar a
la formació? Formadors interns
– Rol del departament de Recursos Humans
– Programar continguts actualitzats de GMPs i GLP
Destinataris
Tècnics i responsables de formació de la indústria
farmacèutica
Tècnics de garantia de qualitat dels laboratoris farmacèutics

Tècnics de la indústria farmacèutica de:
– I+D+i
– Garantia de qualitat
– Producció

ÀREA DE REGISTRES, MÈDICA, MÀRQUETING I
FARMACOECONOMIA

Novetats en el codi deontològic de
farmaindustria i la influència de les
legislacions extraterritorials en els
sistemes d’autoregulació
Data: 13 novembre del 2012
Coordinació
José F. Zamarriego Izquierdo
Director de la Unitat de Supervisió Deontològica de Farmaindustria

Objectius

Càpsules dures: realitat actual i futur
d’aquesta forma farmacèutica. Disseny
i desenvolupament de formulacions.
Tecnologies d’emplenament

Davant de la necessitat de millorar la interrelació entre
la indústria farmacèutica i els professionals sanitaris
d’una perspectiva ètica, aquest curs pretén formar els
professionals sanitaris i els de la indústria farmacèutica
en els sistemes d’autoregulació actualment vigents, per
millorar l’ètica i de rebot la imatge de la indústria i la sanitat
des d’un punt de vista pràctic i una aplicació real

Data: 6 novembre del 2012

Destinataris

Coordinació

Personal de companyies farmacèutiques i de totes aquelles
entitats que col·laboren directament o indirectament amb
la indústria farmacèutica, així com alumnes de medicina i
farmàcia

Miquel Ribera Solé
Delegat de Capsugel per a Espanya i Portugal

Objectius
La indústria farmacèutica, en el context actual, es planteja
necessitats com:
– Escurçar el període de llançament de productes nous
– Efectivitat (estalvi) en el llançament de productes nous
– Millorar la productivitat en l’emplenament de càpsules
– Visió global de les diferents tecnologies per emplenar
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Àrea d’indústria

Monitoratge d’assaigs clínics
Dates
15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30
d’octubre, 5, 6, 7, 8, 12, 13 i 14 de
novembre del 2012
Horari
De 20:30 a 22:30 hores
Lloc
Locals col·legials

Matrícula
Col·legiats dels COF: 800 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits
ECTS: 600 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
1.100 €

Inscripcions
A partir del 19 de setembre del
2012, a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org
Places
Limitades a 25

Hores lectives
34

NOTA. Els col·legiats tenen la possibilitat de
fraccionar el pagament en dues quotes (el 50%
en formalitzar la inscripció i el 50% a la meitat
del curs)

Adreçat a

Programa

Farmacèutics que es volen introduir en
el món dels assaigs clínics i conèixer
la figura del CRA (Clinical Research
Assistant) en la qual el farmacèutic té
un camp important

– Assaigs clínics. Introducció
- Història i evolució
- Les fases de l’assaig clínic: I a IV
- Disseny experimental de protocols
– La Guia ICH de bona pràctica clínica i normatives relacionades
- ICH: responsabilitats de l’investigador, dels comitès ètics i del promotor
- Relació amb la Directriu europea 2001/20/EC, Reial Decret 223-2004 i Code of
		 Federal Regulations
- Procediments normalitzats de treball: aplicació i gestió
– Institucions/organitzacions
- Agència Espanyola del Medicament
- EMEA (Agència Europea per a l’Avaluació de Medicaments)
- FDA (Agència Federal Americana per a l’alimentació i els medicaments)
- Comitès ètics d’investigació clínica
- CRO (Clinical Research Organizations)
- SMO (Site Management Organization)
- Selecció d’investigadors/centres/CRO/SMO/laboratoris centrals
– Monitoratge d’assaigs clínics
- Eines per a la recollida de dades dels centres: disseny del CRD (quaderns de
		 recollida de dades) avaluacions del pacient (PRO)
- Documentació general de l’estudi: arxiu del promotor i arxiu del centre
- Visites de monitoratge: selecció, inici - posada en marxa de l’estudi i 		
		monitoratge
- Monitoratge a través de CRO
- Assajos clínics multicèntrics
- Visita de tancament
– Auditories: objectiu, tipus, realització i gestió de resultats
– Farmacovigilància
– Gestió de les dades de l’assaig clínic
– Bioestadística aplicada a l’assaig clínic
– Organització d’un departament mèdic
– Informe final de l’assaig clínic
– Clinical Trial Disclosure
– Mètriques per mesurar la qualitat i velocitat en els AC

Professorat
García, Estrella
Doctora en biologia, cap d’operacions de
desenvolupament clínic d’Almirall
Jiménez, Gemma
Farmacèutica, cap del departament de
farmacovigilància d’Almirall
Massegu, Anna
Clinical Regulatory Lead, INC RESEARCH
ESPAÑA
Palau, Anna
Biòloga, auditora del laboratori Pfizer
Peris, Francesc
Doctor en biologia, assessor científic sènior
de Recerca Clínica
Pintos, Mercedes
Metgessa, gerent de projectes clínics, Unitat
Investigació Clínica, Cluster Iberic Sanofi
Pérez, Sílvia
Doctora en farmàcia, responsable de gestió
de dades d’Almirall
Pujol, Helena
Infermera, responsable d’assaigs clínics
d’Almirall
Rojas, Maria
Infermera, Clinical Trial Director, ImCloneLilly

Coordinació
Ramon Bonet Miralbes
Vocal d’Indústria del COF de Barcelona

– Desenvolupament de la carrera professional en l’àrea d’investigació clínica
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Àrea d’indústria

Direcció tècnica d’una indústria farmacèutica
Dates
18, 19, 20, 21, 25 i 26 de febrer
del 2013
Horari
De 19 a 22 hores
Lloc
Locals col·legials

Professorat
Bonet, Ramon
Doctor en farmàcia, especialista en farmàcia
industrial i galènica i anàlisi i control de
medicaments i drogues; director adjunt de
gestió de clients i supply chain; director
tècnic de Nattermann España, SA i vocal
d’Indústria del COF de Barcelona
De Ferrater, Margarita
Farmacèutica, especialista en farmàcia
industrial i galènica, en anàlisi, control
de medicaments i drogues, responsable
adjunta de Farmacovigilància (Deputy Safety
Manager) i directora tècnica de Zambon, SA

Coordinació
Ramon Bonet Miralbes
Vocal d’Indústria del COF de Barcelona

Hores lectives
18

No col·legiats i altres titulats
superiors: 590 €

Matrícula
Col·legiats dels COF: 425 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits
ECTS: 225 €

Inscripcions
A partir del 16 de gener del 2013, a
la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org

Programa

– La direcció tècnica d’un laboratori farmacèutic
– Tècnics garants de sectors afins
– Tipus de laboratoris
– Legislació farmacèutica relacionada
– Llei de garanties i principals normatives
– Normes de fabricació correcta
– Aspectes generals de direcció tècnica
– Emmagatzematge
– Transport
– Distribució
– Subministrament de medicaments i traçabilitat
– Administració central i autonòmica
– Comerç internacional
– Subcontractació a tercers
– Auditories a tercers
– Devolucions
– Reclamacions
– Retirades
– Complements alimentosos
– Productes sanitaris
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Places
Limitades a 25
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Nou entorn del visitador en la indústria
farmacèutica
Dates
8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 i 18 d’abril
del 2013
Horari
De 20:30 a 22:30 hores
Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
16

No col·legiats i altres titulats
superiors: 555 €

Matrícula
Col·legiats dels COF: 425 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits
ECTS: 350 €

Inscripcions
A partir del 13 de març del 2013,
a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org
Places
Limitades a 15

Professorat

Adreçat a

Conches, Ernesto
Director de Projectes & Coach de TEAM
2000, SL

Farmacèutics llicenciats i acabats de llicenciar interessats a ser
professionals de la venda en la indústria farmacèutica: la visita mèdica i la
venda a la farmàcia

Joseph, Maria Teresa
Gerent de la Consultora TEAM 2000, SL

Programa
Coordinació
Ramon Bonet Miralbes
Vocal d’Indústria del COF de Barcelona

– La indústria farmacèutica
- Com funciona. El paper dels laboratoris. Els tipus de productes.
		 El paper dels venedors
- Workshop
– El món de la venda a l’oficina de farmàcia
- Perfil del venedor a la farmàcia. La venda a la farmàcia. Quins tipus
		 de coneixements són necessaris per dur a terme una venda efectiva a
		 l’oficina de farmàcia
- Workshop
– El professional de la visita mèdica
- Perfil del visitador mèdic. Coneixement de l’entorn de la visita mèdica.
		 Tipus de clients. Característiques de cada un. Com moure’s pels
		 centres de salut i els hospitals. Tipus de venda en la visita mèdica
		 Atenció primària
		 Especialistes hospitalaris
- Workshop
– L’acte de la venda
- Pràctiques de venda a farmàcia
- Pràctiques de visita mèdica
- Simulacions
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Àrea d’indústria

Iniciació al market access i a les relacions
institucionals a la indústria farmacèutica
Dates
14, 16, 21 i 23 de maig del 2013
Horari
De 19 a 22 hores
Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
12

Matrícula
Col·legiats dels COF: 195 €
Col·legiats no exercents, a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits
ECTS: 100 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
255 €

Inscripcions
A partir del 17 d’abril del 2013, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org
Places
Limitades a 25

Professorat

Adreçat a

Domínguez, Jordi
Biòleg, cap de Market Access i Relacions
Institucionals d’Almirall

Farmacèutics que es volen introduir en el món del market access i de
les relacions institucionals i saber quines són les funcions d’aquest
professional a la indústria farmacèutica

Janés, Maria
Farmacèutica, gerent de Market Access
estratègic d’Almirall

Coordinació
Ramon Bonet Miralbes
Vocal d’Indústria del COF de Barcelona

Programa

– Què són les relacions institucionals i el market access? Són el mateix?
– L’estructura del Sistema Nacional de Salud. Pes de les comunitats
autònomes
– Els clients de RIMA
– Com dotar de valor els fàrmacs			
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Àrea de metodologia

Curs per implantar un programa de seguiment
farmacoterapèutic amb sistemes personalitzats
de dosificació (SPD®) XIII, XIV, XV i XVI edició
Dates
XIII Edició: del 5 a l’11 de novembre del
2012, aprenentatge per l’aula virtual
Del 12 de novembre al 3 de desembre
del 2012, desenvolupament del curs
XIV Edició: de l’11 al 17 de febrer del
2013, aprenentatge per l’aula virtual
Del 18 de febrer a l’11 de març del
2013, desenvolupament del curs

XVI Edició: del 13 al 19 de maig del
2013, aprenentatge per l’aula virtual
Del 21 de maig al 10 de juny del 2013,
desenvolupament del curs

XV Edició: A partir de l’11 de març
del 2013, a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org

Hores lectives
12
Matrícula
Col·legiats dels COF: 150 €

XV Edició: del 8 al 14 d’abril del 2013,
aprenentatge per l’aula virtual
Del 15 d’abril al 6 de maig del 2013,
desenvolupament del curs

Inscripcions
XIII Edició: A partir del 8 d’octubre del
2012, a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org

Professorat

Programa

Borràs, Rafael
Farmacèutic, Antares Consulting

– Panorama actual de l’SPD®

Estrada, Maria
Farmacèutica, Departament de Formació i
Desenvolupament Professional del COF de
Barcelona
Iracheta, Montserrat
Farmacèutica comunitària
Linares, Gaspar
Farmacèutic comunitari
Rosell, Marissa
Farmacèutica comunitària
Ylla-Català, Ignasi
Farmacèutic comunitari

XIV Edició: A partir del 14 de gener
del 2013, a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org

XVI Edició: A partir del 15 d’abril del
2013, a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org
Places
Limitades a 240

– Aspectes legislatius
– Procés d’acreditació		
– Oferta del servei
– Entrevista inicial i de seguiment
– Revisió de la medicació
– Procediment d’elaboració de blisters
– Adaptació del programa SPD®. Situacions especials
– Control de qualitat
– Pràctica: elaboració de dispositius, com omplir el full de seguiment i
resolució d’incidències

Coordinació
Maria Estrada Campmany
Farmacèutica, Departament de Formació i
Desenvolupament Professional del COF
de Barcelona
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i
Desenvolupament Professional del COF
de Barcelona
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Àrea de metodologia

Perits judicials farmacèutics
Dates
6, 7 i 8 de novembre del 2012
Horari
De 17 a 20 hores
Lloc
Locals col·legials

Matrícula
Col·legiats dels COF: 155 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya: 80 €
No col·legiats: 200 €

Hores lectives
9

Inscripcions
A partir del 10 d’octubre del 2012, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Professorat

Adreçat a

Camps, Mercè
Farmacèutica comunitària, gerent del
gabinet tècnic M. Camps

Professionals interessats a ser perits farmacèutics en el procés civil

Castaño, Dani
Cap del servei de coordinació dels
programes judicials de la Subdirecció
General de Suport Judicial

Programa

Gavarró, Pau
Enginyer
Mas, Pilar
Farmacèutica especialista en farmàcia
hospitalària, directora del Servei de
Farmàcia, Fundació Hospital Asil
de Granollers
Moliner, Xavier
Advocat
Roig, Bartomeu
Enginyer
Salas Almirall, Salvador
Magistrat del Jutjat Social de Barcelona
Altres ponents pendents de determinar

Coordinació
Mercedes Gras Balaguer
Advocada, cap de l’assessoria jurídica
de la Junta de Govern del Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i
Desenvolupament Professional del COF de
Barcelona

– Que és la prova pericial
- L’existència d’un plet. Les maneres de provar. L’objecte del peritatge.
		 La necessitat que el jutge o el tribunal té d’aquest element per dictar
		 una resolució. En quin moment es determina la necessitat del dictamen.
		 Qui pot demanar el dictamen pericial. En quina mesura la prova pericial
		 pot determinar la resolució judicial. Quin tipus de peritatges hi ha
– El perit judicial
- Classes de perit. Qui pot actuar com a perit judicial. Quins requisits 		
		 ha de complir (experiència, capacitat). Obligacions del perit. 		
		 Responsabilitats del perit, nomenament, funcions, intervenció en la 		
		 vista oral del judici. Quina informació rep el perit per elaborar l’informe.
		 Com ha d’avaluar aquesta informació. Com ha de plantejar l’informe.
		 Actuacions que corresponen al perit amb relació a la documentació
		proporcionada
– Procediment de designació del perit
- Sol·licitud de designació. Designació. Crida al perit designat. 		
		 Acceptació del càrrec, i jurament. Abstenció. Recusació i inhibició. Trasllat
		 de la documentació. Lliurament de l’informe. Actes complementaris.
		 Provisió de fons. Honoraris professionals. Taxació de costes
– Taula rodona
- Experiències de perits en diferents àmbits: indústria, distribució oficina de
		 farmàcia, farmàcia d’hospital, salut pública, etc.
– Departament de Justícia
- Com s’elabora la llista de perits judicials. Responsabilitats dels col·legis
		 professionals de mantenir actualitzada la base de dades de perits. 		
		 Funcions del Departament de Justícia. Pagament d’honoraris dels perits
		 que actuen d’ofici
– Conferència cloenda del curs
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Places
Limitades a 25
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Àrea de metodologia

La revisió dels estudis d’avaluació econòmica.
Taller de lectura crítica
Activitat organitzada
conjuntament amb
Dates
20 de novembre del 2012
Horari
De 17 a 20 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva per a col·legiats dels
COF o membres de la Societat Catalana
de Farmàcia Clínica (SCFC)

Lloc
Locals col·legials

Inscripcions
A partir del 24 d’octubre del 2012, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Hores lectives
3

Places
Limitades a 50

Professorat

Adreçat a

Hidalgo, Álvaro
Director del Seminario de Investigación en
Economía y Salud de la UCLM, president de
l’Instituto Max Weber

Farmacèutics d’hospitals i de centres d’atenció primària

Coordinació

– Com interpretar els estudis d’avaluació econòmica i d’impacte 		
		pressupostari

Tomàs Casasín Edo
Vocal d’Hospitals del COF de Barcelona
Joan-Anton Schoenenberger Arnàiz
President de la Societat Catalana de
Farmàcia Clínica (SCFC)

Programa

– Qüestionaris de qualitat per fer una valoració dels estudis d’avaluació
		econòmica
– Lectura crítica de dos articles proposats

Amb el patrocini d’
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Àrea de metodologia

Estadística bàsica aplicada a les Ciències
de la Salut i introducció a l’SPSS Statistics
Dates
21, 28 de gener, 4, 11, 18, 25 de febrer
i 4 de març del 2013
Horari
De 16 a 20 hores
Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
28

No col·legiats i altres titulats superiors:
600 €

Matrícula
Col·legiats dels COF: 470 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits
ECTS: 235 €

Inscripcions
A partir del 19 de desembre del 2012,
a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org

Adreçat a
Professionals interessats a iniciar-se en l’anàlisi estadística,
preferiblement els que treballen en àmbits hospitalaris
i universitaris
Professorat
Domènech, José M
Catedràtic de metodologia, responsable del Laboratori d’Estadística
Aplicada i director dels estudis de postgrau en Metodología de la
investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional
del COF de Barcelona

Programa
Sessió 1
– Conceptes bàsics del procés de dades amb SPSS Statistics. Tutorials
i ajut
– Lectura de les dades d’un estudi i definició de les propietats de les
variables
– Creació i transformació de variables: procediment COMPUTE. Càlcul
de temps transcorreguts
– Expressions lògiques. Creació de variables binàries amb el 		
procediment COMPUTE
Sessió 2
– Creació i transformació condicional de variables: procediment IF
– Creació i transformació de variables: procediment RECODE
– Selecció i ordenació de casos
– Exercicis pràctics
Sessió 3
– Estructura de les dades d’un estudi: matriu de dades i escales de
mesurament. Descripció de dades quantitatives i categòriques
– Estadística descriptiva: variables categòriques i variables 		
quantitatives
– Mesurament de la freqüència d’un esdeveniment: proporcions i
odds
– Prevalença i mesures d’incidència (risc i taxa)
– Exercici pràctic
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Places
Limitades a 25

Sessió 4
– Proves diagnòstiques. Índexs de validesa: sensibilitat, especificitat i
àrea sota la corba ROC. Prediccions amb una prova diagnòstica.
Valor predictiu d’un resultat positiu i d’un resultat negatiu
– Inferència estadística (I). Estudis d’informació: estimació de 		
paràmetres. Error estàndard i interval de confiança. Càlcul de la
grandària de la mostra per estimar proporcions i mitjanes
– Exercici pràctic
Sessió 5
– Inferència estadística (II). Estudis d’investigació. Valoració de 		
l’associació entre dues variables segons l’escala de 			
mesura. Inferència a la població: comprovació d’hipòtesis 		
amb proves de significació (valors p) i amb intervals de confiança.
Significació estadística i significació clínica. Proves de significació i
mida de la mostra. Interpretació causal d’una associació
– Investigació científica. Investigació experimental i no experimental.
Interpretació causal d’una associació: el biaix de confusió. Mesures
aproximades i mesures ajustades. El model d’investigació científica.
Estudis d’investigació experimental: assaig clínic. Estudis 		
d’investigació no experimental: estudis de cohorts, estudis de casos i
control i estudis transversals
– Exercici pràctic
Sessió 6
– Mesures d’associació: diferència de prevalences i de riscos, raó
de prevalences, risc relatiu i raó d’odds. Estimació de les mesures
d’associació en estudis transversals, en estudis de cohorts i en 		
estudis de casos i controls
– Relació entre una exposició i una resposta categòrica: proves 		
d’associació entre variables categòriques (comparació de 		
proporcions). Significació estadística i mesures d’efecte. Anàlisi amb
SPSS Statistics
– Relació entre una exposició binària i una resposta quantitativa: prova
t de Student-Fisher i proves no paramètriques. Significació 		
estadística i mesures d’efecte. Anàlisis amb SPSS Statistics
– Exercici pràctic
Sessió 7
– Relació entre una exposició categòrica i una resposta quantitativa:
anàlisi de la variància i proves no paramètriques. Significació 		
estadística i mesura d’efecte (contrastos). Anàlisis amb SPSS Statistics
– El model de regressió lineal com a model general per analitzar 		
estudis amb respostes quantitatives. Com fer les proves de comparació
de mitjanes (prova t i anàlisi de la variància) amb una regressió lineal
– Relació entre una exposició i una resposta quantitativa. Regressió
lineal. Significació estadística i mesurament de l’efecte. Prediccions
– Control de la confusió amb models de regressió: mesures d’efecte
ajustades
– Exercici pràctic

Àrea d’ortopèdia

Ortopèdia bàsica a l’oficina de farmàcia
Dates
12, 14, 19 i 21 de març del 2013
Horari
De 16 a 21:30 hores
Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
20

Matrícula
Col·legiats dels COF: 255 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits
ECTS: 125 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
330 €

Professorat

Programa

Carabén, Manel
Tècnic ortopeda i audioprotetista

– Extremitat superior

Inscripcions
A partir del 13 de febrer del 2013, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org
Places
Limitades a 25

– Columna
Coordinació
Montserrat Gironès Saderra
Vocal d’Ortopèdia del COF de Barcelona

– Extremitat inferior
– Ajudes tècniques
– Enfocament de l’ortopèdia
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Àrea de plantes medicinals i homeopatia

Fitoteràpia aplicada, completada amb cures dermatològiques
i aromateràpia. VI i VII edició

Dates
VI edició. Del 26 de setembre del 2012
al 31 de gener del 2013
VII edició. Del 26 de març del 2013 al
30 de juny del 2013
Hores lectives
60

Matrícula
Col·legiats dels COF: 50 € (valor del
curs sense el patrocini de DIAFARM,
120 €)
No col·legiats i altres titulars superiors:
70 € (valor del curs sense el patrocini
de DIAFARM, 120 €)

VII edició. A partir de l’1 de març del
2013, a la web www.agorasanitaria.com
Places
Limitades a 150

Inscripcions
VI edició. A partir del 27 d’agost del
2012, a la web www.agorasanitaria.com

Professorat i tutors

Programa

Allué, Josep
Farmacèutic, professor titular de fisiologia
vegetal de la Facultat de Biociències de la
UAB, codirector del màster i diplomatura de
postgrau en plantes medicinals i fitoteràpia,
interuniversitari per la UAB (fundació Dr.
Robert), UB i COF de Barcelona

– SNC (I): plantes medicinals (PM) sedants, ansiolítiques i amb acció
sobre el son

Alonso, M. José
Farmacèutica, especialista en farmàcia
industrial i galènica, diplomada en
fitoteràpia per la Universitat de Montpeller,
codirectora del màster i diplomatura de
postgrau en plantes medicinals i fitoteràpia,
interuniversitari per la UAB (Fundació
Dr. Robert), UB i COFB, vocal de Plantes
Medicinals i Homeopatia del COF de
Barcelona
Bachiller, Luis Ignacio
Metge, diploma universitari de fitoteràpia,
especialista en homeopatia, membre de la
junta directiva de la SEFIT, president de la
Sociedad Asturiana de Fitoterapia.
Bestué, Laura
Farmacèutica, responsable de formació de
Laboratorios Diafarm, SA

– SNC (i II): PM adaptògenes i antidepressives
– PM digestives: laxants i astringents
– PM utilitzades en trastorns circulatoris, aparell cardiovascular i HTA
– Interaccions PM i medicaments
– PM inmunoestimulants
– PM de l’aparell respiratori (I): refredat, grip
– PM de l’aparell respiratori (II): bronquitis, ORL
– PM utilitzades en el tractament de trastorns metabòlics
– PM analgèsiques, antiiflamatòries i antireumàtiques
– PM en els trastorns fisiològics femenins: síndrome premenstrual, 		
dismenorrea i menopausa
– PM en dermatologia: ingredients vegetals per a la higiene de la pell
sana
– PM en dermatologia: cures que requereixen tractament específic, 		
cel·lulitis i estries
– PM en dermatologia: tractaments específics de la pell, llavis, 		
contorn d’ulls, pell madura i pell delicada (teràpies oncològiques)
– PM en dermatologia: micosis cutànies superficials
– Introducció a l’aromateràpia

Amb el patrocini de
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Àrea de plantes medicinals i homeopatia

Terapèutica homeopàtica per a farmacèutics
1r cicle (iniciació)

Dates
5, 19, 26 d’octubre, 16, 30 de
novembre i 14 de desembre (examen)
del 2012
Horari
Divendres, de 9:30 a 13:30 i de 14:30
a 18:30 hores
Divendres, 14 de desembre del 2012,
de 13 a 14 hores: examen

Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
40
Matrícula
Col·legiats dels COF: 585 €
No col·legiats: 770 €

NOTA. Els col·legiats tenen la possibilitat de
fraccionar el pagament en dues quotes (el 50% en
formalitzar la inscripció i el 50% a la meitat del curs)

Inscripcions
A partir del 5 de setembre del 2012, a
la web www.cofb.cat o bé www.cofb.org
Places
Limitades a 25

Professorat

Adreçat a

Blanco, Concepción
Llicenciada en farmàcia per la Universitat de
Barcelona, especialista en homeopatia per
la Universitat de Valladolid, diplomada en
Homeopatia pel CEDH, professora del CEDH

Farmacèutics que tenen interès a formar-se de manera completa en homeopatia
per oferir consells útils i eficaços amb seguretat. Tant els que no tenen
coneixements previs com els que volen convertir-se en experts i ampliar la faceta
aplicada dels coneixements
Els farmacèutics amb titulació acreditada en homeopatia, prèvia validació del
comitè pedagògic del CEDH, poden accedir directament al segon cicle

Gil, Montserrat
Llicenciada en farmàcia per la Universitat de
Barcelona, especialista en homeopatia per
la Universitat de Zaragoza, diplomada en
Homeopatia pel CEDH, professora del CEDH
López, José Vicente
Llicenciat en medicina i cirurgia per la
Universitat de Barcelona, metge homeòpata
a Tortosa, diplomat en Homeopatia pel
CEDH, professor del CEDH
Ortega, Antonio
Llicenciat en medicina i cirurgia per la
Universitat de Barcelona, especialista en
homeopatia per la Universitat de Valladolid,
metge homeòpata a Barcelona, vicepresident
de la SEMH, diplomat en homeopatia pel
CEDH, professor del CEDH
Roca, Modesto
Llicenciat en medicina i cirurgia per la
Universitat de Barcelona, especialista en
medicina interna, diplomat en homeopatia
pel CEDH, metge homeòpata a Barcelona
Sellés, Mercè
Llicenciada en farmàcia per la Universitat de
Barcelona, especialista en homeopatia per
la Universitat de Zaragoza, diplomada en
Homeopatia pel CEDH, professora del CEDH
Urruchi, Anabel
Llicenciada en farmàcia per la Universitat de
Barcelona, especialista en homeopatia per
la Universitat de Zaragoza, diplomada en
Homeopatia pel CEDH, professora del CEDH

Coordinació
M. José Alonso Osorio
Vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia
del COF de Barcelona
Eloy Echeverría Muñoz
Director pedagògic del CEDH

Programa
– Primer seminari
Presentació. Objectius. Definició d’homeopatia. El fenomen de la similitud.
Les patogènesis. La matèria mèdica. Metodologia i consells d’utilització. Matèria
mèdica d’Aconitum napellus i Belladonna. Fabricació del medicament 		
homeopàtic. Els traumatismes. Matèria mèdica d’Arnica montana. Fractures,
hidrartrosi, esquinços, preoperatori i postoperatori, trastorns oculars, trastorns
del teixit nerviós. Metodologia en els casos de patologies agudes. La creu de
Hering. Taller pràctic
– Segon seminari
Taula rodona. Repàs dels conceptes fonamentals. Casos pràctics aportats pels
alumnes. Aparell respiratori. Matèria mèdica de Kalium bichromicum. 		
Sinusitis. Mal de coll, ronqueres i afonies. Matèria mèdica de Bryonia. Les
corizes i petits consells per a al·lèrgies primaverals. La tos. Tos seca, tos 		
productiva i tos espasmòdica. Taller pràctic. Matèria mèdica d’Apis mellifica.
Matèria mèdica de Gelsemium. La grip, la febre
– Tercer seminari
Taula rodona. Repàs dels conceptes fonamentals. Casos pràctics aportats pels
alumnes. Aparell digestiu: matèria mèdica d’Antimonium crudum. Aftes 		
bucals, dolor dental. Gastràlgies i cremor gàstric. Matèria mèdica de China,
Rubra i Lycopodium. Dispèpsies i meteorismes. Hemorroides i pruïja anal. Taller
pràctic. Embaràs. Part i postpart. Vòmits de l’embaràs. Dismenorrees
– Quart seminari
Taula rodona. Repàs dels conceptes fonamentals. Casos pràctics aportats
pels alumnes. Dermatologia. Matèria mèdica de Thuya occidentalis. Prevenció i
tractament de picades. Cremades. Berrugues. Urticàries. Matèria mèdica
de Rhus toxicodendron. Taller pràctic. Herpes perilabials, penellons i varices
– Cinquè seminari
Taula rodona. Repàs dels conceptes fonamentals. Casos aportats pels alumnes.
Estats emocionals aguts. Matèria mèdica d’Ignatia amara. Trastorns d’ansietat.
Trastorns de l’estrès. Les pors: a exàmens, al dentista... L’insomni. Matèria
mèdica d’Staphysagria. Taller pràctic. Astènia i agitació. Matèria mèdica 		
d’Arsenicum album. Cinetosi. Taller pràctic: la farmaciola homeopàtica i la gestió
dels medicaments que la componen
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Àrea de plantes medicinals i homeopatia

Terapèutica homeopàtica per a farmacèutics
2n cicle (expert)

Dates
25 de gener, 8 de febrer, 1 de març,
12 d’abril, 10 i 31 (examen) de maig
del 2013
Horari
Divendres, de 9:30 a 13:30 i de 14:30
a 18:30 hores
Divendres, 31 de maig del 2013, de 13
a 14 hores: examen

NOTA. Els col·legiats tenen la possibilitat de
fraccionar el pagament en dues quotes (el 50% en
formalitzar la inscripció i el 50% a la meitat del curs)

Hores lectives
60 (40 presencials i 20 no presencials)

Inscripcions
A partir del 19 de desembre del 2012,
a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org

Matrícula
Col·legiats dels COF: 660 €
No col·legiats: 860 €

Places
Limitades a 25

Professorat

Programa

Blanco, Concepción
Llicenciada en farmàcia per la Universitat de
Barcelona, especialista en homeopatia per
la Universitat de Valladolid, diplomada en
Homeopatia pel CEDH, professora del CEDH

– Primer seminari
Taula rodona. Presentació. Objectius. Repàs dels conceptes fonamentals. Creu
de Hering. Noció del terreny. Formes de reacció crònica. MRC psòric, psicòtic i
tuberculínic. Matèria mèdica de Sulphur, Thuya (repàs). Noció de tipus sensible
i tipus constitucionals. Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica i Calcarea fluorica.
Aparell digestiu II. Medicaments de restrenyiment. Matèria mèdica de Sepia, Pulsatilla
i Lycopodium (repàs). Medicaments de gastroenteritis aguda. Taller pràctic. 		
Metodologia per a la resolució dels casos pràctics no presencials. Casos pràctics
d’exemple. Cinc casos per resoldre en hores no presencials i matèria mèdica 		
de Carbo vegetabilis i Nux vomica
– Segon seminari
Taula rodona. Repàs de les nocions anteriors. Aparell respiratori: rinofaringitis,
angines, matèria mèdica de Mercurius solubilis. Medicaments de supuració (Hepar
sulfur i Pyrogenium), otitis, sinusitis (repàs). Matèria mèdica de Silicea y 		
Tuberculinum. Matèria mèdica de Phosphorus. Taller pràctic: consell del farmacèutic.
Bronquitis (dispnea i expectoració). Matèria mèdica d’Antimonium tartaricum i Ipeca.
Al·lèrgies (repàs) i patologia ocular associada. Aparell urinari: matèria mèdica 		
de Cantharis vesicatoria i Berberis vulgaris. Medicaments útils en les cistitis i les litiasi.
Cinc casos per resoldre en hores no presencials i matèria mèdica de Sulfur iodatum i
Pareira brava
– Tercer seminari
Taula rodona. Repàs de les nocions anteriors. Ginecologia: infeccions ginecològiques.
Matèria mèdica de Helonias dioica. Medicaments útils en la pruïja vulvar i les 		
dermatosis eruptives. Medicaments homeopàtics per a la lactància i el deslletament.
Clivelles als mugrons i mastitis. Petit abordatge en perimenopausa i menopausa.
Aparell circulatori: matèria mèdica de Lachesis mutus. Hemorràgies, HTA, 		
arteriopaties. Matèria mèdica de Secale cornutum. Úlceres varicoses en membres
inferiors. Taller pràctic: consell del farmacèutic. Cinc casos per resoldre en hores no
presencials i matèria mèdica de Graphites i Glonoinum
– Quart seminari
Taula rodona. Repàs de les nocions anteriors. Aparell osteoarticular: medicaments
homeopàtics d’osteopènia. Els dolors articulars en: cervicals, espatlla (descalcificació),
extremitats superiors, lumbàlgies i ciàtiques, genolls, turmells i talàlgies (esperó).
Matèria mèdica de Tuberculinum residum, Causticum i Natrum sulfuricum. Sistema
nerviós: cefalees i migranyes. Matèria mèdica de Staphysagria (repàs) i Aurum
metallicum. Repàs de medicaments de l’insomni. Trastorns de comportament escolar.
Repàs de matèria mèdica d’Ignatia amara i Gelsemium sempervirens. Taller pràctic:
consell del farmacèutic. Cinc casos pràctics per resoldre en hores no presencials i
matèria mèdica d’Argentum nítricum i Tarentula hispana
– Cinquè seminari
Taula rodona. Repàs de les nocions anteriors. Dermatologia: urticàries, èczemes,
micosis unguial, eritema del bolquer. Matèria mèdica d’Arsenicum album (repàs) i
Arsenicum iodatum. Medicaments homeopàtics útils en les neuràlgies 		
postherpétiques. Matèria mèdica de Rhus toxicodendron (repàs) i Ranunculus
bulbosus. Acne. Matèria mèdica de Psorinum i Medorrhinum. Obesitat: 		
obesitat, cel·lulitis i trastorns de l’alimentació. Matèria mèdica de Natrum muriaticum.
Taller pràctic: consell del farmacèutic

Gil, Montserrat
Llicenciada en farmàcia per la Universitat de
Barcelona, especialista en homeopatia per
la Universitat de Zaragoza, diplomada en
Homeopatia pel CEDH, professora del CEDH
Ortega, Antonio
Llicenciat en medicina i cirurgia per la
Universitat de Barcelona, especialista en
homeopatia per la Universitat de Valladolid,
metge homeòpata a Barcelona, vicepresident
de la SEMH, diplomat en homeopatia pel
CEDH, professor del CEDH
Roca, Modesto
Llicenciat en medicina i cirurgia per la
Universitat de Barcelona, especialista en
medicina interna, diplomat en homeopatia
pel CEDH, metge homeòpata a Barcelona
Sellés, Mercè
Llicenciada en farmàcia per la Universitat de
Barcelona, especialista en homeopatia per
la Universitat de Zaragoza, diplomada en
Homeopatia pel CEDH, professora del CEDH
Urruchi, Anabel
Llicenciada en farmàcia per la Universitat de
Barcelona, especialista en homeopatia per
la Universitat de Zaragoza, diplomada en
Homeopatia pel CEDH, professora del CEDH

Coordinació
M. José Alonso Osorio
Vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia
del COF de Barcelona
Eloy Echeverría Muñoz
Director pedagògic del CEDH
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Lloc
Locals col·legials
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Aromateràpia científica. Nivell avançat.
Aplicació d’olis essencials per combatre l’estrès
Dates
23 i 30 de gener del 2013
Horari
De 16 a 20 hores
Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
8
Professorat
Baulies i Romero, Mª Gemma
Llicenciada en medicina i cirurgia,
Universitat Autònoma de Barcelona,
especialitat pediatria; diplomatura en
homeopatia de 700 hores, Universitat de
Barcelona; màster de medicina naturista,
Universitat de Barcelona; màster en
fitoteràpia i plantes medicinals, Universitat
Autònoma de Barcelona i COFB
Mestres i Fossas, Laura
Llicenciada en farmàcia i en ciència i
tecnologia dels aliments, Universitat de
Barcelona; diplomada en Sanitat, Universitat
de Girona; formada en aromateràpia
científica per l’escola francesa (Collège
International d’Aromathérapie Dominique
Baudoux); responsable de formació de
Pranarôm Espanya

Coordinació

Matrícula
Col·legiats dels COF: 50 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
65 €

Places
Limitades a 50

Inscripcions
A partir del 19 de desembre del 2012,
a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org

Adreçat a

Alumnes amb un nivell mínim de coneixements d’aromateràpia
Programa

– Definicions bàsiques: estrès, ansietat, angoixa, depressió
– Olis essencials indicats en situacions d’estrès
– Olis essencials indicats en situacions d’angoixa o ansietat
– Olis essencials indicats en trastorns del son
– Olis essencials indicats en alteracions de l’estat anímic, depressió, etc.
– Revisió d’estudis científics recents
– Exposició de casos pràctics
– Estudi de les monografies dels principals olis essencials quimiotipats
amb activitat sobre l’SNC

M. José Alonso Osorio
Vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia
del COF de Barcelona

Amb la col·laboració de
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Àrea de plantes medicinals i homeopatia

Més que plantes: espècies, salut i cuina
Dates
Dimecres, 3, 10, 17, d’abril, dijous, 25
d’abril i dimecres, 8 de maig del 2013
Horari
De 14 a 16 hores

Hores lectives
10
Matrícula
Gratuïta

Lloc
Locals col·legials

Inscripcions
A partir de l’1 de març del 2013, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Professorat

Programa

Benedí González, Carles
Professor titular de botànica de la Universitat
de Barcelona

– La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina

Blanché i Vergés, Cèsar
Catedràtic de botànica de la Universitat de
Barcelona

– Plantes i aromes a la mediterrània

Rovira López, Ana
Professora emèrita de botànica de la
Universitat de Barcelona

– Els pebres: un món molt picant
– Els matisos de color groc al plat: el safrà i altres
– Mantega de París, una simfonia d’aroma i sabor

Simon Pallisé, Joan
Professor titular de botànica de la Universitat
de Barcelona
M. José Alonso Osorio
Vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia
del COF de Barcelona

Coordinació
M. José Alonso Osorio
Vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia
del COF de Barcelona
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Places
Limitades a 80
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Protocols d’actuació i casos pràctics
en fitoteràpia
Dates
15 i 16 d’abril del 2013
Horari
De 16 a 20 hores
Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
8

Matrícula
Col·legiats dels COF: 150 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits
ECTS: 75 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
195 €

Professorat

Programa

Alonso, M. José
Farmacèutica, especialista en farmàcia
industrial i galènica, diplomada en
fitoteràpia per la Universitat de Montpeller,
codirectora del màster i diplomatura de
postgrau en plantes medicinals i fitoteràpia,
interuniversitari per la UAB (Fundació
Dr. Robert), UB i COFB, vocal de Plantes
Medicinals i Homeopatia del COF de
Barcelona

– Protocols en fitoteràpia. Per què?

Andrés, Anna Mª
Farmacèutica comunitària, formadora del
Programa d’educació nutricional del COF de
Barcelona
Vilalta, Núria
Farmacèutica, coordinadora del Projecte
Farmunid de Palma de Mallorca

Inscripcions
A partir del 13 de març del 2013, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org
Places
Limitades a 25

– Consum de fitoteràpia a Espanya. Hàbits de consum
– Fonts d’informació
– Interaccions, contraindicacions, precaucions. Situacions especials en
		pacients amb medicació crònica i polimedicats
– Desenvolupament d’un protocol en fitoteràpia: algoritme de decisió;
		elecció del preparat fitoteràpic (monoplanta o compost): fitxa de 		
		productes, dosificació i posologia; consells al pacient; seguiment
– Exemples de protocols
– Resolució de casos pràctics

Coordinació
M. José Alonso Osorio
Vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia
del COF de Barcelona
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Àrea de plantes medicinals i homeopatia

Homeopatia i dolor
Dates
7, 14 i 21 de maig del 2013
Horari
De 21 a 23 hores
Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
6

Matrícula
Col·legiats dels COF: 110 €
Col·legiats no exercents a l’atur (cal
presentar documentació acreditativa
expedida pel Servei d’Ocupació de
Catalunya) i estudiants de farmàcia
amb un mínim de 210 crèdits
ECTS: 60 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
140 €

Inscripcions
A partir del 10 d’abril del 2013, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org
Places
Limitades a 25

Professorat

Programa

Díez Llambrich, Xavier
Metge homeòpata en exercici professional
a Barcelona des de 1983, llicenciat en
medicina i cirurgia per la Universitat de
Barcelona, diplomat en homeopatia per
la Universitat de Bordeus, llicenciat en
antropologia social i cultural

– Introducció. Conceptes generals del dolor

Coordinació
M. José Alonso Osorio
Vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia
del COF de Barcelona

– Tractament homeopàtic del dolor
– Dolor cefàlic (cefalees, articulació temporal-mandibular, boca, orella,
		neuràlgies)
– Àlgies del coll (faringitis, laringitis, columna cervical) i de l’extremitat
superior (braquiàlgies irradiades de la columna, tendinitis, colze del
tennista, colze del golfista, túnel carpià, artràlgies de diferents causes)
– Dolor toràcic i abdominal
– Dolor lumbar i de l’extremitat inferior
– Dolor provocat per traumatismes i per cirurgia
– Fibromiàlgia
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La bioquímica del Dr. Schüssler.
Introducció i aplicacions pràctiques
Dates
28, 30 de maig i 4, 6 de juny del 2013
Horari
De 14 a 16 hores
Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
8

Matrícula
Col·legiats dels COF: 50 €
No col·legiats i altres titulats superiors:
65 €

Places
Limitades a 50

Inscripcions
A partir de l’1 de maig del 2013,
a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org

Professorat

Adreçat a

Hidalgo, Rafa
Farmacèutic, diploma d’especialització
en terapèutica homeopàtica, Facultat de
Medicina de la Universidad de Zaragoza

Professionals sanitaris que es volen introduir en aquesta teràpia. També
a aquells professionals que ja la coneixen però volen aprofundir en les
aplicacions en pediatria i ginecologia, i també en pomades

Coordinació

Programa

M. José Alonso Osorio
Vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia
del COF de Barcelona

– Introducció a la teràpia mineral
– Pomades de Schüssler
– Les Sals en la pediatria
– Les Sals en la ginecologia

Amb la col·laboració de l’
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Àrea de tècnics i auxiliars de farmàcia

Probiòtics: usos i indicacions en l’aparell digestiu
per a tècnics i auxiliars de farmàcia. III edició
Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 1,7 crèdits

Dates
Del 15 d’octubre al 18 de novembre
de 2012
Hores lectives
9

Inscripcions
A partir del 10 de setembre del 2012
Places
Limitades a 2.000

Matrícula
55 € (valor del curs sense el patrocini
de BAYER, 95 €)

Professorat
Izquierdo Pulido, María
Doctora en farmàcia, màster en ciències
de l’alimentació i de la nutrició, professora
de nutrició i bromatologia, Departament
de Nutrició i Bromatologia. Universitat de
Barcelona
Mañosa Círia, Míriam
Metge del Servei de l’Aparell Digestiu,
Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals,
Hospitals Germans Trias i Pujol

Programa

– Ecosistema digestiu i probiòtics
– Malalties que cursen amb diarrea, restrenyiment o dolor abdominal
- Trastorns funcionals
- Trastorns per patologia orgànica
– Actuació farmacèutica en l’ús de probiòtics
- Usos i indicacions dels probiòtics
- Casos clínics

De Oca Burguete, Javier
Metge adjunt del Servei de Cirurgia General
i Digestiva de l’Hospital Universitari
de Bellvitge

- Preguntes freqüents

Pardo Reguant, Carme
Farmacèutica comunitària i llicenciada
en Ciències Biològiques i Medicina

Amb el patrocini de

68

Fomació Continuada. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona

Àrea de tècnics i auxiliars de farmàcia

Taller d’habilitats de comunicació amb el pacient
Dates
18 d’octubre del 2012

Matrícula
Gratuïta

Horari
De 14 a 16 hores

Inscripcions
A partir del 19 de setembre del 2012,
a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org.

Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
2

Places
Limitades a 60

Professorat

Programa

Garcia, Javier
Soci director de BtS Consulting, exdirector
de formació i desenvolupament, directiu a la
industria farmacèutica, professor titular de la
Universidad Juan Carlos I i de les Cámaras
de Comercio de Madrid, expert en habilitats
directives i comunicació d’equips

– La comunicació en l’entorn de l’oficina de farmàcia

Sánchez, Francisco
Soci director de BtS Consulting, exdirector
comercial a la indústria farmacéutica, doctor
en farmàcia, expert en habilitats directives i
gestió d’equips

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i
Desenvolupament Professional del COF
de Barcelona

– La comunicació verbal
– El llenguatge del cos: la comunicació no verbal
– Regles d’una comunicació eficaç
– Errors, barreres i dificultats dels processos comunicatius interpersonals
– Habilitats de comunicació: assertivitat i empatia
– Com ser assertiu? Com crear empatia?
– Discrepar i dir no
– Saber escoltar. Obstacles a l’atenció activa
– Transmissió de la informació científica
– El control de les emocions en la comunicació
– Comunicació en funció del perfil del pacient i familiar

Amb el patrocini de
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Àrea de tècnics i auxiliars de farmàcia

Formulació magistral a la farmàcia d’hospital
Activitat organitzada
conjuntament amb

Dates
Grup 1: 7 de novembre del 2012
Grup 2: 14 de novembre del 2012
Grup 3: 13 de març del 2013
Grup 4: 20 de març del 2013
Horari
De 9:30 a 14 hores

Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
4
Matrícula
20 €

Inscripcions
Grup 1 i 2: a partir del 10 d’octubre
del 2012, a la web www.cofb.org
Grup 3 i 4: a partir del 13 de febrer
del 2013, a la web www.cofb.org
Places
Limitades a 214

Professorat

Adreçat a

Pendent de determinar

Auxiliars i tècnics en farmàcia hospitalària

Coordinació

Programa

Tomàs Casasín Edo
Vocal d’Hospitals del COF de Barcelona

– Legislació bàsica sobre formulació magistral, controls de matèries 		
primeres i producte acabat, controls de qualitat i procediments		
normalitzats de treball

Xavier Fàbregas Planas
Farmacèutic, Consorci Sanitari del Maresme

– Fisiopatologia de la pell i dels òrgans oculars
– Principis actius i excipients
– Fórmules farmacèutiques sòlides, líquides i semi-toves
– Fórmules magistrals estèrils: injectables i col·liris
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Nutrició bàsica
Dates
9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 i 24
de gener del 2013
Horari
De 14 a 16 hores
Lloc
Locals col·legials

Professorat
Andrés, Anna Mª
Farmacèutica comunitària, formadora del
Programa d’educació nutricional del COF
de Barcelona
Arranz, Laura Isabel
Farmacèutica, professora associada del
Departament de Nutrició i Bromatologia
de la Facultat de Farmàcia (UB)
Bovet, M del Tura
Farmacèutica comunitària, formadora del
Programa d’educació nutricional del COF
de Barcelona
Frances, Nuria
Farmacèutica comunitària, formadora del
Programa d’educació nutricional del COF
de Barcelona
Iracheta, Montserrat
Farmacèutica comunitària, llicenciada en
ciències biològiques (UB), formadora del
Programa d’educació nutricional del COF
de Barcelona
Pardo, Carme
Farmacèutica comunitària, llicenciada
en ciències biològiques i medicina (UB),
diplomada en sanitat, formadora del
Programa d’educació nutricional del COF
de Barcelona i Màster en Alimentació i
Nutrició per la UB
Pardos, Carme
Farmacèutica comunitària, diplomada en
dietètica i nutrició, màster en alimentació
i nutrició (UB), Curso Superior en
Alimentación y Salud (Universitat de
Navarra)
Paré, Anna
Farmacèutica, postgrau en nutrició, dietètica
i dietoteràpia per la Universitat de Navarra,
màster en alimentació i nutrició per la UB

Hores lectives
20

Places
Limitades a 25

Matrícula
230 w
Inscripcions
A partir del 5 de desembre del 2012,
a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org

Puigdueta, Isabel
Farmacèutica, formadora del Programa
d’educació nutricional del COF de
Barcelona, CES. Nutrition Humaine et
Dietètique. Université de Nancy, màster en
alimentació i nutrició per la UB, membre del
Grup expert en nutrició i alimentació (GENA)
Rius, Mercè
Farmacèutica comunitària, formadora del
Programa d’educació nutricional del COF
de Barcelona

Tribó, Gemma
Farmacèutica comunitària, formadora del
Programa d’educació nutricional del COF
de Barcelona, diploma en alimentació i
nutrició comunitària de l’Escuela Nacional
de Sanidad, professora associada d’estades
de pràctiques tutelades de la Facultat de
Farmàcia i professora del màster oficial de
farmàcia assistencial (UB)

Anna Bach Faig
Vocal d’Alimentació i Nutrició del COF de
Barcelona

– Alimentació i salut. Diferències 		
entre alimentació i nutrició. 		
Organització corporal amb relació
a la nutrició. Nutrients i funcions.
Digestió, metabolització i excreció
de nutrients
– Hidrats de carboni: què són i d’on
s’obtenen? Recomanacions. 		
Índex glucèmic. Els hidrats de 		
carboni i l’estrès. Reconeixement
en les etiquetes

Torres, Lourdes
Farmacèutica, formadora del Programa
d’educació nutricional del COF de
Barcelona, postgrau de nutrició, dietètica
i dietoteràpia de la Universitat de Navarra,
postgrau de dietètica i nutrició de l’Escola
Universitària Gimbernat

Coordinació

Programa

– Greixos i proteïnes: què són i 		
d’on s’obtenen? Recomanacions.
Reconeixement en les etiquetes
– Micronutrients, fibra i aigua: 		
què són i on s’obtenen? 		
Recomanacions. Reconeixement
en les etiquetes
– Requeriments, ingestes 		
recomanades i objectius 		
nutricionals. Fitxa nutricional i 		
planning setmanal
– Nutrició en diferents situacions 		
fisiològiques: embaràs, 		
alletament, infància, adolescència
i vellesa
– Nutrició en diferents patologies i
situacions: hipertensió, colesterol,
diabetis, diarrea, restrenyiment,
disfagia, sobrepès, oncologia, 		
menopausa, esport...
– Què sabem dels aliments 		
funcionals i complements 		
alimentosos?
– Interacció aliments-medicaments
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Àrea de tècnics i auxiliars de farmàcia

Taller d’ostomies
Dates
15 i 17 d’abril del 2013

Matrícula
20 €

Horari
De 20:30 a 22:30 hores

Inscripcions
A partir del 13 de març del 2013, a la
web www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Lloc
Locals col·legials
Hores lectives
4

Places
Limitades a 50

Professorat

Programa

Poca, Teresa
Infermera estomaterapèuta, supervisora
de l’Hospital de Barcelona

– Classificació de les ostomies
– Causes més freqüents d’una ostomia
– Material necessari per a la cura d’una ostomia

Coordinació
Montserrat Gironès Saderra
Vocal d’Ortopèdia del COF de Barcelona

– Principals complicacions
– Preparació mecànica del còlon
– Sistemes continents
– Taller teòric i pràctic sobre irrigació per colostomia

Amb el patrocini de
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Informació General
Inscripcions

Departament de Formació i
Desenvolupament Professional

A la web www.cofb.cat | www.cofb.org per estricte ordre
d’entrada en el terme d’inscripció estipulat per a cada
curs

Horari
De 9 a 18 hores, de dilluns a dijous
De 8 a 14:30 hores, els divendres

La matrícula només és considerarà efectiva un cop
abonat l’import

Dades de contacte
Telèfon: 93 244 07 13
a/e. formacio@cofb.cat

No hi ha reserva de places per telèfon
Un cop formalitzada la matrícula per cap motiu el
Col·legi tornarà l’import abonat
En cas de no haver-hi un nombre mínim d’inscrits a un
curs, el Col·legi es reserva el dret a suspendre’l

Per consultar el programa detallat de cada curs
entreu a la web www.cofb.cat | www.cofb.org
Entra també a www.agorasanitaria.com per consultar
l’oferta formativa d’Agora

Notes
Per obtenir el diploma d’assistència és imprescindible
assistir com a mínim al 80% de les sessions, excepte
en els casos en què hi ha una exigència del 100%
En els cursos on line el requisits per obtenir el
diploma estan especificats en cada un
El Col·legi farà tot el possible perquè aquest calendari
d’activitats es dugui a terme d’acord amb les
previsions. Qualsevol canvi l’anunciarà a la webs
www.cofb.cat | www.cofb.org

Tens l’oportunitat de recuperar la quota de
formació que pagues a la seguretat social pels
teus treballadors. El Col·legi tramitarà la gestió
de manera gratuïta a les empreses que inscriguin
participants en els cursos assenyalats com a
bonificable, per a més informació www.cofb.cat
> Informa’t > Formació > Activitats col·legials >
Bonificació de cursos, o bé a www.cofb.org
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