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Presentació
Ja és aquí el curs 2019-2020 amb la programació que el
Departament de Formació i Desenvolupament Professional
del COFB ha preparat.
En el pla estratègic dissenyat, la formació continuada, és
un pilar indispensable i encaixa perfectament en la nostra
línia de vetllar sempre per la qualitat de la professió.
El dinamisme del sector, de la professió en general i de la societat, fan que la formació continuada sigui una necessitat estratègica per desenvolupar la nostra especialitat. El desenvolupament professional continuat és la clau per garantir la
competència professional i mantenir els nivells òptims de competitivitat i d’eficiència en l’entorn de les empreses sanitàries.
La ràpida evolució dels coneixements científics, l’aparició de
noves alternatives de prevenció, de diagnòstic i de tractament terapèutic i els canvis importants en la relació farmacèutic-pacient basats en la implantació de nous models
d’interacció, requereixen el compromís dels professionals
amb la formació pròpia. També els nous sistemes d’organització i de gestió sanitària comporten una adequació constant dels perfils laborals. Tots aquests aspectes els hem
tingut en compte a l’hora de definir els continguts i en molts
casos trobareu apartats dedicats a la comunicació per donar
eines al farmacèutic perquè sàpiga respondre a les demandes dels nous “pacients informats”.
Renovació constant i continguts nous
per adaptar-nos a les necessitats noves
Un 40% de les activitats programades són noves i pretenen
respondre a les inquietuds i necessitats expressades en temes d’interès del sector, a novetats que sorgeixen al nostre
entorn i a potenciar el desenvolupament directiu.
Els canvis del món digital són especialment importants en
coincidir-hi tres de les tendències que més han fet decantar
la balança d’aquesta modificació: la capacitat del consumidor
d’accedir a la informació, l’impacte de la transformació digital en el sector del retail i els canvis en els hàbits de compra.
En aquesta línia trobareu dues activitats formatives en l’Àrea
de desenvolupament directiu. Formem per exercir un lideratge integrador en els quatre àmbits imprescindibles del sistema empresarial: persona, organització, negoci i entorn.
Hem renovat la web i la plataforma d’Àgora sanitària
Continuem apostant per la formació online amb un portal
totalment renovat amb millores en l’accessibilitat dels cursos
des de qualsevol dispositiu, més facilitat en el procés d’inscripció i de recomanació de cursos, itineraris amb els quals
sigui molt més fàcil trobar el curs que interessa. Amb l’última
versió de les plataformes formatives més utilitzades en formació online. La nova versió ha estat millorada seguint en
tot moment els criteris de qualitat i de rigor que caracteritzen
la formació continuada d’Àgora, que ara queda emmagatzemada al MyPlate formatiu de l’usuari, un espai en què queden
guardades totes les activitats de l’alumne.
Amb la renovació, incorporem recursos metodològics nous
basats en els conceptes e-learning, vídeo-learning i aprenentatge social. Al mateix temps, els farmacèutics tenen a disposició, recomanacions personalitzades en funció de les

necessitats formatives personals i una app per seguir la
formació des del mòbil. En aquesta aplicació, els usuaris
poden consultar el contingut dels cursos fins i tot quan no
tenen connexió, rebre notificacions instantànies de missatges i altres esdeveniments, posar-se en contacte amb altres
persones del curs o pujar imatges, àudios o vídeos des dels
dispositius mòbils, entre altres possibilitats.
A la nova web d’Àgora també hi hem inclòs un blog amb
l’objectiu d’oferir informació d’interès al col·lectiu mitjançant
entrevistes a experts, notícies de novetats d’Àgora i resultats
obtinguts en els diferents cursos, entre altres.
Més utilitats en el perfil formatiu del COFB
El pla estratègic del Col·legi té con a objectiu vetllar per la
qualitat de la professió i aquesta qualitat passa per promoure la formació reglada i exigible. A més, la futura posada en
marxa del DPC —pla de desenvolupament continuat professional— acabarà de definir una formació necessària anual i
acreditada dels professionals sanitaris.
Des de l’any passat que ja teniu disponible “El meu perfil formatiu”, espai que permet tenir a l’abast el registre curricular de
les activitats de formació continuada fetes al Col·legi en una
àrea privada amb els cursos fets, ordenats per anys i crèdits.
Atesa la bona acollida que ha tingut aquest espai —3.320
visites des de la posada en marxa— i a partir dels suggeriments rebuts, avancem que aquest curs vinent contindrà
també la documentació dels cursos en què hàgiu participat,
sempre que el docent/professor autoritzi la inclusió i hi doni
el consentiment.
D’altra banda, els tres programes d’especialització presencial
tenen cada un aules virtuals per facilitar l’accés a la documentació i a l’intercanvi d’informació entre alumnes i professors.
I continuem innovant...
Seguint l’estela de la innovació que ja havíem començat, en
aquest programa trobareu un seguit de conferències i tallers
per fomentar la innovació i el desenvolupament de projectes
nous amb la metodologia design thinking que serveix per entendre i aplicar processos d’innovació que ens ajudaran a
transformar la nostra visió i a fomentar la capacitat d’aplicar
aquests mètodes.
Volem ajudar el professional farmacèutic a entendre i a interioritzar un procés d’innovació, a aprendre a emprar eines
creatives, a entendre com poder traslladar aquest procés a
l’activitat diària i convertir-lo en una actitud i en una metodologia sistemàtica.
Continuem innovant en facetes metodologies formatives
noves que permetin compatibilitzar l’activitat professional i
alhora gaudir del procés d’aprenentatge.
Esperem, doncs, que en la proposta de programa formatiu
que ara presentem, trobis cursos i activitats que t’ajudaran
a desenvolupar-te, a continuar aprenent i a viure la professió
més intensament.
AINA SURROCA i REBÉS
Vocal núm. 3 de la Junta de Govern.
Responsable de la Comissió Delegada
de Formació Continuada
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Actualització terapèutica

Recomanació farmacèutica en l’insomni
Programa
Mòdul 1. Clínica

• Definició i epidemiologia
• Fisiopatologia i etiopatogènia
• Simptomatologia
• Avaluació diagnòstica
Mòdul 2. Actuació farmacèutica
•	Signes i símptomes d’alarma. Criteris
de derivació
• Protocol d’intervenció farmacèutica
Mòdul 3. Tractament
• Tractament no farmacològic
• Tractament d’indicació en fitoteràpia
• Altres tractaments d’indicació
•	Tractaments de prescripció. Actuació
farmacèutica en la primera dispensació
Mòdul 4. Situacions especials
• Embaràs

Autoria i tutoria

Alonso, M. José, farmacèutica, especialista en farmàcia industrial i galènica, diplomada en Fitoteràpia per la Universitat
de Montpeller
Navarro, Concepción, investigadora, Universitat de Granada i presidenta d’Infito
Paredes, Núria, coordinadora de medicina
preventiva Mútua General de Catalunya

Dates

VII edició del 20 de setembre
al 20 d’octubre del 2019

Hores lectives
5 hores

Matrícula
i inscripcions

Surroca, Aina, farmacèutica comunitària
i vocal de la Junta de Govern del COF de
Barcelona

A partir del 15 de juny
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Coordinació

Limitades a 150

Josep Allué Creus, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona

Places

Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta
de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada

• Menopausa
• Apnees-hipoapnees
• Síndrome de les cames inquietes
• Hiperplàsia prostàtica. Polimedicats
Mòdul 5. Gestió de la categoria

Adreçat a

Actualització terapèutica

Farmacèutics comunitaris

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Programa d’activitats Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Curs acadèmic 2019 – 2020
Programa

Dates i horari

1. Sessió monogràfica d’atenció farmacèutica al pacient crític

7. Sessió de casos clínics. Neurologia i
reumatologia

•	Ponents: Pilar Lalueza Broto, farmacèutica adjunta, Servei de Farmàcia,
Àrea de Traumatologia i Rehabilitació,
Hospital Universitari Vall d’Hebron,

•	Moderador: Albert Planes Giner, farmacèutic adjunt, Servei de Farmàcia, Hospital General de Granollers

2. Sessió de casos clínics. Oncohematologia pediàtrica
•	Moderador: Joan Lluis Vinent Genestar, especialista en Farmàcia Hospitalària, professor associat, Facultat de
Farmàcia, Universitat de Barcelona
3. Sessió de casos clínics. Digestiu i
nutrició
•	Moderador: Joan Antoni Schoenenberger Arnaiz, llicenciat en Farmàcia, especialista en Farmàcia Hospitalària,
doctor en fonaments biològics de la
salut, professor associat del Departament de Farmacologia, Facultat de
Medicina, Universitat de Lleida
4. Sessió monogràfica. Gestió de la farmacoteràpia en el pacient ancià fràgil
•	Ponents: Ana de Andrés Lázaro, farmacèutica adjunta, Servei de Farmàcia, Parc Sanitari Pere Virgili
5. S
 essió de casos clínics. Pacient crònic i cardiologia
•	Moderador: Ana Juanes Borrego, doctora en Farmàcia, professora associada,
Unitat de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia, Facultat de Farmàcia, Universitat
de Barcelona
6. Sessió monogràfica. La farmàcia d’a
tenció primària
•	Ponents: Amelia Troncoso Mariño, farmacèutica d’atenció primària, Servei
de Farmàcia, Institut Català de la Salut,
Gerència Territorial de Barcelona

8. Sessió de casos clínics. Pacient crític
i malalties infeccioses
•	Moderador: Lluis Campins Bernadàs,
farmacèutic adjunt, Servei de Farmàcia, Hospital de Mataró
9. Sessió Monogràfica. Perles clíniques
•	Ponents: Edurne Fernández de Gamarra Martínez, especialista en Farmàcia
Hospitalària, professora associada,
Facultat de Ciències de la Salut, grau
de Farmàcia, Universitat Ramon LlullBlanquerna
10. Sessió de casos clínics. Pneumologia i nefrologia
•	Moderador: Mònica Gómez Valent,
doctora en Farmàcia, professora associada, Departament de Farmacologia,
Terapèutica i Toxicologia, Facultat de
Medicina, Universitat Autònoma de
Barcelona
11. Sessió monogràfica. Gestió de les
intoxicacions amb antídots
•	Ponents: Raquel Aguilar Salmerón,
doctora en Farmàcia, professora associada, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona
12. Sessió monogràfica. Com mantenir-se al dia en farmacoteràpia?

1. 1 d’octubre del 2019
de 17 a 18:30 hores
2. 15 d’octubre del 2019
de 17 a 20 hores
3. 19 de novembre del 2019
de 17 a 20 hores
4. 3 de desembre del 2019
de 17 a 18:30 hores
5. 21 de gener del 2020
de 17 a 20 hores
6. 4 de febrer del 2020
de 17 a 18:30 hores
7. 18 de febrer del 2020
de 17 a 20 hores
8. 17 de març del 2020
de 17 a 20 hores
9. 31 de març del 2020
de 17 a 18:30 hores
10. 21 d’abril del 2020
de 17 a 20 hores
11. 19 de maig del 2020
de 17 a 18:30 hores
12. 4 de juny del 2020
de 17 a 18:30 hores
13. pendent de determinar

Lloc

Sala 8 de la Societat
Catalana de Farmàcia
Clínica (carrer Major
de Can Caralleu 1-7,
08017, Barcelona)

Inscripcions

www.scfarmclin.org

•	Ponents: Laura Diego del Río, doctora
en Biomedicina, coordinadora CedimCat
13. XXV Jornada de l’SCFC

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

Organitzat per
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Antibioticoteràpia per a farmacèutics
Programa

Mòdul 1. Introducció a l’antibioticoteràpia i a la política d’antibiòtics
•	
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 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 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 4. Ús d’antibiòtics en malalties de
la pell, òssies i dels teixits tous

Autoria i tutoria

Dates

Álvarez, Marlene, farmacèutica especialista en farmàcia hospitalària, Hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona

VI edició del 2 d’octubre
a l‘1 de desembre del 2019

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

40 hores

Casasín, Tomàs, farmacèutic especialista en farmàcia hospitalària, cap de Servei
de Farmàcia, Hospital de Viladecans
García, Laura, farmacèutica especialista
en farmàcia hospitalària, Hospital Municipal de Badalona
Jiménez, Ana, farmacèutica comunitària
Masip, Montserrat, farmacèutica especialista en farmàcia hospitalària, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Hores lectives
Matrícula
i inscripcions

A partir del 15 de juny
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

Rodríguez-Arias, Ainhoa, farmacèutica
especialista en farmàcia hospitalària,
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Solis, Gerard, farmacèutic, màster en
Salud Pública a la Universidad Pública de
Navarra (UPNA)

Coordinació

Natàlia Carrasco Fons, farmacèutica
especialista en farmàcia hospitalària,
adjunta del Servei de Farmàcia, Hospital
de Viladecans
Tomàs Casasín Edo, farmacèutic especialista en farmàcia hospitalària, cap de Servei de Farmàcia, Hospital de Viladecans

•	
Impetigen contagiós
•	
Erisipela
•	
Cel·lulitis
•	
Mossegada animal
•	
Peu diabètic
•	
Osteomielitis bacteriana

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris i d’hospitals

Activitat acreditada pel Consell Català
de Formació Continuada de
les Professions Sanitàries - Comisión
de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud amb 6,8 crèdits
i registrada amb el núm.09/025901-FR
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Actualització terapèutica

Consultes freqüents en la dispensació en pediatria
Programa

Mòdul 1. Generalitats del pacient pediàtric
•	
Definició i classificació del pacient pediàtric

Dates

Mòdul 4. Consultes freqüents relacionades amb el sistema nerviós central

VI edició: del 8 d’octubre
al 24 de novembre del 2019

•	
Insomni i higiene del son

Hores lectives

•	
Característiques de cada una de les
etapes

•	
Ansietat i fòbies

•	
El medicament al pacient pediàtric

•	
Ús de psicofàrmacs: TDA, TDAH

•	
Farmacogenòmica en la farmacoteràpia pediàtrica
•	
Dosi
•	
Formulació magistral
•	
Excipients en pediatria
•	
Seguretat dels tractaments en pediatria
•	
Vacunació
Mòdul 2. Consultes freqüents en ORL i
patologies respiratòries
•	
Infeccions de les vies respiratòries superiors. Refredat comú i grip
•	
Otitis i sinusitis
•	
Faringoamigdalitis i laringitis
•	
Infeccions de les vies respiratòries inferiors. Bronquiolitis i pneumònia
•	
Otitis i sinusitis
•	
Oftalmologia: conjuntivitis i infecció
ocular
•	
Grip i meningitis bacteriana (criteris
d’alarma)
Mòdul 3. Consultes freqüents en analgèsia
•	
Lesions per caigudes i lesions esportives
•	
Mossegades, ferides punxants, picades i cremades
•	
Ús d’analgèsia en el dolor agut
•	
Arsenal terapèutic
•	
Dosi, administració
•	
Ús d’analgèsia en el dolor crònic

•	
Enuresi nocturna
•	
Convulsions i epilèpsia infantil
Mòdul 5. Altres consultes freqüents
•	
Creixement: talla baixa, patologia de la
pubertat (precoç i endarrerida)
•	
Infeccions cutànies
•	
Ús de corticoides
•	
Endocrinologia

15 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 15 de juny
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

•	
Patologia infecciosa importada

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Autoria i tutoria

Bonal, Álex, farmacèutic, director de
DICAF-Digest d’informació científica basada en l’evidència
Barau, Mercè, farmacèutica comunitària,
grup d’atenció farmacèutica del COF de
Barcelona
Solis, Gerard, farmacèutic, màster en
Salud Pública a la Universidad Pública de
Navarra (UPNA)
Surroca, Aina, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Barcelona i vocal de la Junta de Govern del
COF de Barcelona

Coordinació

Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta
de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Tertúlies d’actualitat
Programa
Tertúlia 1

•	
Novetats en vacunes. Què cal saber
Tertúlia 2
•	
Influència de la dieta en la prevenció i
el tractament de les malalties neurològiques
Tertúlia 3
•	
Tests farmacogenètics a la farmàcia
Tertúlia 4
•	
L’activitat física com a eina preventiva
i terapèutica
Tertúlia 5
•	
Dormir bé, alimentar-nos millor, per ser
feliços
Tertúlia 6
•	
Psicobiòtics, els bacteris que equilibren
la salut mental
Tertúlia 7
•	
Dèficit de vitamina D, tendència o realitat
Tertúlia 8
•	
Disseny racional de fàrmacs. Bioinformàtica

Adreçat a
Farmacèutics col·legiats

Professorat

Alda, Jose Angel, cap de Secció, coordinador de la Unitat de TDAH, Hospital de
Sant Joan de Déu de Barcelona
Bellver, Montserrat, cap de la Unitat Assistencial de Medicina de l’Esport CAR-CST
Campins, Magda, epidemiòloga, cap de
Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron, professora titular de Medicina Preventiva i Epidemiologia de la Facultat de
Medicina, UAB

Dates
Carbonell, Cristina, metge de família,
equip via Roma CAP Manso, Barcelona,
professora associada de la Universitat
de Barcelona, membre del grup d’Osteoporosi de la CAMFIC i GREMPAL (grup
d’investigació en malalties aparell locomotor) d’Idiap Jordi Gol
Estivill, Eduard, neurofisiòleg, especialista europeu en medicina del son i director de la Fundación Estivill Sueño
Guarner, Francisco, especialista en malalties del tracte digestiu, investigador
principal del Grup d’Investigació en fisiologia i fisiopatologia digestiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona,
Institut de Recerca
Izquierdo, María, professora de nutrició i
ciències de l’alimentació, coordinadora del
programa de doctorat “Alimentación y Nutrición” de la Universitat de Barcelona
Pascual Leone, Álvaro, professor de neurologia, degà associat d’Investigació Transnacional de la Universitat de Harvard i assessor científic de l’Institut Guttmann
Ros, Emili, especialista en medicina interna i gastroenterologia, metge adjunt a
Gastrodex a la Unitat de Gastroenterologia
Trilla, Antoni, epidemiòleg, cap de Servei
de Medicina Preventiva i Epidemiologia de
l’Hospital Clínic de Barcelona, catedràtic de
Medicina Preventiva i Salut Pública, UB,
degà de la Facultat de Medicina i Ciències
de la Salut de la Universitat de Barcelona
Altres ponents pendents de determinar

Coordinació

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

T1. 10 d’octubre del 2019
T2. 11 de desembre del 2019
T3. 29 de gener del 2020

(pendent de determinar)
T4. 26 de febrer del 2020
T5. 19 de març del 2020
T6. 29 d’abril del 2020
T7. 20 de maig del 2020
T8. 17 de juny del 2020

Horari

De 14 a 16 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
16 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 28 d’agost
del 2019, a la web
www.cofb.org, fent
la inscripció al format
presencial o via online en
directe, connexió Webinar*
* Aquest curs compta amb
el suport Webinar, és a dir,
és retransmès en paral·lel
a la sessió presencial per mitjà
d’Internet. Per participar online
i després de confirmar
la inscripció per correu
electrònic, enviarem l’enllaç
web i unes senzilles indicacions
imprescindibles per aconseguir
l’èxit de la retransmissió
(cal tenir connexió a Internet
i altaveus o auriculars)

Places presencials
Limitades a 214

Amb el patrocini de
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Actualització terapèutica

Medicaments biològics
Programa

Mòdul 1. Medicaments biològics
•	
Què son? Característiques i tipus. Com
s’administren? Efectes secundaris
•	
Desenvolupament, obtenció i tècniques de fabricació
•	
SFT de pacients en tractament amb
biològics
•	
Estratègies d’adherència als fàrmacs
biològics
•	
Biofàrmacs vs biosimilars
•	
Impacte econòmic dels biosimilars en
els sistemes de salut
•	
Marc regulador: prescripció, substitució i intercanviabilitat
Mòdul 2. Psoriasi i biològics

Autoria i tutoria

De Mora, Fernando, farmacèutic, Departament de Farmacologia, de Terapèutica
i Toxicologia de la Facultat de Medicina
de la UAB
Martínez, Concepción, farmacèutica hospitalària, Hospital La Princesa, Madrid
Mercadal, Biel, farmacèutic hospitalari,
Hospital Mateu Orfila, Menorca
López, Anna, dermatòloga adjunta del
Servei de Dermatologia de l’Hospital de
Sant Pau, Barcelona
Mañosa, Míriam, metgessa especialista
a la Unitat de Gastroenterologia i Malaltia
Inflamatòria Intestinal, Servei de l’Aparell
Digestiu, Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol, Badalona

•	
Criteris clínics de prescripció

Morlà, Rosa, metgessa, Xarxa Sanitària
i Social de Santa Tecla, Unitat de Reumatologia, Hospital del Vendrell

•	
Fàrmacs biològics indicats en psoriasi:
punts clau

Coordinació

•	
Estratègies noves en el tractament de
la psoriasi

•	
Farmacoeconomia: aproximacions a
l’anàlisi cost-eficàcia en la pràctica clínica
Mòdul 3. Ús de fàrmacs biològics en algunes malalties autoimmunes

Dates

IV edició: del 15 d’octubre
a l’1 de desembre del 2019
V edició: del 26 de novembre
del 2019 al 12 de gener del
2020

Hores lectives
15 hores

Matrícula
i inscripcions

IV i V edició: a partir

del 15 de juny del 2019
A la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places
Limitades a 500

Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta
de Govern del COF de Barcelona i responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada

•	
Introducció a la patologia. Prevalença.
Estratègies de tractament. Fàrmacs
indicats: punts clau
•	
Lupus eritematós sistèmic
•	
Crohn
•	
Artritis reumatoide

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris, d’atenció primària, hospitalària i metges d’atenció
primària

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Pacients amb trastorns afectius i psicòtics
Programa

Mòdul 1. Introducció al trastorn mental
•	
Situació epidemiològica actual dels
trastorns mentals
•	
Polítiques de Salut mental
•	
Infradiagnòstic
•	
Estigmatització de la malaltia
•	
Falsos mites
•	
Falta d’adherència
•	
Què podem fer des de l’oficina de farmàcia?
Mòdul 2. Pacient amb depressió
•	
Detecció precoç
•	
Comunicació
•	
Tractaments
Mòdul 3. Pacient amb trastorn bipolar
•	
Detecció precoç
•	
Comunicació

Autoria i tutoria

Molón, Laura, psiquiatra de l’Hospital
Clínic de Madrid
Heredia, Maria del Puy, llicenciada i doctora en Farmàcia, UCM, farmacèutica titular,
coordinadora del grup de treball d’atenció
farmacèutica del COF de Madrid, professora de farmàcia comunitària, Universidad
Alfonso X el Sabio

Coordinació

Pilar Varela Gallego, vocal de Docència
i Investigació del COF de Madrid

Dates

IV edició: del 16 d’octubre
al 13 de novembre del 2019
V edició: de l’11 de març
al 8 d’abril del 2020

Hores lectives
30 hores

Matrícula
i inscripcions

IV edició: a partir del 15
de juliol del 2019
V edició: a partir del 15
de desembre del 2019
A la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 300

•	
Tractaments
Mòdul 4. Pacient amb esquizofrènia
•	
Detecció precoç
•	
Comunicació
•	
Tractament

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Amb el patrocini de
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Actualització terapèutica

Disfàgia, intervenció farmacèutica i solucions
Programa

Aspectes generals del la disfàgia
•	
Què és la disfàgia ? Fisiologia de la deglució. L’acte de menjar. Per què ens
ennueguem?
•	
Causes i grups de risc
•	
Conseqüències de la disfàgia
•	
Detecció de sospita de disfàgia orofaríngia (DOF) a la farmàcia comunitària
•	
Objectius terapèutics del tractament
de la DOF
•	
Casos pràctics
Aspectes relacionats amb el tractament
nutricional i solucions des de l’Oficina
de Farmàcia
•	
Abordatge nutricional de la DOF
•	
Consultes freqüents relacionades amb
l’alimentació en el pacient amb DOF
•	
Hidratació en el pacient amb DOF
•	
Mesures generals i higièniques
•	
Casos pràctics
Preparació d’espessidors

Autoria i tutoria

Arreola, Viridiana, logopeda especialista
en disfàgia, Hospital de Mataró
Bascuñana, Helena, logopeda, directora
del Servei de Medicina Física i Rehabilitació, Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Barcelona, especialista en la rehabilitació del dany cerebral per la Universitat Estatal de NY, Buffalo
Paré, Anna, farmacèutica, dietista i nutricionista, membre de la vocalia d’Alimentació i Nutrició del COF de Barcelona
Piñeiro, Guadalupe, farmacèutica d’hospital, cap de Servei en Servizio Galego de
Saúde, responsable de Farmàcia de
l’Hospital de Vigo

Coordinació

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

Dates

I edició: del 22 d’octubre
al 2 de desembre del 2019
II edició: del 16 d’abril
al 31 de maig del 2020

Hores lectives
14 hores

Matrícula
i inscripcions

I edició: a partir del 15
de juny del 2019
II edició: a partir del 2
de gener del 2020
A la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 300

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

•	
Claus per preparar espessidors
•	
Com utilitzar-los
Medicaments i disfàgia
•	
Medicaments que provoquen disfàgia
•	
Administració de medicaments en pacients amb DOF
•	
Interacció fàrmacs-espessidors

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Medicaments d’ús veterinari per a animals domèstics
Programa

•	
Antibiòtics i antimicòtics
•	
Antiparasitaris interns (antihelmíntics i
antiprotozoaris) i antiparasitaris externs
•	
Antiinflamatoris
•	
Tractaments de les patologies més
freqüents dels diferents aparells:
• Dermatologia
• Aparell digestiu
• Aparell urinari
• Aparell cardiorespiratori
• Trastorns nerviosos i de conducta

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat

Dates

Alberola, Jordi, llicenciat en Biologia i en
Veterinària, doctorat en veterinària, professor agregat del Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia,
Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona

5, 6, 12 i 13
de novembre del 2019

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, rectora de la
Universitat Autònoma de Barcelona

Locals col·legials

Coordinació

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

Horari

De 14 a 16 hores

Lloc

Hores lectives
8 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 2 d’octubre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Estudi de casos d’HTA: què hem de saber
per actuar eficaçment davant d’un pacient hipertens?
Programa
•	
Introducció

•	
Estudi de casos:
• Controlem bé la hipertensió?
• Els diabètics tenen els mateixos objectius clínics de pressió arterial?
• Com ha de ser la intervenció davant
d’una interacció d’un medicament?
• Influeix l’hormona tiroïdal sobre la pressió arterial i la freqüència cardíaca?
•	
Conclusions i resum

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Autoria i tutoria

Dates

García-Jiménez, Emilio, doctor en farmàcia per la Universitat de Granada, màster
en atenció farmacèutica, Universitat de
Granada, expert universitari en seguiment
farmacoterapèutic per la Universitat de
Granada, advisor-coach, Health&Drugs,
Melpopharma

XII edició: del 6 de novembre
al 4 de desembre del 2019
XIII edició: del 7 de maig
al 4 de juny del 2020

Rodríguez, Miguel Ángel, doctor en farmàcia per la Universitat de Granada, expert universitari en seguiment farmacoterapèutic per la Universitat de Granada,
farmacèutic comunitari a Talavera de la
Reina, Toledo

Matrícula
i inscripcions

Coordinació

Pura Lledó Polo, gerent del Departament
de Formació del COF de Madrid

Hores lectives
40 hores

XII edició: a partir del 15
de juliol del 2019
XIII edició: a partir del 15
de desembre del 2019
A la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150
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Actualització terapèutica

Actualització en probiòtics en l’aparell digestiu
Programa

•	
Ecosistema digestiu i probiòtics
•	
Actuació farmacèutica en l’ús de probiòtics
• Usos i indicacions dels probiòtics
• Preguntes freqüents
• Eficàcia i evidències en l’aparell digestiu
•	
Casos clínics en situacions de consulta freqüent
• Diarrea
• Restrenyiment
• Flatulències
• Distensió abdominal
• Diarrea infantil
• Lactància
• Restrenyiment en la persona gran
polimedicada
• Candidiasi en l’embaràs
• Menopausa
• Candidiasi de repetició
• Dieta hiperproteica
• Colitis ulcerosa
• Síndrome de l’intestí irritable (SII)

Adreçat a
Farmacèutics

Autoria i tutoria

Izquierdo, María, professora de nutrició i
ciències de l’alimentació, coordinadora del
programa de doctorat “Alimentación y Nutrición” de la Universitat de Barcelona
Pardo, Carme, farmacèutica comunitària, llicenciada en farmàcia, ciències biològiques i medicina, titular d’oficina de
farmàcia a Montcada i Reixac, Barcelona
Prados, Andreu, farmacèutic i nutricionista, especialista en comunicació científico-mèdica
Pérez-Cano, Francisco José, professor
del Departament de Bioquímica i Fisiologia, Facultat de Farmàcia i Ciències de
l’Alimentació, Universitat de Barcelona
Serés, Empar, farmacèutica, Departament de Formació i Desenvolupament
Professional del COF de Barcelona

Dates

V edició: del 14 de novembre
al 15 de desembre del 2019

Hores lectives
12 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 15 de juny
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

Tribó, Gemma, farmacèutica comunitària,
titular d’oficina de farmàcia a Barcelona i
diploma en alimentació i nutrició comunitària de l’Escuela Nacional de Sanidad

Coordinació

Anna Bach Faig, vocal d’Alimentació i
Nutrició del COF de Barcelona
Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament
Professional del COF de Barcelona
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Actualització terapèutica

L’ull: consultes freqüents a l’oficina de farmàcia
Programa
Introducció

•	
Anatomia de l’ull
•	
Reaccions adverses oculars produïdes
per medicaments
•	
Ús de medicaments per via oftàlmica
Patologia palpebral
•	
Mussol
•	
Calazi
•	
Blefaritis
Patologia corneal
•	
Aproximació
•	
Quines son més freqüents a la farmàcia?
•	
Descripció/Diferenciació
•	
Criteris de derivació
•	
Tractament i adherència
•	
Prevenció i cura de l’ull
Conjuntivitis

Autoria i tutoria

Heredia, Maria del Puy, llicenciada i doctora en Farmàcia, UCM, farmacèutica titular,
coordinadora del grup de treball d’atenció
farmacèutica del COF de Madrid, professora de farmàcia comunitària, Universidad
Alfonso X el Sabio
García, Jimena, doctora en Ciències Biomèdiques, UCM, màster en atenció farmacèutica, diplomada en Òptica i Optometria, farmacèutica titular, professora
associada, Universidad Alfonso X el Sabio,
col·laboradora externa del Departamento
de Farmacología y Toxicología, Facultad
de Veterinaria, UCM

Coordinació

Margarita Carrillo Poyato, vocal d’Òptica, Optometria i Audiopròtesis del COF
de Madrid

Dates

IV edició: del 19 de novembre
al 10 de desembre del 2019
V edició: de l’1 al 24
d’abril del 2020

Hores lectives
15 hores

Matrícula
i inscripcions

IV edició: a partir del 21
d’agost del 2019
V edició: a partir del 15
de desembre del 2019
A la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

•	
Aproximació
•	
Consultes més freqüents a la farmàcia
•	
Conjuntivitis vírica
•	
Conjuntivitis bacteriana
•	
Desmuntant remeis casolans
•	
Què hem d’aconsellar
Ull sec
•	
Classificació
•	
Tractament
•	
Procediment d’actuació
•	
Criteris de derivacions
•	
Recomanacions
•	
Educació sanitària
Recomanacions pre i post quirúrgiques
des de la farmàcia
•	
Consultes més freqüents

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Amb el patrocini de
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Actualització terapèutica

Incontinència urinària en la persona gran
Programa
Aspectes claus
•	
Definició
•	
Epidemiologia
•	
Afectació a la vida diària
•	
Importància de la prevenció
Fisiologia
•	
Cicle funcional del tracte urinari inferior
Causes
•	
Patologies que poden influir en l’aparició de la incontinència urinària
•	
Farmacologia
•	
Causes de la incontinència en ancians
fràgils

Autoria i tutoria

Conill, Dolors, infermera, responsable
del Programa d’Incontinència Urinària de
la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral
de MUTUAM
Surroca, Aina, farmacèutica comunitària, vocal de la Junta de Govern del COF
de Barcelona

Coordinació

Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta
de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada

Dates

II edició: del 26 de novembre
al 22 de desembre del 2019

Hores lectives
6 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 15 de juny
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

•	
Tipus d’incontinència
Complicacions de la incontinència urinària
•	
Infeccions urinàries
•	
Dermatitis del bolquer
•	
Caigudes
Intervenció des de la farmacia
•	
Preguntes a fer, criteris de derivació i
signes d’alarma
Consells i recomanacions
•	
Protectors i absorbents
•	
Tractaments conservadors
•	
Tractaments farmacològics
•	
Recomanacions generals no farmacològiques

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Anticoncepció hormonal, tots els dubtes, totes les respostes
Programa

Dates

IX edició: del 3 al 31

Actuació farmacèutica en la primera
dispensació

Efectes adversos. Contraindicacions i
interaccions

•	
Puc canviar de píndoles si em produeixen malestar?

•	
Si fumo no puc prendre anticonceptius?

•	
Per què m’han prescrit una dosis alta?

•	
He de fer períodes de descans? Poden
afectar l’estat d’ànim? Estan contraindicats en cas de depressió? L’anell
vaginal presenta un risc menor de tenir
tromboembolisme venós (TEV)?

Hores lectives

•	
Què passa si prenc antibiòtics?

IX edició: a partir del 15
de desembre del 2019
X edició: a partir del 15
de juny del 2020
A la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

•	
La fertilitat pot disminuir pel fet de
prendre hormones?
•	
Puc tenir pèrdues a meitat del cicle?
•	
Es necessària l’associació de dues hormones? No és massa potent a la meva
edat?
Posologia

•	
Guanyaré pes amb els anticonceptius?

•	
Puc beure alcohol? L’anticonceptiu té
la mateixa efectivitat?

•	
Què fer si oblido prendre la pastilla?

Recull de preguntes freqüents

•	
Si he tingut un oblit de més de tres dies,
abandono el tractament?

Adreçat a

Forma farmacèutica

Farmacèutics comunitaris

•	
Sempre oblido prendre la pastilla, hi ha
altres opcions?

Autoria i tutoria

•	
En les relacions sexuals, l’anell vaginal
és una molèstia? Molesta?
•	
He perdut el pegat, què faig?
Composició i mecanismes d’acció
•	
Les pastilles que prenc no se’m posen
bé, puc canviar-les? Mecanisme d’acció
•	
Composició: ACH combinada, només
gestàgens
•	
Tots són iguals o n’hi ha de més forts? És
cert que tindré una “regla falsa”? Si m’he
oblidat de prendre la pastilla, què faig?

de desembre del 2019
X edició: del 2 de juny al 15
de juliol del 2020
6 hores

Matrícula
i inscripcions

Places

Limitades a 150

Prat, Neus, ginecòloga, responsable de
Coordinació Atenció Salut Sexual i Reproductiva, Direcció Atenció Primària
Costa de Ponent, Barcelona
Solis, Gerard, farmacèutic, màster en
Salud Pública a la Universidad Pública de
Navarra (UPNA)
Surroca, Aina, farmacèutica comunitària,
titular d’oficina de farmàcia a Barcelona i
vocal de la Junta de Govern del COF de
Barcelona
Tribó, Gemma, farmacèutica comunitària,
titular d’oficina de farmàcia a Barcelona i
diploma en alimentació i nutrició comunitària de l’Escuela Nacional de Sanidad

Coordinació

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

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Infeccions vulvovaginals, ús de probiòtics i higiene íntima
Programa

Mòdul 1. Vulvovaginitis per Candida
•	
Introducció
•	
Actuació farmacèutica
•	
Tractament
•	
Aplicació pràctica
Mòdul 2. Vaginitis bacteriana
•	
Introducció
•	
Actuació farmacèutica
•	
Tractament
•	
Aplicació pràctica
Mòdul 3. Probiòtics
•	
Microbiota
•	
Aplicació pràctica
•	
Ús de probiòtics a la farmàcia
•	
Casos clínics
Mòdul 4. Higiene íntima

Autoria i tutoria

Algueró, Inés, farmacèutica comunitària,
responsable de l’àrea professional d’Ibáñez
Farmàcia

IX edició: del 3 al 31

Cararach, Montserrat, metge especialista en obstetrícia i ginecologia, Centre
Ginecològic Santiago Dexeus, Barcelona

10 hores

Losa, Fernando, obstetraginecòleg i ginecòleg , Clínica Sagrada Família, Barcelona
Palacios, Santiago, ginecòleg i director
de Centro Médico Instituto Palacios - Salud
y Medicina de la Mujer, Madrid
Solis, Gerard, farmacèutic, màster en
Salud Pública a la Universidad Pública de
Navarra (UPNA)

Gestió de la categoria i el lineal

Adreçat a

Coordinació

• Higiene vulvar

Farmacèutics comunitaris

de desembre del 2019

Hores lectives
Matrícula
i inscripcions

A partir del 21 de agost
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 300

Surroca, Aina, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Barcelona i vocal de la Junta de Govern del
COF de Barcelona
Tribó, Gemma, farmacèutica comunitària,
titular d’oficina de farmàcia a Barcelona i
diploma en alimentació i nutrició comunitària de l’Escuela Nacional de Sanidad

•	
Introducció

Dates

Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta
de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada
Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament
Professional del COF de Barcelona

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Iniciació a la formulació personalitzada
Programa

•	
Definició de fórmula magistral i del
preparat oficinal
• Marc legal a aplicar
• Documentació i tractament administratiu
• Farmacopea, bases de dades. Formulari nacional
•	
Utilitats de la formulació magistral
com a eina d’atenció farmacèutica personalitzada
•	
Formes farmacèutiques líquides tòpiques
• Aquoses i hidroalcohòliques
• Solubilitzants, suspensions. Agents
suspensors, humectants
•	
Formes farmacèutiques semisòlides
• Emulsions O/W i W/O: concepte d’emulsió, tensioactius, Hidrophile-Lipophile
Balance (HLB). Procediment d’elaboració

Professorat

Gómez, Santiago, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a Barcelona
Torrell, Montse, farmacèutica comunitària, experta en formulació magistral i
cosmètica
Valero, Xavier, doctor en Farmàcia, especialista en farmàcia industrial i galènica, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a Badalona

Coordinació

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

Dates, horari i lloc

8 i 9 de gener del 2020
de 15:30 a 19:30 hores,
als locals col·legials
15 de gener del 2020
de 15 a 19 hores
al laboratori de pràctiques
de la Facultat de Farmàcia
de la UB

Hores lectives
12 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 20 de novembre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

• Gels. Excipients. Procediment d’elaboració
• Pomades. Excipients. Procediment
d’elaboració
•	
Formes farmacèutiques orals
• Xarops: solucions reguladores, excipients orals
• Càpsules: excipients càpsules, volum
aparent
• Càpsules entèriques
•	
Condicionament i lliurament dels preparats oficinals i les fórmules magistrals

Adreçat a
Farmacèutics que volen començar a fer
formulació o que volen repassar i actualitzar els coneixements propis en formulació magistral

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Campanya de grip i refredat: claus per fer una gestió eficaç
Programa

Mòdul 1. La part tècnica...
•	
Diferència entre grip i refredat
•	
Protocol d’actuació farmacèutica
•	
Criteris de derivació al metge
•	
Tractaments d’indicació
•	
Mesures higièniques i dietètiques
Mòdul 2. La part de gestió...
•	
Preparo i analitzo. Anàlisi de clients,
estadístiques de rotació, protocols d’indicació
•	
Compro. Condicions comercials, beneficis del producte, portafolis, formació,
promoció

Autoria i tutoria

Bagaría, Guillermo, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a l’Hospitalet de Llobregat i vicetresorer de la
Junta de Govern del COF de Barcelona
Surroca, Aina, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Barcelona i vocal de la Junta de Govern del
COF de Barcelona

Coordinació

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

Dates

VII edició: del 9 de gener
al 2 de febrer del 2020

Hores lectives
6 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir de l‘1 d’octubre
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 300

•	
Exposo. Limitacions legals. Exposar
producte i exposar assessorament
•	
Dispenso. Educació sanitària i mesures preventives. Recomanacions complementàries. Aplicació del protocol
d’indicació
Mòdul 3. La part pràctica...
•	
Casos pràctics de grip i refredat a la
farmàcia

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Fitoteràpia en molèsties digestives
Programa
Mòdul 1. Clínica

•	
Fisiologia de l’aparell digestiu i del procés de digestió
•	
Molèsties digestives funcionals
• Dispèpsia
• Mal de panxa
• Nàusees/vòmits
• Pirosi o flatulència
• Inflor o restrenyiment/diarrea
•	
Signes i símptomes d’alarma
Mòdul 2. Tractament fitoterapèutic
•	
Objectiu terapèutic

Autoria i tutoria

Allué, Josep, farmacèutic, professor titular de fisiologia vegetal de la Universitat Autònoma de Barcelona, fundador i
director de R+D+I de APDENA CONSULT,
SL i vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona
Balboa, Agustí, digestòleg, Centre Mèdic
Teknon, Barcelona

Coordinació

Josep Allué Creus, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona

Dates

VI edició: del 16 de gener
al 16 de febrer de 2020

Hores lectives
5 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 2 d’octubre
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 300

•	
Plantes medicinals
•	
Combinacions de PM
•	
Importància dels preparats vegetals i
de la forma farmacèutica corresponent en l’eficàcia de la fitoteràpia
Mòdul 3. Mesures higièniques i dietètiques
•	
Consells alimentaris
•	
Mesures higièniques
Mòdul 4.
•	
Creació de la categoria “benestar digestiu”

Adreçat a
Farmacèutics

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Com tractar les malalties al·lèrgiques
Programa
Mòdul 1.

•	Al·lèrgia respiratòria. Funcionament
de la immunoteràpia. Normes d’evitació
ambiental. Aplicació correcta d’un esprai nasal. Problemàtica de l’ús de vasoconstrictors nasals. El problema del
sobre abús de salbutamol. Importància
dels tractaments preventius de manteniment en la patologia al·lèrgica respiratòria. Inhaladors: tipus de dispositius
•	Al·lèrgia cutània. Recomanacions en
cas de picades d’insectes, meduses,
etc. Tractaments tòpics i emol·lients.
Dermatitis de contacte. Diferències
entre urticària, angioedema i èczema
Mòdul 2.
•	Al·lèrgia alimentària. Conceptes bàsics. Cofactors. Diagnòstic i tractament
de l’al·lèrgia a aliments. Intoleràncies
alimentàries (ALCAT, test de detecció
d’Immunoglobulines G...)

Professorat

Dates

Membres dels comitès d’al·lèrgia respiratòria, cutània, medicamentosa i alimentària de la Societat Catalana d’Al·
lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC)

19 i 26 de febrer del 2020

Horari

Coordinació

Lloc

Cristina Roure Nuez, vocal d’Hospitals
del COF de Barcelona i presidenta de la
Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Comitè Científic, de la Societat Catalana
d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC)

De 16 a 20 hores
Locals col·legials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 8 de gener
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 75

•	Anafilaxi. Definició, mesures per identificar-la, tractament, ús d’autoinjectors. Al·lèrgia a medicaments. Sospita
clínica, reactivitats encreuades

Adreçat a
Farmacèutics

Organitzat conjuntament amb

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Fàrmacs en patologia cardiovascular i PRM
Programa

•	
El perquè de la intervenció farmacèutica en els PRM
•	
Intervenció en PRM: procediment, què
és un PRM, classificació, com identificar-los, com intervenir
•	
Fàrmacs per al tractament de la patologia cardiovascular: antidiabètics,
antihipertensius, hipolipemiants, anticoagulants i antiagregants
•	
Casos pràctics. Pacients amb HTA,
amb diabetis, amb hipercolesterolèmia,
amb anticoagulants i polimedicats

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Autoria i tutoria

Dates

Boquet, Meritxell, farmacèutica, màster
en atenció farmacèutica per la Universitat
de València

VII edició: del 21 de gener
al 8 de març del 2020

Rodríguez, Gemma, farmacèutica d’Atenció Primària, Servei d’Atenció Primària
Delta de Llobregat, Institut Català de la
Salut (ICS)

12 hores

Roig, Marta, farmacèutica comunitària,
titular d’oficina de farmàcia a Sentmenat
i membre del Grup d’Atenció Farmacèutica del COF de Barcelona
Rosich, Isabel, farmacèutica d’Atenció
Primària, coordinadora d’Atenció Primària, SAS Alt Penedès-Garraf

Hores lectives
Matrícula
i inscripcions

A partir del 2 d’octubre
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

Coordinació

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

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Formulació magistral en els tractaments capil·lars
Programa

•	
Vehicles en tractaments capil·lars:
• Vehicles clàssics: solucions hidroalcohòliques, gels, crema-gels, etc.
• Vehicles nous: escumes, solucions
“aquoses”, solucions liposomades
•	
Formulacions més freqüents en:
• Alopècia androgenètica (patró masculí i femení)
• Alopècia areata
• Dermatitis seborreica
• Psoriasi capil·lar

Professorat

Codina, Anna, farmacèutica, consultora
a Anna Codina Pharma&Cosmetics
Llambí, Francesc, professor associat de
la Unitat de Tecnologia Farmacèutica de
la Facultat de Farmàcia de la UB, vocal de
la Junta de Govern del COF de Barcelona

Coordinació

Francesc Llambí Mateos, vocal de la
Junta de Govern del COF de Barcelona

Dates

31 de gener del 2020

Horari

De 9:30 a 14 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
i inscripcions

•	
Modus operandi, exemple d’algunes de
les formulacions vistes. N’elaborem
algunes com a demostració

A partir de l’11 de desembre
del 2019, a la web
www.cofb.org

•	
El farmacèutic davant els nous reptes
en tractaments capil·lars

Places

• Alopècia frontal fibrosa

Limitades a 30

• Alopècia areata, etc.

Adreçat a
Farmacèutics que ja tenen experiència
en formulació magistral

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Abordatge farmacològic de la patologia en l’assistència primària
Programa
•	
Introducció

•	
Depressió major en adults
•	
Diabetis Mellitus tipus 2
•	
Malaltia d’Alzheimer
•	
Malaltia pulmonar obstructiva crònica
•	
Anticoagulants
•	
Malaltia renal crònica

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris, d’hospitals,
d’atenció primària i de l’administració
sanitària

Professorat

Bonet, Pere, president del Consell Assessor de Salut Mental i director de la Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC
De Andrés, Ana M., doctora per la UB,
farmacèutica especialista en farmàcia
hospitalària, Parc Sanitari Pere Virgili
Diego, Laura, farmacèutica, coordinadora tècnica del CedimCat, Centre d’Informació de Medicaments de Catalunya
Hortelano, Maria Angeles, metgessa,
consultora del CAMAP
Madridejos, Rosa, farmacèutica d’atenció primària, Mútua de Terrassa

Dates
Riu, Sebastià, metge de família i gerontòleg, membre del grup de treball de la
gent gran de la CAMFIC i de demències
de la SEMFYC, Subsecció Assistència
Sanitària, Oficina de Gestió Assistencial,
Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir, Igualtat, Ciutadania i Benestar Social, Àrea d’Atenció a les
Persones, Diputació de Barcelona

24, 26, 31 de març,
2, 16 i 21 d’abril del 2020

Simonet, Pere J., metge de família de
l’EAP Viladecans 2 de l’Institut Català de
la Salut, membre del GdT Malalties respiratòries CAMFiC

12 hores

Troncoso, Amelia, farmacèutica, Gerència Territorial de Barcelona, Institut Català de la Salut
Vallano, Antoni, farmacòleg, Gerència
d’Harmonització Farmacoterapèutica,
Àrea del Medicament Servei Català de la
Salut (CatSalut)

Horari

De 14 a 16 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
Matrícula
i inscripcions

A partir del 12 de febrer
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

Vallès, Roser, farmacèutica d’Atenció
Primària, vocal d’Atenció Primària del
COF de Barcelona

Coordinació

Roser Vallès Fernàndez, vocal d’Atenció
Primària del COF de Barcelona

Mata, Manel, metge, CAP La Mina, USR
Barcelona IDIAP-Jordi Gol
Mateo, José, hematòleg, cap clínic de
teràpia anticoagulant, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Molina, Andrea, farmacèutica, Gerència
d’Harmonització Farmacoterapèutica,
Àrea del Medicament, Servei Català de la
Salut (CatSalut)
Pellicer, Àngels, farmacèutica, Unitat de
Farmàcia, Institut Català de la Salut Girona, Departament de Salut, Generalitat
de Catalunya, DAP Girona

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Casos pràctics en rinitis
Programa
Cas 1.

•	
Epidemiologia
•	
Fisiopatologia i simptomatologia
•	
Criteris de diagnòstic diferencial
Cas 2.
•	
Protocol d’actuació farmacèutica
•	
Criteris de derivació al metge
Cas 3.
•	
Tractaments d’indicació farmacèutica
Cas 4.
•	
Situacions especials
Cas 5.

Autoria i tutoria

Dates

Boquet, Meritxell, farmacèutica, màster
en atenció farmacèutica per la Universitat
de València

V edició: del 7 d’abril
al 10 de maig del 2020

Guadaño, Enric, al·lergòleg de l’Hospital
del Sagrat Cor de Barcelona

5 hores

Roig, Marta, farmacèutica comunitària,
titular d’oficina de farmàcia a Sentmenat
i membre del grup d’atenció farmacèutica del COF de Barcelona

Coordinació

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

Hores lectives
Matrícula
i inscripcions

A partir del 2 de desembre
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

•	
Mesures higièniques i dietètiques

Adreçat a
Farmacèutics

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Fórmules magistrals per a la mucosa oral
Programa

•	
Formulacions en aftosi
•	
Formulacions en liquen pla oral

Professorat

Codina, Anna, farmacèutica, consultora
a Anna Codina Pharma&Cosmetics

•	
Altres

Llambí, Francesc, professor associat de
la Unitat de Tecnologia Farmacèutica de
la Facultat de Farmàcia de la UB, vocal de
la Junta de Govern del COF de Barcelona

Adreçat a

Coordinació

•	
Formulacions en mucositis
•	
Formulacions en xerostomia

Farmacèutics que ja tenen experiència
en la formulació magistral

Francesc Llambí Mateos, vocal de la
Junta de Govern del COF de Barcelona

Data

17 d’abril del 2020

Horari

De 9:30 a 14 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 4 de març
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Antibiòtics i antifúngics disponibles
contra els microorganismes resistents
Programa

•	
Actualització en antibiòtics contra microorganismes resistents
•	
Actualització en antifúngics contra
microorganismes resistents
•	
Dificultats de tractament
•	
Casos pràctics

Adreçat a
Farmacèutics d’hospitals i de centres
d’atenció primària

Professor

Grau, Santiago, farmacèutic clínic, cap de
Servei de Farmàcia de l’Hospital del Mar,
Parc de Salut Mar, Barcelona, director del
“Máster en Aplicación y Control de la Terapéutica Antimicrobiana”, Facultat de Medicina, UAB, màster en “Enfermedades Infecciosas”, Facultat de Medicina UAB;
professor “Máster en Infección Nosocomial”,
Facultat de Medicina, UB; professor “Màster en control de la Infección Nosocomial”,
Facultat de Medicina, UB; membre del comitè tècnic de l’Estudi de vigilància d’infecció nosocomial a Catalunya, VINCat

Coordinació

Cristina Roure Nuez, vocal d’Hospitals
del COF de Barcelona i presidenta de la
Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Amb el patrocini de

Organitzat conjuntament amb

Dates

29 d’abril del 2020

Horari

De 16:30 a 20:30 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
3,5 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 4 de març
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 75

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Gestió de la síndrome psicoconductual en geriatria
Programa

•	Tema 1. Definició dels símptomes psicològics conductuals relacionats amb
la demència
•	Tema 2. Gestió clínica i farmacològica
de l’apatia i la depressió
•	Tema 3. Gestió clínica i farmacològica
de la psicosi, l’agitació i l’agressivitat
•	Tema 4. Gestió de la síndrome confusional aguda
•	Tema 5. Gestió clínica i farmacològica
dels símptomes d’ansietat i insomni

Professorat

Altimir, Salvador, Unitat de Geriatria Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Cristòfol, Ramon, Servei de Geriatria
Consorci Sanitari del Maresme, Hospital
de Mataró
Nonell, Ferran, Coordinador de la Unitat
Funcional Sociosanitària Interdisciplinària
(UFISS) de geriatria, Hospital Esperit Sant
Rosado, Rosa, Unitat Funcional Sociosanitària Interdisciplinària (UFISS) de
geriatria, Hospital Esperit Sant

Adreçat a

Sanz, Pilar, Servei de Neurologia Consorci
Sanitari del Maresme, Hospital de Mataró

Farmacèutics d’atenció primària i comunitaris

Coordinació

Roser Vallès Fernàndez, vocal d’Atenció
Primària del COF de Barcelona

Dates i horari

8 de maig del 2020
de 9 a 14:45 hores
15 de maig del 2020
de 9 a 13 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
10 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir de l’1 d’abril
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Atòpia: solucions des de la farmàcia
Programa

Dermatitis atòpica: punts claus
•	
Fisiopatologia, epidemiologia, manifestacions
•	
Tractament farmacològic
El pacient amb dermatitis atòpica
•	
Infantil/mare
•	
Adult
El valor diferencial de la farmàcia
•	
Producte + consell + seguiment
• Objectius del tractament
•	Productes + consell
• Cura diària
• Indicacions en cas de brots
• Indicacions en situacions especials
•	Seguiment
• Paper en la primera dispensació
• Seguiment dermoterapèutic
Claus de la gestió
•	
Reflexió sobre el preu
•	
Selecció de l’assortiment
•	
Comunicació i marxandatge
Aplicació pràctica
•	
Activitat pràctica: registre de l’actuació
en pacients amb dermatitis atòpica de
tres mesos
•	
Omplir la fitxa de seguiment

Adreçat a

Autoria i tutoria

Dates

Corona, Montse, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Mataró i membre de la vocalia de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del COF de
Barcelona

VIII edició: del 12 de maig
al 21 de juny del 2020

Mateu, Eulàlia, farmacèutica, màster en
màrqueting ESADE, programa PDD a
IESE, Cosmetics-marketing & Business
development

Matrícula
i inscripcions

Ribó, Montserrat, farmacèutica, directora
de la Unitat Dermocosmètica i Galènica,
Institut Dermatologia Umbert
Roé, Esther, dermatòloga infantil de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona

Hores lectives
10 hores

A partir del 2 de desembre
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

Ros, Sandra, psicòloga clínica del Servei
de Dermatologia de l’Hospital de Sant
Pau, membre del Grupo Español de Dermatología y Psiquiatría
Surroca, Aina, farmacèutica comunitària,
titular d’oficina de farmàcia a Barcelona i
vocal de la Junta de Govern del COF de
Barcelona

Coordinació

Marta Alcalde Matarranz, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del
COF de Barcelona
Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta
de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada

Farmacèutics comunitaris

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Actualització terapèutica

Rendiment cognitiu: recomanacions basades en l’evidència
Programa
Qui consulta?

•	
Definició de perfils i necessitats
•	
Signes i símptomes d’alarma
Què és la funció cognitiva?
•	
Nocions de neurofisiologia
Vitamines, minerals, altres nutrients i
funció cognitiva
•	
On i com intervenen les vitamines i els
minerals?
•	
Fonts natural
•	
Justificació de la complementació
Indicació farmacèutica basada en l’evidència
•	
Complements de vitamines i minerals
basats en l’evidència. Revisió sistemàtica de bibliografia
Consell farmacèutic i funció cognitiva
•	
Què recomanem en cada situació?
Consells no farmacològics
Actuació en gestió
•	
Conceptes clau en la gestió per categories

Autoria i tutoria

Alonso, M. José, farmacèutica, especialista en farmàcia industrial i galènica, diplomada en fitoteràpia per la Universitat
de Montpeller
Aizpiri, Javier, neuropsiquiatra, director
mèdic de la Clínica Burmuin, Bilbao
Aizpiri, Olaia, neuropsicologa, especialista
en neuropsicologia, Clínica Burmuin, Bilbao
Bach, Anna, farmacèutica, doctora en
salut pública nutricional, professora dels
Estudis de Ciències de la Salut de la UOC
i vocal d’Alimentació i Nutrició del COF
de Barcelona
Bueno, Marta, farmacèutica comunitària,
titular d’oficina de farmàcia a Terrassa,
especialitzada en coaching farmacèutic

Dates

VIII edició: del 21 de maig
al 21 de juny del 2020

Hores lectives
6 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 2 de desembre
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

Coordinació

Josep Allué Creus, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona
Anna Bach Faig, vocal de d’Alimentació
i Nutrició del COF de Barcelona

Adreçat a
Farmacèutics

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Alimentació i nutrició

Nutrició i suplementació en l’esport
Programa
Introducció

•	
Nutrició i esport
•	
Panorama actual
•	
Valor afegit de l’oficina de farmàcia
•	
Perfils d’esportistes
•	
Objectius del curs
Cas 1. “Una mare sense energia”
•	
Nutrients
•	
Antioxidants i esport
•	
Suplementació nutricional
Cas 2. “Uns músculs amb cap”
•	
Alimentació i dietes hiperproteiques
•	
Distribució dels àpats i adaptació a
l’activitat esportiva
•	
Ajudes ergogèniques
•	
Riscos associats al consum de substàncies per millorar el rendiment

Autoria i tutoria

Dates

Bárcena, Laura, farmacèutica comunitària, coautora del curs, Diploma Superior
de Alimentación Nutrición y Salud Pública
(ENS-ISCIII)

X edició: del 9 al 30
d’octubre del 2019
XI edició: del 3 al 19
de març del 2020

León, Pilar, vocal d’Alimentació i Nutrició
del COF de Madrid, farmacèutica comunitària, especialista en nutrició per la Universidad de Navarra, diplomada en nutrició per l’Escuela Nacional de Sanidad (DEA),
Universidad Complutense de Madrid

Hores lectives

Varela, Pilar, vocal de Docència-Investigació del COF de Madrid, doctora en
Farmàcia, Departament de Nutrició de la
Facultat de Farmàcia de la Universidad
Complutense de Madrid

Coordinació

Pura Lledó Polo, gerent del Departament
de Formació del COF de Madrid

15 hores

Matrícula
i inscripcions

X edició: a partir del 15
de juliol del 2019
X edició: a partir del 15
de desembre del 2019
A la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

Cas 3. “El ciclista costa amunt”
•	
Hidratació
•	
Prevenció de patologies: complements
i fitoteràpia
Cas 4. “Necessito ajuda”
•	
Desordres del comportament alimentari associats a la pràctica esportiva

Adreçat a

Alimentació i nutrició

Farmacèutics comunitaris

Crèdits
Sol·licitada acreditació per
la Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Alimentació i nutrició

Nutrició i esport
Programa

•	
Breu introducció a la fisiologia de l’esport i de l’esforç, vies metabòliques en
l’exercici
•	
Ajudes ergogèniques de caràcter nutricional segons la intensitat i el tipus
d’esforç: creatina, carbohidrats, proteïnes, etc.
•	
Complements destinats a augmentar
la massa muscular
•	
Lipolítics, cremadors de greix, etc.
•	
Ajudes ergogèniques de caràcter antiinflamatori, antioxidant, etc.
•	
Hidratació i begudes hidroelectrolítiques
•	
Altres
•	
Interaccions de fàrmacs amb complements per a l’esport
•	
Màrqueting en nutrició esportiva. Gestió per categories

Professorat

Bagaría, Guillermo, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a l’Hospitalet de Llobregat i vicetresorer del COF
de Barcelona
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
López, Mercedes, farmacèutica comunitària a Vilafranca del Penedès, formadora del Programa d’educació nutricional
del COF de Barcelona, experta en nutrició
esportiva per la UB

Coordinació

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

Dates

14, 15, 21, 22, 28 i 29
d’octubre del 2019

Horari

De 14 a 16 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
12 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir de l’11 de setembre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 75

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Amb el patrocini de

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 d’assistència,
registrada amb el núm. 09/023391-FR
i amb 1,9 crèdits d’aprofitament,
registrada amb el núm. 09/023390-FR
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Alimentació i nutrició

Patologies osteoarticulars, atenció centrada en el pacient
Programa

•	
Concepte de salut articular: prevenció
de la malaltia i promoció de la salut
•	
Descripció de situacions, patologies i
tipus de pacients relacionats amb la
salut articular
•	
Consell alimentari
•	
Revisió de tractaments farmacològics
i de plantes medicinals
•	
Principis actius d’indicació farmacèutica: complements alimentosos i fitoteràpia
•	
Generalitats d’interaccions entre fàrmacs-plantes-aliments-complements
alimentosos
•	
Casos pràctics en:
• Osteoporosi
• Artrosi
• Artritis
• Lesions articulars

Professorat

Data

Alonso, M. José, farmacèutica, especialista en farmàcia industrial i galènica, diplomada en fitoteràpia per la Universitat
de Montpeller

25 de novembre del 2019

Blanco, Mar, farmacèutica comunitària,
consultora alimentària

Lloc

Castells, Marta, doctora en farmàcia,
experta en nutrició
Merencio, Eloi, farmacèutic comunitari,
Farmàcia Naudín, Barcelona
Ramírez, Anna, farmacèutica, Centre
d’Informació del Medicament (CIM) del
COF de Barcelona

Coordinació

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

Horari

De 9 a 13:30 hores
Locals col·legials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 23 d’octubre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 50

Josep Allué Creus, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona

• Trastorns musculars i esquelètics

Adreçat a
Farmacèutics

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Alimentació i nutrició

Nutrició i esport. Nivell avançat
Programa

•	
Casos pràctics en nutrició i complementació esportiva
•	
Dòping
•	
Interaccions
•	
Bioquímica de l’esportista

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat

Morales, Christian, farmacèutic especialista en anàlisis clíniques, Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona
Navarro, Juan Antonio, farmacèutic titular, grau en ciències de l’activitat física i
de l’esport per la Universitat Isabel I, expert en nutrició esportiva per la Universitat
Internacional de La Rioja, i assessor nutricional del Centre Regional de Medicina
Esportiva de la Gerència Regional de Salut
de la Conselleria de Sanitat de la Junta de
Castella i Lleó
Ramírez, Anna, farmacèutica, Departament d’Informació del Medicament (CIM)
del COF de Barcelona
Segura, Jordi, exdirector del Laboratori
Antidopatge de Barcelona i col·laborador
del programa de Neurociències de l’IMIM
(Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques), col·laborador de l’Agència Mundial Antidopatge i de la Comissió
Mèdica del Comitè Olímpic Internacional,
coordinador del Comitè de Revisió del
Dopatge de la FINA (Federació Internacional de Natació)

Dates

21 i 23 de gener del 2020

Horari

De 15 a 19:30 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 4 de desembre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 75

Coordinació

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

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Alimentació i nutrició

Alimentació saludable en l’adult
Programa

Aspectes generals
•	
Dieta mentre ens fem grans
• El paper del farmacèutic
•	
Determinació de perfils: a qui ens adrecem?
•	
L’alimentació com a eina de prevenció
Requeriments nutricionals
•	
Canvis fisiològics
•	
Canvis en la composició corporal
•	
Canvis psicològics i socioeconòmics
•	
Canvis en las necessitats nutricionals
•	
Valoració de l’estat nutricional. Eines
(tests, preguntes clau) per valorar l’estat nutricional
Dieta i hidratació
•	
Aportació nutricional a partir de la dieta+ Piràmide Dieta Mediterrània/Piràmide SENC
•	
Característiques nutricionals dels aliments
•	
Recomanacions per a una dieta variada i equilibrada. Menús, menús d’ingesta de proteïnes, racions

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Autoria i tutoria

Bach, Anna, farmacèutica, doctora en
salut pública nutricional, professora dels
Estudis de Ciències de la Salut de la UOC
i vocal d’Alimentació i Nutrició del COF
de Barcelona
Izquierdo, María, professora de nutrició
i ciències de l’alimentació, coordinadora
del programa de doctorat “Alimentación
y Nutrición” de la Universitat de Barcelona
López-Ybarra, Rocío, farmacèutica comunitària, titular de la Farmàcia Guarc,
Esparreguera, Barcelona

Dates

III edició: del 13 de febrer
al 22 de març del 2020

Hores lectives
12 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 2 de desembre
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

Paré, Anna, farmacèutica, dietista i nutricionista, membre de la vocalia d’Alimentació i Nutrició del COF de Barcelona

Coordinació

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

•	
Consells culinaris i de cocció, hàbits de
compra, horaris àpats, etc.
•	
Consells per a una hidratació correcta
•	
Modificació de la dieta davant situacions de consulta freqüent
•	
Eines per a valorar hàbits d’alimentació
•	
Mites sobre la alimentació de la gent gran
Complementació i suplementació
•	
Quan i per què complementar en adults sans?
•	
Complements i suplements:
Activitat física
•	
Importància de l’activitat física i del
descans
•	
Mites sobre l’activitat física
•	
Recomanacions en funció dels diferents perfils
Coaching nutricional
•	
Foment del canvi d’hàbits
•	
Claus per a un coaching nutricional
correcte
•	
Identificació de perfils

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Alimentació i nutrició

Menopausa, atenció centrada en la dona
Programa

•	
Menopausa i alteracions hormonals
•	
Descripció de la simptomatologia associada a la menopausa: vasomotors,
vaginals, urinaris, alteracions de l’estat
d’ànim, alteracions cutànies, pèrdua de
massa òssia, alteracions de pes, etc.
•	
Consell alimentari
•	
Revisió de tractaments farmacològics
i de medicaments a base de plantes
medicinals
•	
Principis actius d’indicació farmacèutica:
complements alimentosos i fitoteràpia
•	
Generalitats d’interaccions entre fàrmacs-plantes-aliments-complements
alimentosos
•	
Casos pràctics

Adreçat a
Farmacèutics

Professorat

Data

Alonso, M. José, farmacèutica, especialista en farmàcia industrial i galènica, diplomada en fitoteràpia per la Universitat
de Montpeller

20 de febrer del 2020

Blanco, Mar, farmacèutica comunitària,
consultora alimentària

Lloc

Castells, Marta, doctora en farmàcia,
experta en nutrició
Ramírez, Anna, farmacèutica, Centre
d’Informació del Medicament (CIM) del
COF de Barcelona
Sánchez Borrego, Rafael, director mèdic
DIATROS, Clínica d’atenció a la dona, Barcelona

Coordinació

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

Horari

De 15 a 19:30 hores
Locals col·legials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 22 de gener
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

Josep Allué Creus, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Alimentació i nutrició

Taller d’espessidors
Programa

•	
Breu introducció a la disfàgia orofaríngia
•	
Reconèixer els signes d’alarma
•	
Paper de la farmàcia
•	
Espessidors
• Efecte terapèutic
• Tipus d’espessidors
• Com prendre medicament amb espessidors
• Bibliografia
•	
Taller pràctic: adaptació de les viscositats del líquids

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris, d’hospital i
d’atenció primària

Professora

Data

Arreola, Viridiana, logopeda, especialista en deglució, Hospital de Mataró

2 de març del 2020

Coordinació

De 14 a 16 hores

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

Horari
Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
2 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 29 de gener
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 35

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Alimentació i nutrició

Cardiodiabesitat, atenció centrada en el pacient
Programa

•	
Atenció centrada en el pacient
•	
Consell alimentari en cardiodiabesitat
•	
Complements alimentosos i fitoteràpia
en cardiodiabesitat
•	
Generalitats d’interaccions entre fàrmacs-plantes-aliments-complements
alimentosos
•	
Casos pràctics de:
• HTA
• Hiperlipidèmies
• Excés de pes
• Diabetis mellitus tipus 2

Adreçat a
Farmacèutics que tinguin coneixements
en complements alimentosos

Professorat

Data

Alonso, M. José, farmacèutica, especialista en farmàcia industrial i galènica, diplomada en fitoteràpia per la Universitat
de Montpeller

1 d’abril del 2020

Blanco, Mar, farmacèutica comunitària,
consultora alimentària

Lloc

Castells, Marta, doctora en farmàcia,
experta en nutrició
Iracheta, Montse, farmacèutica comunitària a Santa Coloma de Gramenet,
vocal de l’executiva catalana de la SEFAC, professora associada de la Facultat
de Farmàcia (UB)
Ramírez, Anna, farmacèutica, Centre
d’Informació del Medicament (CIM) del
COF de Barcelona

Coordinació

Horari

De 15 a 20:30 hores
Locals col·legials

Hores lectives
5 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 26 de febrer
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 75

Anna Bach Faig, vocal d’Alimentació i
Nutrició del COF de Barcelona
Josep Allué Creus, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Alimentació i nutrició

Estrès, dietes i micronutrició
Programa

Professorat

•	
Què és una resposta d’estrès i quins
canvis produeix en l’organisme

Casanovas, Pilar, farmacèutica, responsable del Departament de Formació de Pileje

•	
Efectes de l’estrès crònic en la salut

López-Guimerà, Gemma, doctora en psicologia de la salut, màster en Dietètica i
Nutrició Humana, i responsable del Centre Alimentació i Psicologia, Sabadell

•	
Efectes del seguiment crònic de dietes
per perdre pes
•	
Com la micronutrició i els complements
alimentosos poden ajudar a millorar la
salut i a mantenir un pes saludable

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Coordinació

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

Data

7 de maig del 2020

Horari

De 16:30 a 20:30 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
3,5 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir de l’1 d’abril
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 75

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Anàlisis clíniques

VIII curs d’actualització en ciències de laboratori clínic
Programa
•	
El viatge cap a un laboratori Lean
•	
Diagnòstic citogenètic integrat per a l’estudi de neoplàsties hematològiques actuals
•	
Malaltia celíaca. Marcadors serològics i genètics
•	
Determinació del genotip RhD fetal en sang materna per prevenir la malaltia hemolítica del nadó
•	
Hepatitis E
•	
Estat actual del diagnòstic prenatal a Catalunya
•	
Estudis bioquímics dels líquids biològics
•	
Parasitologia clínica, més enllà del paludisme

Adreçat a
Professionals interessats en l’àmbit del laboratori clínic

Professorat
Álvarez Martínez, Míriam José, doctora en Medicina, Universitat de Barcelona, especialista en
Microbiologia i Parasitologia Clínica, máster
London School of Hygiene&Tropical Medicine, especialista Sènior Servei Microbiologia, Hospital
Clínic Barcelona, professora associada, Facultat
de Medicina, Universitat de Barcelona
Caballero Garralda, Andrea, doctora en Bioquímica, Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Bioquímica Clínica, màster en Administració i Direcció de Sistemes de Salut per
la Universitat de Barcelona, adjunta al Servei de
Bioquímica de l’Hospital de la Vall d’Hebron
Cisneros Sala, Adela, llicenciada en Biologia Sanitària per la Universitat de Barcelona, facultativa
adjunta del Servei-Laboratori d’Hematologia,
Secció de Citogenètica, Institut Català d’Oncologia - Hospital Germans Trias i Pujol, Institut de
recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Anàlisis clíniques

Farré Masip, Carme, doctora en Ciències Químiques, Universitat de Barcelona, especialista
en bioquímica clínica, adjunta al Servei de Bioquímica de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, professora associada del Departament
de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat
de Farmàcia de la Universitat de Barcelona
Granada Font, Isabel, doctora en Biologia,
especialista en Genètica Humana per l’AEGH,
coordinadora de la Secció de Citogenètica,
Servei Laboratori d’Hematologia, Institut Català d’Oncologia - Hospital Germans Trias i
Pujol, Plataforma Citogenètica, Institut de
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Organitzat conjuntament amb

Dates
Marín Soria, José Luis, llicenciat en Medicina i
Cirurgia, especialista en Anàlisis Clíniques, màster
en Direcció i Gestió de Laboratori Clínic, professor
associat de la Facultat de Medicina (Universitat
de Barcelona) pels graus de Medicina, Biomedicina i Enginyeria Biomèdica, metge Consultor del
Laboratori Cribratge Neonatal, Secció Errors Congènits del Metabolisme, Servei de Bioquímica i
Genètica molecular, Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB), Hospital Clínic de Barcelona
Nogués Gálvez, Núria, doctora en Farmàcia
per la Universitat de Barcelona, professora
associada del Departament de Medicina (Càtedra de Medicina Transfussional i Teràpia
Cel·lular i Tissular) de la Universitat Autònoma
de Barcelona, adjunta al laboratori d’immunohematologia del Banc de Sang i Teixits
Pérez Sánchez, Cristina, llicenciada en Biologia, facultativa responsable del Departament
de Genètica de SYNLAB Diagnósticos Globales
Rodríguez Frias, Francisco, llicenciat en Ciències Químiques, doctor en Medicina, especialista en Bioquímica Clínica, cap de secció del Servei de Bioquímica, Hospital Universitari Vall
d’Hebron, responsable de la Unitat de Patologia
Hepàtica, investigador de l’Institut de Recerca
de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, investigador principal del grup de recerca de bioquímica, investigador sènior del CIBERehd (Instituto
Carlos III), professor associat del Departament
de Bioquímica de la Universitat Autònoma de
Barcelona, autor de 175 articles científics (índex
H de 41 i un factor d’impacte de 918)

16 d’octubre, 20 de novembre
del 2019, 15 de gener,
19 de febrer, 18 de març,
15 d’abril, 20 de maig
i 17 de juny del 2020

Horari

De 16:30 a 19:30 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
24 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 10 de setembre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 50

Ruiz-Xivillé, Neus, llicenciada en Biologia, facultatiu especialista de la Secció de Citogenètica, Servei Laboratori d’Hematologia, Institut
Català d’Oncologia - Hospital Germans Trias i
Pujol, Plataforma Citogenètica, Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Coordinació
Lluïsa Juan Pereira, doctora en farmàcia, responsable de Laboratori d’Urgències de CatLab-Hospital de Martorell, especialista en bioquímica clínica
i vocal d’Anàlisis Clíniques del COF de Barcelona
Edgar Zapico Muñiz, màster en bioquímica clínica i patologia molecular, especialista en bioquímica clínica, adjunt sènior del Servei de Bioquímica,
professor associat clínic de la Facultat de Medicina, UAB, Laboratori de Sant Pau, diagnòstic biològic, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, coordinador de la Secció de Gestió i Qualitat de l’ACCLC

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Anàlisis clíniques

Paràmetres analítics. De la patologia a l’analítica
Programa

Professorat

Dates

Fernández, Amaia, farmacèutica resident de tercer any d’Anàlisis Clíniques

3, 5, 19 i 26
de març del 2020

•	
Proves de laboratori relacionades amb
malalties hematològiques

Rubio, Rosa, farmacèutica especialista
en microbiologia Catlab

Horari

•	
Proves de laboratori relacionades amb
malalties infeccioses

Salas, Paloma, farmacèutica, especialista en anàlisis clíniques, responsable
Laboratori Extraanalítica Catlab

Lloc

Proves d’interès en les patologies següents:

•	
Proves de laboratori relacionades amb
malalties cardíaques i renals
•	
Proves de laboratori relacionades amb
malalties digestives i endocrines

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Coordinació

Lluïsa Juan Pereira, vocal d’Anàlisis Clíniques del COF de Barcelona

De 14 a 16 hores
Locals col·legials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 29 de gener
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Dermofarmàcia i productes sanitaris

Cosmètica BIO
Programa

Què diferencia aquest tipus de cosmètica?
•	
Què es la cosmètica BIO?
•	
Per què sorgeix? Quin origen té? Diferents escenaris
•	
Importància del benefici social i ambiental
•	
Situació actual dels cosmètics naturals i BIO
•	
Evolució del mercat NOC a Europa i a
Espanya
•	
Diferències principals com la cosmètica natural, BIO i convencional: l’origen
(sintètic, natural, agricultura ecològica), formulació
Com estan regulats els cosmètics naturals i BIO?
•	
INCI (natural, convencional)
•	
Segells de certificació i normativa
Claus per proporcionar consell farmacèutic i fer una venda activa
•	
Consell farmacèutic en cosmètica natural i BIO

Autoria i tutoria

Dates

Bárcena, Laura, farmacèutica adjunta,
diplomada en salut pública, formació
especialitzada en dermocosmètica i formulació cosmètica

III edició: del 7 al 28
de novembre del 2019
IV edició: del 14 d’abril
al 5 de maig del 2020

Gutiérrez, Lucrecia, farmacèutica titular,
postgrau en dermocosmètica aplicada a
l’oficina de farmàcia, formació en tècniques de venda i màrqueting farmacèutic,
experiència en consell farmacèutic en
dermofarmàcia

Hores lectives

Revuelta, Ana, llicenciada en Farmàcia
especialista en atenció farmacèutica,
nutrició i dermocosmètica, llicenciada en
Medicina i Màster en Medicina Estètica,
direcció de la Unitat de Medicina Estètica
en el Servei de Cirurgia Plàstica de l’Hospital Montepríncipe de Madrid

15 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 15 de juliol
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 140

Coordinació

Rosalía Gozalo Corral, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del COF
de Madrid

•	
Factors d’èxit
•	
Com vendre activament en funció del
tipus de client? (medi ambient/químics/problemes de la pell)
•	
Casos pràctics

Dermofarmàcia i productes sanitaris

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Amb el patrocini de
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Dermofarmàcia i productes sanitaris

Cosmètica, maquillatge i complements
Programa

•	
Higiene facial i hidratació
•	
Bàsics del maquillatge
•	
Maquillatge i formes galèniques
•	
Maquillatge i tipus de pell
•	
Indicacions i tècnica de correcció pel
color
•	
Maquillatge pas a pas
•	
Utilització i manteniment de diferents
estris de maquillatge
•	
Casos pràctics

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de farmàcia

Professorat

Jiménez, Laura, responsable de Formació i Trade Marketing de Beter
Naváis, Alba, maquilladora professional
Romero, Marta, coordinador zona centre
de formació de Beter

Coordinació

Marta Alcalde Matarranz, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del COF de
Barcelona

Data

19 de novembre del 2019

Horari

De 15 a 18 hores

(a les 14:30 hores
se servirà un refrigeri)

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
3 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 16 d’octubre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 200

Amb el patrocini de
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Dermofarmàcia i productes sanitaris

Com potenciar la dermofarmàcia amb el consell farmacèutic
Programa

Mòdul 1. Introducció
Mòdul 2. Què necessito fer per potenciar
la dermofarmàcia?
•	
Cura de la pell
•	
Tipus de client i de farmàcia
•	
Estratègies de màrqueting
•	
Tipus de producte
Mòdul 3. Com actuar a la farmàcia. Casos pràctics
•	
Introducció: situacions freqüents
•	
Client que demana consell dermatològic
•	
Client que ve després de la retirada d’un
altre producte-venda complementària
Mòdul 4. Com motivar el personal de la
farmàcia

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Autoria i tutoria

Gutiérrez, Lucrecia, farmacèutica titular,
postgrau en dermocosmètica aplicada a
l’oficina de farmàcia, formació en tècniques de venda i màrqueting farmacèutic,
experiència en consell farmacèutic en
dermofarmàcia
Muñoz, Irene, farmacèutica comunitària,
àmplia experiència en consell farmacèutic en dermofarmàcia

Dates

XIV edició: del 25 de novembre
al 22 de desembre del 2019
XV edició: del 20 de febrer
al 19 de març del 2020

Hores lectives
20 hores

Matrícula
i inscripcions

Revuelta, Ana, llicenciada en Farmàcia
especialista en atenció farmacèutica,
nutrició i dermocosmètica, llicenciada en
Medicina i Màster en Medicina Estètica,
direcció de la Unitat de Medicina Estètica
en el Servei de Cirurgia Plàstica de l’Hospital Montepríncipe de Madrid

XIV edició: a partir del 15
de juliol del 2019
XV edició: a partir del 15
de desembre del 2019
A la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Coordinació

Places

Pura Lledó Polo, gerent del Departament
de Formació del COF de Madrid

Limitades a 150
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Dermofarmàcia i productes sanitaris

Cura de la pell de la gent gran
Programa

Canvis en la pell de la persona gran
•	
Teories. Factors intrínsecs i factors
extrínsecs en l’envelliment cutani
•	
Canvis propis de l’envelliment
•	
Conseqüències de l’efecte de l’edat en
la pell
•	
Lesions derivades de la immobilitat
•	
Què és la immobilitat?
•	
Complicacions cutànies de la immobilitat
Higiene corporal bàsica del pacient sènior
•	
Cures bàsiques
•	
Higiene, hidratació i protecció
•	
Productes d’higiene

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Autoria i tutoria

Alcalde, Marta, farmacèutica comunitària, vocal de Dermofarmàcia i Productes
Sanitaris del COF de Barcelona
Porta, Gemma, metge d’atenció primària,
adjunta de Geriatria i Cures Pal·liatives a
Badalona Serveis Assistencials

Coordinació

Marta Alcalde Matarranz, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del
COF de Barcelona

Dates

II edició: del 2 al 31
de desembre del 2019

Hores lectives
14 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 15 de juny
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

•	
Productes hidratants
•	
Tipus de productes hidratants
•	
Productes: hidratació activa i passiva
•	
Textures de productes hidratants
•	
Productes amb funció protectora
•	
Conclusions pràctiques per a una recomanació activa
•	
Tractament de petites ferides i abrasions
Lesions cutànies més importants en el
pacient sènior
•	
Xerosi
•	
Pruïja
•	
Úlceres per pressió (per decúbit)
•	
Dermatitis associada a la incontinència (DAI)
El sol en la pell del pacient sènior
•	
Situacions d’interès especial en el pacient sènior
•	
Signes d’alarma
Medicaments i pell
•	
Reaccions cutànies a fàrmacs
•	
Reaccions fotosensibles
•	
Tipus de reaccions a la fotosensibilitat
•	
Farmacovigilància
•	
Corticoides i pell
Recomanacions de cosmètica en la persona gran

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Dermofarmàcia i productes sanitaris

Dona, salut sexual i sol pelvià
Programa

•	
Salut sexual de la dona i prevenció d’ITS
•	
Tècniques de comunicació en salut
sexual femenina
•	
Com tenir cura del sol pelvià
•	
Productes de recomanació a la farmàcia comunitària

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat

Molero, Francisca, directora de l’Institut
de Sexologia de Barcelona
Subirach, Carola, fisioterapeuta especialista en sòl pelvià, centre Owings Barcelona
Surroca, Aina, farmacèutica comunitària,
vocal de la Junta de Govern del COF de
Barcelona

Coordinació

Marta Alcalde Matarranz, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del
COF de Barcelona

Dates

9, 14 i 16 de gener del 2020

Horari

De 14 a 16 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 4 de desembre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 75

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Dermofarmàcia i productes sanitaris

Psoriasi i farmàcia: més enllà del tractament
Programa

Què és la psoriasi?
•	
Concepte
•	
Epidemiologia i etiopatogènia
•	
Manifestacions clíniques i classificació
•	
Comorbiditats mèdiques i psicològiques
•	
Diagnòstic diferencial i criteris de gravetat
•	
Dubtes més freqüents
Tractament
•	
Tractament farmacològic
•	
Tractament dermatològic i cosmètic
•	
Consells generals
•	
Altres tractaments no substitutius
•	
Alimentació en psoriasi
Implicacions psicològiques per al pacient
•	
Factors implicats en la psoriasi
•	
Estrès
•	
Afectació psicològica
•	
Reacció davant del diagnòstic
•	
Adherència al tractament
Counselling
•	
Principis de l’entrevista motivacional i
el consell assistit
Intervenció farmacèutica
•	
Protocol d’actuació
•	
Casos pràctics

Autoria i tutoria

Dates

Alcalde, Marta, farmacèutica comunitària, vocal de Dermofarmàcia i Productes
Sanitaris del COF de Barcelona

IX edició: de l’11 de febrer

Bielsa, Isabel, dermatòloga del Servei de
Dermatologia, Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona

12 hores

Estrada, Maria, farmacèutica, Departament de Formació i Desenvolupament
Professional del COF de Barcelona
Guayta, Rafel, director de Projectes Professionals i Investigació del Consell de
Col·legis Farmacèutics de Catalunya
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

al 22 de març del 2020

Hores lectives
Matrícula
i inscripcions

A partir del 2 d’octubre
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

Suñer, Elisa, directora d’I+D+I, MartiDerm
Tribó, Gemma, farmacèutica comunitària,
titular d’oficina de farmàcia a Barcelona i
diploma en alimentació i nutrició comunitària de l’Escuela Nacional de Sanidad

Coordinació

Marta Alcalde Matarranz, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del
COF de Barcelona
Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament
Professional del COF de Barcelona

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Amb la col·laboració de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Dermofarmàcia i productes sanitaris

Dermofarmàcia. Recomanacions i tractaments
Programa

Professorat

Dates

•	
Acne

Coordinació

Horari

•	
Rosàcia

•	
Hiperhidrosis
•	
Tatuatges, piercings i queloides

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Pendent de determinar

Marta Alcalde Matarranz, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del
COF de Barcelona

9, 16, 23 i 30
de març del 2020
De 14 a 16 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 5 de febrer
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Dermofarmàcia i productes sanitaris

Dermofarmàcia i oncologia
Programa
Mòdul 1.

•	
Què es el càncer
•	
Teràpies actuals per a tractar-lo i efectes en la pell
•	
La importància de les cures dermocosmètiques per al pacient oncològic
•	
Ingredients cosmètics indicats. Evidència científica
•	
Cures dermocosmètiques com a complement terapèutic:
• Higiene
• Hidratació
• Cicatrització
• Protecció solar
•	
El pacient oncològic en l’oficina de farmàcia
•	
El paper del farmacèutic com a suport
del pacient oncològic
• Preguntes a formular, preguntes a evitar
• Seguiment dermocosmètic del pacient oncològic

Professorat

Dates i horari

De la Fuente, Marta, psicòloga sanitària,
psicooncòloga especialista en ansietat i
estrès, responsable de Servei de Psicooncologia de l’Hospital MD Anderson Cáncer
Center de Madrid, directora de l’àrea de
formació i psicòloga sanitària experta en
emocions i salut del Centro de Psicologia
Àrea Humana de Madrid

Lloc

Català, Alba, dermatòloga, Institut Dermatologia Garcés, Centre Mèdic Teknon
i Servei Dermatologia de l’Hospital Plató

Gil, Alejandro, maquillador especialista
en pacient oncològic i especialista mèdic
en La Roche Posay
Pérez, Jesús, diplomat en tecnologia cardiopulmonar, responsable del Departament
d’Oncologia de La Roche Posay

Coordinació

Marta Alcalde Matarranz, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del
COF de Barcelona

22 d’abril del 2020
de 9 a 13:30 hores
29 d’abril del 2020
de 9 a 12 hores
6 de maig del 2020
de 9 a 12 hores
Locals col·legials

Hores lectives
10,5 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir de l’11 de març
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 50

• Espai d’atenció
• Creació de la categoria de cures especials de la pell
Mòdul 2.
•	
Què fer i cóm gestionar l’afectació emocional del pacient oncològic
•	
Habilitats de comunicació del personal
sanitari a l’hora d’atendre aquest pacient i la seva família
Mòdul 3
•	
El maquillatge terapèutic en el pacient
oncològic
• Característiques tècniques
• Tipus de maquillatge
•	
Taller pràctic de maquillatge terapèutic

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud

54

Desenvolupament directiu

Digital Journey
Programa

Jornada 1. El nou Client-consumidor
•	
El nou consumidor en l’era digital, nous
hàbits de compra i relació amb les empreses
•	
Discussió de cas
• Workshop
•	
Diàleg i autenticitat amb un consumidor informat i còmplice
•	
Real time marketing
Jornada 2. Tecnologia i canvi
•	
Canvis disruptius en les indústries
•	
P rincipals drivers de la revolució
PropTech&fintech: Big Data, IA, Blockchain, IOT, Mobile, Smartphones...
•	
Transformació de la cultura a l’empresa i les noves formes de treballar
•	
Filosofia Agile i principals frameworks:
Kanban i SCRUM

Professorat

Virgili, Pau, expert en noves tecnologies
i màrqueting, professor associat del Departament de Màrqueting d’ESADE
Barnola, Pere, actualment lidera idntt,
empresa de serveis i tecnologies de la
informació, professor de metodologies
àgils i IOT a la Universitat LaSalle i TheValley Digital Business School

Coordinació

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

Dates

20 i 27 de març del 2020

Horari

De 9 a 14 i de 15 a 18 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
16 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 16 d’octubre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 15

•	
Impacte de noves metodologies de
treball en els espais de treball per a
connectar persones, idees i projectes
•	
Consumer engagement: com incorporar
al consumidor com a motor de la marca

Adreçat a

Desenvolupament directiu

Farmacèutics
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Dermofarmàcia i productes sanitaris

Programa LIDERA
Programa
Mòdul 1.

•	
Competències per liderar en entorns
VUCA
•	
Desenvolupar un lideratge que integri
les quatre àrees clau
•	
Estils de direcció i de lideratge, orientat
a persones/orientat a resultats
Mòdul 2.
•	
Habilitats de comunicació per a la gestió de persones
Mòdul 3.
•	
La gestió d’equips
•	
Orientació als resultats
Mòdul 4.
•	
La gestió del conflicte
•	
L’assertivitat, una eina per gestionar
conflictes
Mòdul 5.
• F
 eedback per al desenvolupament professional dels equips
•	
Motivació dels equips
Mòdul 6.
•	
La gestió del canvi

Adreçat a
Farmacèutics responsables de liderar
equips de treball i negocis

Professorat

Díaz, Elizabeth, sòcia directora de SOLO
Consultores, llicenciada en psicología
organizacional per la Facultat Blanquerna,
Universitat Ramon Llull, especialista en
coaching relacional, Institut Relacional,
acreditació en Roles de Equipo Belbin®,
col·laboradora acadèmica de Liderazgo
y Gestión del Conflicto, màster de Direcció
d’Institucions Sanitàries, UAB i Direcció
de Persones, postgrau de Direcció d’Empresa de la Universitat Pompeu Fabra,
BSM-UPF, coautora del llibre La Empresa
Total (Profit Editorial, 2017)

Dates
Drapkin, Claudio, soci fundador de SOLO
Consultores, membre del Consejo Profesional del Instituto Relacional de Barcelona,
llicenciat i MBA per ESADE, màster en
Desarrollo Organizacional y Consultoría de
Procesos (GR Institute Israel), col·
laborador en programes d’alta direcció i
coaching a ESADE i Universitat Pompeu
Fabra (BSM), autor del llibre Verdades en
juego (Códice Editorial, 2014) i coautor
del llibre La Empresa Total (Profit Editorial, 2017)
García, Marta, sòcia directora de SOLO
Consultores, llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per EAE i BBA
per la Nottingham Trent University, postgrau en Intel·ligència Emocional en les
organitzacions IL3–UB, especialista en
coaching relacional, Institut Relacional,
acreditació en Roles de Equipo Belbin®,
coautora de llibre La Empresa Total (Profit Editorial, 2017)

28, 30 d’abril, 5, 7, 12 i 14
de maig del 2020

Horari

De 16 a 21 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
30 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 4 de març
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 18

Povill, Nuria, sòcia directora de SOLO
Consultores, professora del màster en
Direcció d’Institucions Sanitàries, col·
laboradora en diferents postgraus, escoles de negoci i la UIC, llicenciada en Filologia Hispànica (UB), Màster en DO i
consultoria de processos amb I. Rogovsky (GR Institute Israel), formació en
teràpia gestalt (IGB). Programa vivencial
“Liderazgo, Transformación y Management
para la Innovación” amb J. Roma (INNOVA). Programa GAIT de Capacitació
d’Agents de Transformació Intencional
(Moliní), acreditació en Roles de Equipo
Belbin®, co-autora del llibre La Empresa
Total (Profit Editorial, 2017)

Coordinació

Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament
Professional del COF de Barcelona
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Desenvolupament empresarial a la farmàcia

Gestió de l’oficina de farmàcia: pla de màrqueting
Programa
•	
Anàlisi interna

• Històric de vendes
• Compres
• Costos
• Màrqueting mix
• Anàlisi de l’equip
• Anàlisi externa
• Entorn
• Situació
• Competència
• Geomàrqueting
• Estudis de mercat

Autoria i tutoria

Serra, Juan Carlos, llicenciat en farmàcia
(UB), diplomat en màrqueting (EADA), soci
director de Marketinred, director del màster
de gestió de l’oficina de farmàcia (MGOF)
del COF de Barcelona, director del màster
de màrqueting farmacèutic i dels programes en market access i gestió de productes
CHC a EADA Business School, director i
editor de llibres de gestió de farmàcia

Coordinació

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

Dates

V edició: del 12 de setembre
al 13 d’octubre del 2019

Hores lectives
8 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 7 de juny
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

• DAFO
•	
Decisions estratègiques
• Segmentació-objectius-posicionament
•	
Les 4 “P” del màrqueting i la cinquena
(people)

Adreçat a

Desenvolupament empresarial a la farmàcia

Farmacèutics comunitaris, tècnics i auxiliars de farmàcia
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Desenvolupament empresarial a la farmàcia

Taller pràctic a l’entorn dels punts clau de la facturació a l’SCS
i a les mútues. Actualització en gestió de l’oficina de farmàcia
Programa
Nivell inicial

•	
Nomenclatura, definicions, calendari i
concert amb el CatSalut
•	
Procediment detallat de les diferents
etapes de la facturació
•	
Deduccions de la facturació al CatSalut
i càlcul de l’RDL 8/2010, laboratoris
adherits i no adherits
•	
Marges de les oficines de farmàcia, majoristes i laboratoris pels medicaments
•	
Revisió dels documents de l’apartat “Dades econòmiques” de la web del CatSalut amb la finalitat d’aclarir conceptes
Nivell mitjà
•	
Nomenclatura i procediment detallat
de les diferents etapes de la facturació
a les Mútues

Professora

Permanyer, M. Carme, secretària tècnica
del COF de Barcelona

Coordinació

Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta
de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada

Dates i horari

Nivell inicial
Grup 17: 30/09 i 02/10

del 2019, de 14 a 16 hores
Grup 18: 18/10 del 2019,
de 9:15 a 13:45 hores
Grup 19: 4/11 del 2019,
de 9:15 a 13:45 hores
Grup 20: 4/12 i 10/12
del 2019, de 14 a 16 hores
Grup 21: 13/01 del 2020,
de 9:15 a 13:45 hores
Grup 22: 28/02 del 2020,
de 9:15 a 13:45 hores
Grup 23: 16/04 i 22/04
del 2020, de 14 a 16 hores
Grup 24: 09/06 i 11/06
del 2020, 12 a 14 hores

Nivell mitjà
Grup 5M: 14/11 i 18/11

del 2019 de 14 a 16 hores

•	
Deduccions de la facturació a les mútues i càlcul de l’RDL 8/2010, laboratoris adherits i no adherits

Grup 6M: 06/03 i 13/03

•	
Preus i marges de les oficines de farmàcia, majoristes i laboratoris per als
diferents productes del Concert

del 2020, de 14 a 16 hores

•	
Revisió dels documents de les Mútues
i dels documents resum de l’apartat
“Dades econòmiques” de la web amb
la finalitat d’aclarir conceptes
•	
Circuit de cupons precinte, penalitzacions i recomanacions per garantir la
qualitat de la facturació
•	
Portal de Serveis del Consell i generació d’informes de dispensació i gestió
d’usuaris
•	
Llistats de preus i comunicats per facilitar la gestió de les compres i els estocs
•	
Indicadors de facturació

Adreçat a
Exclusius per a farmacèutics col·legiats

del 2020, de 12 a 14 hores

Grup 7M: 05/05 i 07/05

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
i inscripcions

A la web www.cofb.org
indicant a l’apartat
“Observacions” si
vol accedir a les dades
de la farmàcia pròpia
o a les de la farmàcia fictícia

Places

Limitades a 15 per grup.

En cas que hi hagués
participants que escollissin
accedir a dades de farmàcia
fictícia, compartirien ordinador
i el grup es podria ampliar fins a 30
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Desenvolupament empresarial a la farmàcia

La gestió per categories pas a pas
Programa

•	
Per a què serveix la gestió per categories?
•	
Què analitzar?
•	
Entendre el “comprador”
•	
Les grans famílies de la farmàcia
•	
Desenvolupament d’una categoria
•	
Tendències
•	
Exemples pràctics
•	
La gestió: 10 passos

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Autoria i tutoria

Serra, Juan Carlos, llicenciat en farmàcia
(UB), diplomat en màrqueting (EADA), soci
director de Marketinred, director del màster
de gestió de l’oficina de farmàcia (MGOF)
del COF de Barcelona, director del màster
de màrqueting farmacèutic i dels programes en market access i gestió de productes
CHC a EADA Business School, director i
editor de llibres de gestió de farmàcia

Coordinació

Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta
de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada

Dates

III edició: del 3 d’octubre
al 10 de novembre del 2019

Hores lectives
8 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir de l’11 de juny
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 200
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Processos de venda i consell actiu:
les necessitats del client com a punt de partida
Programa
Sessió teòrica

•	
Model de negoci
• En quina tipologia de comerç minorista se situa l’oficina de farmàcia.
Diferències
• Característiques dels usuaris d’una
oficina de farmàcia
• Qui és i com actua la competència.
Estratègies per fer-hi front
•	
Procés de venda
• Fases d’un procés de venda actiu
• Eines per detectar necessitats
• Com desplegar una argumentació
eficaç
• L’objecció del preu: como salvar-la
• Eines de postvenda
•	
Com traslladar el coneixement a l’equip
Sessions pràctiques
•	
Es posaran en pràctica els conceptes
treballats durant la sessió teòrica mitjançant role play o teatralització del
procés de venda de diferents categories de productes d’autocura en les
diferents situacions que es produeixen
a l’oficina de farmàcia
Sessions webinar
•	
Les sessions webinar permetran mantenir el contacte amb el professorat per
resoldre dubtes i fer seguiment de la implementació de les habilitats adquirides
•	
En les sessions webinar, s’analitzarà de
forma global, l’impacte de la formació
en les dades econòmiques de l’oficina
de farmàcia i l’evolució dels indicadors

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris i auxiliars i
tècnics en farmàcia i parafarmàcia

Professora

Gil, Anna, farmacèutica, consultora operativa free lance, màster en International
Retail per la UPF i postgrau Category Management IQS Barcelona

Coordinació

Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta
de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada

Dates i horari
I edició

Sessió teòrica: 28 d’octubre
del 2019 de 16 a 21 hores,
30 d’octubre del 2019
de 9 a 14 hores
Sessions pràctiques: 4, 6, 11
i 13 de novembre del 2019,
de 10 a 14 hores
o de 16 a 20 hores
Webinar 1: 20 de novembre
del 2019, Webinar 2: 11
de desembre del 2019,
Webinar 3: 14 de gener
del 2020, de 14:30
a 15:30 hores
II edició
Sessió teòrica: 13 de gener
del 2020 de 9 a 14 hores
o 15 de gener del 2020
de 16 a 21 hores
Sessions pràctiques: 20, 22,
27 i 29 de gener del 2020,
de 10 a 14 hores
o de 16 a 20 hores
Webinar 1: 5 de febrer del
2020, Webinar 2: 4 de març
del 2020, Webinar 3: 15
d’abril del 2020,
de 14:30 a 15:30 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
24 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 26 de juny
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 90

Organitzat conjuntament amb
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El pricing: com instaurar una estratègia de preus a la farmàcia
Programa

•	
Definició del mercat i clients potencials
•	
Què és el pricing? Determinació i fixació
•	
Estratègies per aplicar el pricing:
• Pricing neutral
• Pricing de penetració
• Pricing skimming
• Pricing psicològic
• Pricing de productes econòmics
•	
Valor afegit i servei
•	
El concepte “cascada de preus”
•	
Exemplificació i casos pràctics

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Autoria i tutoria

Serra, Juan Carlos, llicenciat en farmàcia
(UB), diplomat en màrqueting (EADA), soci
director de Marketinred, director del màster
de gestió de l’oficina de farmàcia (MGOF)
del COF de Barcelona, director del màster
de màrqueting farmacèutic i dels programes en market access i gestió de productes
CHC a EADA Business School, director i
editor de llibres de gestió de farmàcia

Coordinació

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

Dates

III edició: del 12 de novembre

al 22 de desembre del 2019
IV edició: del 28 d’abril
al 31 de maig del 2020

Hores lectives
8 hores

Matrícula
i inscripcions

III edició: a partir
del 15 de juny del 2019
IV edició: a partir
del 15 de desembre del 2019
A la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150
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Desenvolupament empresarial a la farmàcia

Gestió d’estocs i compres
Programa
Gestió d’estocs
•	
Tipus d’estoc
•	
Paràmetres bàsics de gestió
•	
Tipus de venda i estadístiques
Compres i marges comercials
•	
Tipus de compra i paràmetres bàsics
•	
Bonificació i descompte
•	
Ràpel
•	
Càlcul de marges

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris, tècnics i auxiliars de farmàcia

Autoria i tutoria

Dates

Vives, Antonio, farmacèutic comunitari,
titular d’oficina de farmàcia a Cornellà de
Llobregat, professor del Màster en Gestió
d’Oficina de Farmàcia (MGOF) del COF
de Barcelona

XIII edició: del 3 al 31
de desembre del 2019
XIV edició: del 26 de maig
al 21 de juny del 2020

Coordinació

5 hores

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

Hores lectives
Matrícula
i inscripcions

XIII edició: a partir del 15
de juny del 2019
XIV edició: a partir del 2
de desembre del 2019
A la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 300
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Desenvolupament empresarial a la farmàcia

Gestió de l’oficina de farmàcia: marxandatge
Programa

•	
Introducció al marxandatge
•	
El marxandatge exterior
•	
El marxandatge interior
•	
Animació del punt de venda/experiència de compra
•	
Promocions i preu
•	
Comunicació

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris, tècnics i auxiliars de farmàcia

Autoria i tutoria

Dates

Ribera, Carme, llicenciada en farmàcia
(UB), màster en màrqueting (EADA) i assessora de màrqueting d’oficina de farmàcia

V edició: del 14 de gener
al 23 de febrer del 2020

Serra, Juan Carlos, llicenciat en farmàcia
(UB), diplomat en màrqueting (EADA), soci
director de Marketinred, director del màster
de gestió de l’oficina de farmàcia (MGOF)
del COF de Barcelona, director del màster
de màrqueting farmacèutic i dels programes en market access i gestió de productes
CHC a EADA Business School, director i
editor de llibres de gestió de farmàcia

6 hores

Coordinació

Hores lectives
Matrícula
i inscripcions

A partir del 2 d’octubre
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament
Professional del COF de Barcelona
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L’ABC de les xarxes socials en la farmàcia comunitària
Programa

Xarxes Socials: per a què?
•	
Beneficis de les xarxes socials per a la
farmàcia
•	
Manual de bones pràctiques: què fer i
què no fer a les xarxes socials
•	
Diferències entre les xarxes socials
•	
Per on començo?
Facebook
•	
Perfil i pàgina de Facebook: què són i
quina és la diferència?
•	
Com crear la meva pàgina
•	
Ja tinc la meva pàgina, ara què faig?
Youtube
•	
Obrir un canal de Youtube
•	
Com fer els nostres vídeos? Idees, recursos i eines

Professora

Dates

Bravo, Vanesa, social mèdia manager a
MS DigitalPharma

7, 14 i 21 de febrer del 2020

Coordinació

De 9:30 a 14 hores

Horari

Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta
de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada

Lloc

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

12 hores

Locals col·legials

Hores lectives
Matrícula
i inscripcions

A partir del 8 de gener
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

Twitter
•	
Com crear el nostre perfil de Twitter
•	
Què podem fer a Twitter
Instagram
•	
Com crear el nostre perfil d’Instagram
•	
Què publicar i què no: planifiquem els
continguts
LinkedIn, Google+ i blog
•	
Altres plataformes per publicar continguts propis
Exemples pràctics
•	
Com integrem les xarxes socials a la
tasca diària de la farmàcia

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris, tècnics i auxiliars de farmàcia
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Gestió de l’oficina de farmàcia: fidelització
Programa

•	
Les quatre fases del procés comercial:
vendre bé abans de fidelitzar
•	
El client
•	
Satisfacció del client
•	
Valor del client
•	
Estratègia de fidelització
•	
Punts clau i conclusions

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris, tècnics i auxiliars de farmàcia

Autoria i tutoria

Serra, Juan Carlos, llicenciat en farmàcia
(UB), diplomat en màrqueting (EADA), soci
director de Marketinred, director del màster
de gestió de l’oficina de farmàcia (MGOF)
del COF de Barcelona, director del màster
de màrqueting farmacèutic i dels programes en market access i gestió de productes
CHC a EADA Business School, director i
editor de llibres de gestió de farmàcia

Coordinació

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

Dates

V edició: del 31 de març
al 10 de maig del 2020

Hores lectives
5 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 2 de desembre
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150
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Gestió de l’oficina de farmàcia: aparadorisme
Programa

•	
L’aparador: targeta de presentació
•	
Composició
•	
Lleis sintàctiques de l’aparadorisme
•	
Programació anual
•	
Set passos per crear un aparador

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris, tècnics i auxiliars de farmàcia

Autoria i tutoria

Serra, Juan Carlos, llicenciat en farmàcia
(UB), diplomat en màrqueting (EADA), soci
director de Marketinred, director del màster
de gestió de l’oficina de farmàcia (MGOF)
del COF de Barcelona, director del màster
de màrqueting farmacèutic i dels programes en market access i gestió de productes
CHC a EADA Business School, director i
editor de llibres de gestió de farmàcia

Coordinació

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

Dates

V edició: del 9 de juny
al 12 de juliol de 2020

Hores lectives
5 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 2 de desembre
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150
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Fitoteràpia

Fitoteràpia aplicada
Programa

•	
SNC (I): plantes medicinals (PM) sedants,
ansiolítiques i amb acció sobre el son
•	
SNC (II): PM adaptògenes i antidepressives
•	
PM digestives, laxants i astringents
•	
PM utilitzades en trastorns circulatoris,
aparell cardiovascular i HTA
•	
Interaccions PM i medicaments
•	
PM immunoestimulants
•	
PM de l’aparell respiratori (I): refredats,
grip
•	
PM de l’aparell respiratori (II): bronquitis, ORL
•	
PM utilitzades en el tractament de trastorns metabòlics
•	
PM analgèsiques, antiinflamatòries 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

Autoria i tutoria

Allué, Josep, farmacèutic, professor titular de fisiologia vegetal de la Universitat Autònoma de Barcelona, fundador i
director de R+D+I de APDENA CONSULT,
SL i vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona
Alonso, M. José, farmacèutica, especialista en farmàcia industrial i galènica, diplomada en fitoteràpia per la Universitat
de Montpeller
Bachiller, Luis Ignacio, metge, diploma
universitari de fitoteràpia, especialista en
homeopatia, membre de la junta directiva de la SEFIT, president de la Societat
Asturiana de Fitoteràpia
Bestué, Laura, farmacèutica, màster de
plantes medicinals i fitoteràpia UAB, UB,
COF de Barcelona

Coordinació

Dates

XX edició: del 17 de setembre
al 31 de desembre del 2019
XXI edició: del 17 de març
al 12 de juliol del 2020

Hores lectives
60 hores

Matrícula
i inscripcions

XX edició: a partir del 15
de juliol del 2019
XXI edició: a partir del 15
de desembre del 2019
a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

Josep Allué Creus, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona

•	
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, pell delicada (teràpies
oncològiques)
•	
PM en dermatologia: micosis cutànies
superficials
•	
Introducció a l’aromateràpia

Adreçat a

Fitoteràpia

Farmacèutics i altres professionals sanitaris

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Fitoteràpia

Fitoteràpia, usos i aplicacions dels olis essencials. Nivell 1
Programa
•	
Generalitats
•	
Infectologia
•	
Sistema respiratori
•	
Inflamació i gestió del dolor
•	
Sistema circulatori
•	
Sistema digestiu
•	
Dermatologia
•	
Sistema nerviós

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat

Dates

Castro Albizua, Maite, farmacèutica,
formadora, visitadora mèdica i responsable tècnic de Pranarôm España SLU

20, 21, 27, 28 de gener,
3, 4 i 10 de febrer del 2020

García Monreal, Matilde, farmacèutica
titular a València i especialitzada en fitoteràpia i olis essencials

De 9:30 a 13:30 hores

Coordinació

Josep Allué Creus, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona

Horari
Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
28 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 4 de desembre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 50

Amb la col·laboració de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Fitoteràpia

Fitoteràpia, usos i aplicacions
dels olis essencials en dolor i inflamació. Nivell 2
Programa

•	
Definicions bàsiques: dolor, tipus de
dolor, valoració del dolor
•	
Principals famílies bioquímiques amb
activitat analgèsica
•	
Tractament del dolor amb olis essencials
• Sistema musculoesquelètic: tendinitis, esquinç, contractures musculars,
lumbociatàlgia, artrosis, artritis, gota,
vessament sinovial, fibromiàlgia
• Sistema nerviós: cefalea, migranya,
neuràlgies, dolors menstruals
• Dolor associat a infeccions: càries,
sinusitis, otitis, cistàlgia, herpes zòster
• Sistema digestiu: acidesa, úlcera gàstrica, colitis, còlon irritable
• Dolor associat al part
• Dolor oncològic

Professor

Dates

Quevedo, Alfredo, llicenciat en farmàcia,
graduat en naturopatia, especialitzat en
olis essencials terapèutics en diverses
institucions franceses, responsable científic de Pranarôm España SLU

3 i 4 de març del 2020

Coordinació

Locals col·legials

Josep Allué Creus, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona

Horari

De 10 a 13 hores

Lloc

Hores lectives
6 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 22 de gener
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 50

Adreçat a
Farmacèutics que hagin fet el curs “Fitoteràpia, usos i aplicacions dels olis essencials (Nivell 1)” o bé tinguin coneixements avançats en olis essencials

Amb la col·laboració de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Fitoteràpia

Introducció a la fitoteràpia tradicional xinesa
Programa

Mòdul 1. Fonaments de la medicina xinesa
•	
Les teories bàsiques de l’MTX: yinyang, cinc elements, òrgan-entranya/
(zang-fu)
•	
Les substàncies fonamentals: qi (energia), xue (sang), líquids orgànics (LO)
•	
Funcionament de l’organisme des del
punt de vista de l’MTX: cóm es crea qi,
xue i lo
•	
Introducció a la metodologia de diagnòstic de l’MTX
Mòdul 2. Introducció a la fitoteràpia i farmacopea tradicional xinesa
•	
Generalitats, definicions i nomenclatura en la matèria mèdica tradicional
•	
Substàncies utilitzades: vegetals, animals i minerals

Professorat

Linna, Paivi, Bachelor of Science in TCM,
University of Wales
Altres ponents pendents de determinar

Coordinació

Josep Allué Creus, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona

Dates

17 i 24 de març del 2020

Horari

De 14 a 18 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 12 de febrer
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 75

•	
Tècniques de preparació dels remeis
•	
Tipus de medicina i presentació
•	
Aspectes energètics de les propietats
de les plantes
•	
Substàncies medicinals segons els
principis de l’MTX (naturalesa, sabor,
tropisme)
•	
Fitoteràpia occidental vs fitoteràpia
xinesa
•	
Metodologia de formulació: jerarquia i
rols de les substàncies a les fórmules

Adreçat a
Farmacèutics que volen introduir-se en
el coneixement de la MTX i especialment
de la fitoteràpia tradicional xinesa

Amb el patrocini de
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Homeopatia

Tallers avançats d’homeopatia
Programa
Temes a treballar

•	
Petits remeis de l’àrea nas-coll-orella
•	
Caiguda del cabell i fragilitat unguial
•	
Dispèpsies: principals medicaments
homeopàtics amb tropisme digestiu
•	
Medicaments més emprats en geriatria
•	
Insuficiència venosa, varices i úlceres
varicoses
•	
Característiques i principals indicacions clíniques de Kalium carbonicum

Adreçat a
Farmacèutics que ja tenen coneixements
d’homeopatia i que volen ampliar-los per
ajudar millor al pacient que demana consell

Professor

Díez Llambrich, Xavier, metge homeòpata en exercici professional a Barcelona
des del 1983, llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, diplomat en Homeopatia i terapèutica homeopàtica per la Universitat de Bordeus,
llicenciat en Antropologia social i cultural,
autor de diversos llibres d’homeopatia

Coordinació

Josep Allué Creus, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona

Dates

21 d’octubre, 18 novembre
del 2019, 13 de gener,
2 de març, 27 d’abril
i 8 de juny del 2020

Horari

De 14 a 16 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
12 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 18 de setembre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Homeopatia

Limitades a 30
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Homeopatia

Homeopatia i dermatologia.
Patologies freqüents a la farmàcia comunitària
Programa

Professora

•	
Marc legal

•	
Interès dels medicaments homeopàtics i evidències científiques
•	
Introducció a l’homeopatia: conceptes
fonamentals i principis bàsics
•	
Preguntes freqüents
•	
Homeopatia en dermatologia:
• Picades

Data

Sellés, Mercè, farmacèutica adjunta, especialista en homeopatia per la Universidad de Zaragoza, diplomada en homeopatia per el CEDH, professora del CEDH

5 de març del 2020

Coordinació

Lloc

Josep Allué i Creus, vocal de Plantes Medicinals i homeopatia del COF de Barcelona

Horari

De 16:30 a 20:30 hores
Locals col·legials

Hores lectives
4 hores

• Irritacions

Matrícula
i inscripcions

• Urticàries
• Herpes

A partir del 29 de gener
del 2020, a la web
www.cofb.org

• Cremades lleus
• Èczemes
•	
Casos de taulell

Places

Adreçat a

Limitades a 40

Farmacèutics

Amb el patrocini de

Organitzat conjuntament amb
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Homeopatia

Homeopatia: embaràs, part, postpart i lactància
Programa

•	Introducció. L’interès dels medicaments homeopàtics
•	Patologies comunes en l’embaràs
•	Preparació al part
•	Postpart. Cansament i debilitat, lactància, episiotomia
•	Lactant

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Autoria i tutoria

Alonso, M. José, farmacèutica, especialista en farmàcia industrial i galènica, diplomada en Fitoteràpia per la Universitat
de Montpeller
Olivella, Anna, ginecòloga, Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona
Sellés, Mercè, llicenciada en Farmàcia
per la Universitat de Barcelona, especialista en homeopatia per la Universidad
de Zaragoza, diplomada en homeopatia
pel CEDH i professora del CEDH

Coordinació

Dates

VIII edició: del 24 de març
al 26 d’abril del 2020

Hores lectives
6 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 2 de desembre
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

Josep Allué Creus, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona
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Homeopatia

Tractament homeopàtic del dolor
Programa

•	
Introducció. Conceptes generals del dolor
•	
Abordatge 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

Adreçat a

Professor

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 i terapèutica
homeopàtica per la Universitat de Bordeus, llicenciat en antropologia social i
cultural, autor de diversos llibres sobre
homeopatia

Coordinació

Josep Allué Creus, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona

Dates

11, 18 i 25 de maig del 2020

Horari

De 14 a 16 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 8 d’abril
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

Farmacèutics comunitaris
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Indústria farmacèutica

Direcció tècnica d’una indústria farmacèutica
Programa

•	
La direcció tècnica d’un laboratori farmacèutic
•	
Tècnics garants de sectors afins
•	
Tipus de laboratoris
•	
Legislació farmacèutica relacionada
•	
Llei de garanties i normatives principals
•	
Normes de fabricació correcta
•	
Aspectes generals de la direcció tècnica
•	
Emmagatzematge
•	
Transport
•	
Distribució
•	
Subministrament de medicaments i
traçabilitat
•	
Administració central i autonòmica
•	
Comerç internacional
•	
Subcontractació a tercers
•	
Auditories a tercers

Professor

Dates

Bonet, Ramon, doctor en Farmàcia, especialista en farmàcia industrial i galènica i
anàlisi i control de medicaments i drogues,
director adjunt d’estratègia comercial canal retail i atenció al client Iberia Sanofi,
vocal d’Indústria del COF de Barcelona

16, 17, 18, 19, 23 i 24
de març del 2020

Coordinació

Locals col·legials

Ramon Bonet Miralbes, vocal d’Indústria
del COF de Barcelona

Horari

De 19 a 22 hores

Lloc

Hores lectives
18 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 5 de febrer
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

•	
Devolucions
•	
Reclamacions
•	
Retirades
•	
Complements alimentosos

Indústria farmacèutica

•	
Productes sanitaris

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Indústria farmacèutica

Requeriments legals i científics
en la recerca de medicaments pediàtrics
Programa

•	
Introducció a la farmacologia pediàtrica
•	
Assaigs clínic en pediatria
•	
Consentiment informat
•	
Aspectes legals: legislació i patents
•	
Medicaments off label
•	
Biològics i biosimilars
•	
Estudis preclínics
•	
Assaigs clínics especials: oncologia,
SIDA, embaràs, lactància i malalties rares

Adreçat a
Professionals d’hospital i de la indústria
farmacèutica interessats a formar-se en
aquesta àrea: registres, assaigs clínics,
departament mèdic, farmacovigilànacia,
R+D, etc

Professora

Dates

Peire, M. Asunción, metgessa, farmacèutica i advocada, diplomada en farmacologia pediàtrica per la Universitat de París,
Académica correspondiente de la Real Academia Europea de Doctores, consultora en
farmacologia pediàtrica i metgessa
d’atenció primària al CAP de Sant Gervasi,
Barcelona

19, 21, 26 i 28
de maig del 2020

Coordinació

Hores lectives

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

Horari

De 16 a 20 hores

Lloc

Locals col·legials
16 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir de l’1 d’abril
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Innovació

Fem camí cap a la farmacogenètica
Programa

Professorat

Dates

Arranz, M. Jesús, Fundació Docència i Recerca, Mútua de Terrassa, PMGenExperts

4, 5, 6, 11 i 12
de novembre del 2019

•	
Introducció a la farmacogenètica

Bagaría, Guillermo, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a l’Hospitalet de Llobregat i vicetresorer del COF
de Barcelona

Horari

Baiget, Montserrat, directora emèrita,
Servei de Genètica, Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, Barcelona

Locals col·legials

•	
Genètica molecular: conceptes bàsics
i nomenclatura
•	
Aspectes genètics dels citocroms P450
•	
Farmacogenètica dels antidepressius
i dels antipsicòtics
•	
Farmacogenètica del tractament oncològic I: fàrmacs citostàtics
•	
Farmacogenètica del tractament oncològic II: fàrmacs biològics
•	
Farmacogenètica del tractament immunosupressor en els transplantaments
•	
Farmacogenètica del tractament anticoagulant-antiagregant
•	
Implantació de la farmacogenètica en
els sistemes de salut
•	
Presentació del projecte d’aplicació de
la farmacogenètica a la farmàcia comunitària

Adreçat a
Farmacèutics

Brunet, Mercè, Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital Clínic, Barcelona

De 17:30 a 19:30 hores

Lloc

Hores lectives
10 hores

Gallano, Pia, Servei de Genètica, Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Matrícula
i inscripcions

Llerena, Adrián, Facultat de Medicina,
Farmacologia, Universitat d’Extremadura, membre de la “Pharmacogenetics Working Party” de l’EMA

Places

Páez, David, Servei d’Oncologia Mèdica,
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona

A partir del 2 d’octubre
del 2019, a la web
www.cofb.org
Limitades a 30

Riera, Pau, Servei de Genètica, Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Sabater, Joan, Membre de la “Pharmacogenomics Research Network”, president
d’Eugenòmic

Direcció

Montserrat Baiget Bastús, directora
emèrita, Servei de Genètica, Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Coordinació

Innovació

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

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Innovació

Biosimilars: experiències pràctiques
d’introducció i utilització en l’entorn clínic
Programa

Professorat

•	
Presentació

•	
Biosimilars i medicaments biològics
originals
• Demostració de biosimilaritat
• Extrapolació d’indicacions
• La seguretat del switch. Rellevància
de la comunicació amb el pacient
(efecte nocebo)
• Combinació de biosimilars amb altres
fàrmacs

De Mora, Fernando, farmacòleg, professor del Departament de Farmacologia,
Terapèutica i Toxicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona

28 de novembre del 2019

Altres ponents pendents de determinar

Lloc

Coordinació

Cristina Roure Nuez, vocal d’Hospitals
del COF de Barcelona i presidenta de la
Societat Catalana de Farmàcia Clínica

• Valor afegit del biosimilars
•	
Experiències pràctiques i col·loqui
•	
Cloenda

Adreçat a
Farmacèutics hospitalaris i d’atenció primària

Amb el patrocini de

Dates

Organitzat conjuntament amb

Horari

De 16:30 a 19:30 hores
Locals col·legials

Hores lectives
2,5 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 28 d’octubre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 75

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Innovació

Introducció a l’epigenètica i a l’aplicabilitat
a la medicina personalitzada
Programa

Bloc 1. L’epigenètica i els mecanismes
epigenètics
•	
Introducció a l’epigenètica
•	
La metilació de l’ADN
•	
La modificació d’histones
Bloc 2. Altres mecanismes epigenètics i
tecnologies per estudiar-los i aplicar-los
•	
El món dels ARN no codificants
•	
Estudi de la metilació i l’aplicació: tecnologies d’ampli espectre i dirigides
Bloc 3. Epigenètica i malaltia: cap a una
medicina personalitzada
•	
Epigenètica en neurobiologia: Alzheimer
i síndrome de Rett
•	
Epigenètica i càncer
•	
Drogues epigenètiques i assajos clínics

Adreçat a
Farmacèutics

Professorat

Dates i horari

Castillo, Pau, grup de biologia de la cromatina, Programa d’epigenètica i biologia
del càncer, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

2 i 4 de març del 2020
de 17:30 a 19:30 hores
9 de març del 2020
de 17:30 a 20:30 hores

Dávalos, Verónica, grup d’epigenètica
del càncer, Programa d’epigenètica i biologia del càncer, Institut d’Investigació
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

Lloc

Guil, Sònia, grup d’epigenètica del càncer, Programa d’epigenètica i biologia del
càncer, Institut d’Investigació Biomèdica
de Bellvitge (IDIBELL)

7 hores

Martinez-Cardús, Anna, grup d’epigenètica del càncer, Programa d’epigenètica
i biologia del càncer, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
Moran, Sebastián, Servei de Genòmica
i Epigenòmica del PEBC, Programa d’epigenètica i biologia del càncer, Institut
d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
(IDIBELL)

Locals col·legials

Hores lectives
Matrícula
i inscripcions

A partir del 29 de gener
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

Moutinho, Cátia, Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica, Programa d’epigenètica i
biologia del càncer, Institut d’Investigació
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
Altres ponents pendents de determinar

Coordinació

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

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Innovació

Introducció a la immunoteràpia i al paper
que juga en l’oncologia personalitzada
Programa

Bloc 1. Immunologia i càncer
•	
Biologia molecular del càncer, cèl·lules
tumorals i microambient
•	
Coneixements bàsics d’immunologia.
Relació tumor - sistema immune
Bloc 2. Immunoteràpia en oncologia i
resistència terapèutica
•	
La immunoteràpia, els agents basats en
punts de control del sistema immune
•	
Resistència a immunoteràpia, perquè
no funciona en tots els tipus tumorals?
Bloc 3. Paper de la immunoteràpia en
l’oncologia actual i noves estratègies terapèutiques
•	
Aplicació de la immunoteràpia en la
clínica, el paradigma del melanoma
•	
Noves estratègies terapèutiques: teràpies cel·lulars i vacunes
•	
Anàlisi de l’evidència sobre l’eficàcia clínica i la seguretat de la immunoteràpia,
així com aspectes de cost/efectivitat

Adreçat a
Farmacèutics d’hospitals i de centres
d’atenció primària

Professorat

Dates i horari

Manzano, Jose Luis, Badalona Research
Group in Oncology (B·ARGO), Servei d’Oncologia Mèdica - Institut Català d’Oncologia Badalona

Lloc

Climent, Joan, Servei d’ImmunologiaHospital Germans Trias i Pujol, Institut
d’Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP)

11 i 18 de maig del 2020
de 17:30 a 19:30 hores
25 de maig del 2020
17:30 a 20:30 hores
Locals col·legials

Martínez-Balibrea, Eva, Grup de Resistència, Programa ProCure - Institut Català d’Oncologia Badalona, Programa
PMPPC - Institut d’Investigació Germans
Trias i Pujol (IGTP)

Hores lectives

Martínez-Cardús, Anna, Badalona Research Group in Oncology (B·ARGO) – Institut Català d’Oncologia Badalona, Programa PMPPC - Institut d’Investigació
Germans Trias i Pujol (IGTP)

A partir de l’1 d’abril
del 2020, a la web
www.cofb.org

Saigí, Maria, Grup Gens i Càncer – Institut de Recerca Josep Carreras, Servei
d’Oncologia Mèdica – Institut Català
d’Oncologia Badalona

7 hores

Matrícula
i inscripcions

Places

Limitades a 30

Altres ponents pendents de determinar

Coordinació

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

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Metodologia i qualitat

Taller pràctic sobre Bot PLUS 2.0
Programa

Professorat

•	
Fonts d’informació

Professionals de l’Àrea d’Informació del
Medicament del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Descripció general Bot PLUS
•	
Formats disponibles
•	
La informació de Bot PLUS en el programa de gestió. Relació entre programa de gestió i Bot PLUS
•	
Continguts de Bot PLUS
•	Bot PLUS app: aplicació per a dispositius mòbils
Últimes novetats en continguts de Bot
PLUS de 2018 i 2019
•	
Cercador de medicaments per forma i
color, cercador de medicaments per a
una indicació segons les característiques del pacient, cercador de dietoterapèutics finançats per sabors, adaptació al SEVeM, cercador de lots
afectats per alertes de qualitat i potenciació de la informació a pacients.
Com treure partit a Bot PLUS?
•	
Cerques avançades a Bot PLUS
•	
Resolució de casos pràctics amb Bot
PLUS sobre diferents aspectes

Adreçat a

Metodologia i qualitat

Farmacèutics col·legiats que tenen la subscripció permanent al programa Bot PLUS

Coordinació

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

Dates i horari

Grup I: 14 d’octubre del 2019

de 14 a 16 hores
Grup II: 14 d’octubre del 2019
de 16:30 a 18:30 hores
Grup III: 15 d’octubre del 2019
de 10 a 12 hores
Grup IV: 15 d’octubre del 2019
de 14 a 16 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
2 hores per grup

Matrícula
i inscripcions

A partir de l’11 de setembre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 25 per grup

Nota

Els assistents rebran
materials d’ajuda impresos
i una llicència gratuïta
de Bot PLUS app, l’aplicació
per a dispositius mòbils
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Seminari de promoció de la salut a la feina.
L’atenció a la salut del professional farmacèutic
Programa

•	
Informació de resultats dels estudis de
la salut dels professionals
•	
Concepte estrès, salut i malaltia
•	
Factors d’estrès
•	
La resposta funcional humana. Identificació de recursos
•	
Percepció i pensament
• Locus de control, proactivitat i autoeficàcia
•	
Identificació d’habilitats específiques
•	
Rol/dinamisme del rol

Adreçat a
Farmacèutics col·legiats

Professorat

Abadia, Cristina, metgessa del treball,
cap de la unitat de salut laboral, Consorci Sanitari de Terrassa, postgrau en mediació de conflictes en organitzacions de
salut, formadora en gestió emocional en
l’àmbit sanitari
González, Maria Pau, doctora en Psicologia, especialista en psicologia clínica,
màster en lideratge i coaching organitzatiu, consultora en lideratge, grups i organitzacions, coordinadora de formació de
la Fundació Galatea
Líria, Dolors, psicòloga general sanitària,
especialista en psicoteràpia Europsy, experta en psicologia de les organitzacions i
del treball i en psicologia coaching, tècnica
superior en prevenció de riscos laborals,
consultora i assessora d’organitzacions

Dates

Grup F: 24 d’octubre del 2019

Horari

De 10 a 14 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 25 de setembre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 20

Plana, Montserrat, metgessa, psicoterapeuta, màster en clínica i salut mental, consultora en lideratge, grups i organitzacions

Coordinació

Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta de
Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació
Continuada
Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament
Professional del COF de Barcelona

Amb la col·laboració de
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Metodologia i qualitat

Emulsions, gels, pastes i pomades.
La qualitat en la formulació galènica
Programa

•	
Revisió de la fórmula per assegurar-se
que la indicació, la dosificació i la selecció de vehicle és adequada
•	
Anàlisi dels aspectes galènics i criteris
per establir el procés d’elaboració

Professorat

Dates

Alegre, Jordi, farmacèutic comunitari,
químic i formulista, secretari d’Aprofarm

7, 20 de novembre
i 4 de desembre del 2019

Crusellas, Ariadna, farmacèutica comunitària, formulista, presidenta d’Aprofarm

Horari

•	
Etiqueta i full d’informació al client

Ruiz, María Dolores, doctora en Farmàcia, responsable del Departament de
Galènica de l’Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Málaga (ICOFMA)

Adreçat a

Coordinació

•	
Control de qualitat necessaris per verificar la qualitat del producte acabat

Farmacèutics formuladors que volen
adquirir i millorar criteris que garanteixin
la qualitat del producte acabat en la formulació magistral

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

De 14 a 16 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 2 d’octubre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

Amb la col·laboració de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Metodologia i qualitat

Calibratge d’equips
Programa

Mòdul 1. Introducció a la metrologia i el
calibratge
•	
Per què necessitem calibrar?
•	
Requisits de les normatives de qualitat
•	
Definicions i conceptes generals de
calibratge
Mòdul 2. Equips de mesura
•	
Característiques del equips de mesurament
•	
Elecció d’equips de mesurament adients
Mòdul 3. Calibratge d’equips de mesurar
i assaig (especial atenció en termòmetres i termògrafs)

Professorat

Dates

Professionals experts en calibratge d’ASSI
PHARMA

14 i 21 de novembre del 2019

Coordinació

De 16 a 19 hores

Anna Maria Culleré Córdoba, vocal de
Distribució del COF de Barcelona

Horari
Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
i inscripcions

•	
Què és i com es fa un calibratge?

Del 25 de setembre
al 4 de novembre del 2019,
a la web www.cofb.org

•	
Tipus de calibratges

Places

•	
Elecció del patró
Mòdul 4. Creació i gestió de sistemes de
calibratge

Limitades a un mínim
de 15 i màxim de 20

•	
El procediment general de calibratges
•	
L’inventari dels equips
•	
La fitxa d’instrument
•	
Les tendències històriques dels instruments
•	
Cóm definir els criteris d’acceptació
•	
Cóm establir les freqüències de calibratge
•	
Quin és el rang de calibratge?
•	
L’etiquetatge del sistemes de calibratge
•	
Arxiu i emmagatzematge de la documentació
Mòdul 5. Interpretació de certificats de
calibratge
•	
Contingut dels certificats de calibratge

Adreçat a
Farmacèutics

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Metodologia i qualitat

Habilitats de comunicació,
efectivitat terapèutica i salut professional
Programa

•	
Teoria de la comunicació. El procés de
la comunicació
•	
Autoeficàcia i comunicació
•	
La comunicació no verbal
•	
Emocions i comunicació. L’empatia
•	
La importància d’escoltar. Recursos
per escoltar de forma atenta i activa
•	
L’art de preguntar
•	
Els estils de comunicació. L’assertivitat
•	
La comunicació que compensa i motiva
•	
Enemics de la comunicació efectiva
•	
Com afrontar les objeccions, les crítiques i l’hostilitat
•	
Comunicació i efectivitat terapèutica
•	
La gestió positiva del conflicte
•	
Comunicació i prevenció de la violència

Adreçat a
Farmacèutics col·legiats

Professorat

Dates

Gil Ripoll, Carme, llicenciada en Psicologia, màster en direcció de recursos humans, màster en lideratge i coaching
organitzatiu, postgrau en teràpia racional
emotiva conductual, coach (ICF), consultora en lideratge, grups i organitzacions

15, 22 i 29
de novembre del 2019

González, Maria Pau, doctora en Psicologia, especialista en psicologia clínica,
màster en lideratge i coaching organitzatiu, consultora en lideratge, grups i organitzacions, coordinadora de formació de
la Fundació Galatea

Locals col·legials

Líria, Dolors, psicòloga general sanitària,
especialista en psicoteràpia Europsy, experta en psicologia de les organitzacions
i del treball i en psicologia coaching, tècnic
superior en prevenció de riscos laborals,
consultora i assessora d’organitzacions

Coordinació

Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta
de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada

Horari

De 9:30 a 13:30 hores

Lloc

Hores lectives

12 hores
El seminari s’estructura
en tres mòduls de 4 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 16 d’octubre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 16

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

Amb la col·laboració de

85

Metodologia i qualitat

Farmàcia al dia, cap pregunta sense resposta
Programa

Consultes o dubtes freqüents sobre
•	L’adequació als requisits mínims legals de compliment obligat: retolació,
condicions d’humitat i temperatura,
superfície mínima i zones diferenciades, llibres oficials, etc.
•	L’adequació als requeriments legals
d’altres seccions o activitats: elaboració de fórmules magistrals a tercers,
anàlisis clíniques, òptica, acústica i audiometria, ortopèdia, seguiment farmacoterapèutic personalitzat, programa
de deshabituació tabàquica, programa
d’intercanvi de xeringues, programa de
tractament amb agonistes opiacis, cribratge de càncer de colon i de recte, etc.
•	Altres aspectes tenir en compte: calibratge dels aparells de mesura, tractament de residus, pàgina web, xarxes
socials, protecció de dades personals,
prevenció de riscos laborals, etc.
•	Consultes particulars dels farmacèutics inscrits

Professorat

Dates

Recepció de preguntes:

Capdevila, Carme, coordinadora de la
Comissió de Deontologia i del Servei
d’Inspecció del COF de Barcelona

fins al 18 de novembre
del 2019

Rodell, Josep, inspector i membre de la
Comissió de Deontologia del COF de Barcelona

26 de novembre del 2019

Coordinació

Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta de
Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació
Continuada

Sessió, cap pregunta
sense resposta:

Horari

De 14 a 16 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
2 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 23 d’octubre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 75

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris
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Metodologia i qualitat

L’anàlisi de decisió multicriteri (ADMC)
Programa

•	
Presa de decisions en intervencions
sanitàries
•	
Què poden aportar les anàlisis de decisió multicriteri a la presa de decisions
sanitàries?
•	
Metodologia bàsica de l’ADMC
•	
Càlcul de preferències dels pacients:
anàlisi de conjunt i experiments d’eleccions discretes
•	
Passos a seguir per fer un ADMC: de
la definició del problema a la discussió
dels resultats
•	
Aplicacions dels ADMC: revisió d’exemples publicats a la literatura
•	
Reflexions finals

Professor

Data

Casado, M. Angel, doctor en Farmàcia,
Universitat Complutense de Madrid, director de Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia (PORIB), professor
universitari, membre del consell de direcció del màster en Evaluación Sanitaria y
Acceso al Mercado, Universidad Carlos III
de Madrid

17 de gener del 2020

Coordinació

6 hores

Cristina Roure Nuez, vocal d’Hospitals
del COF de Barcelona i presidenta de la
Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Roser Vallès Fernàndez, vocal d’Atenció
Primària del COF de Barcelona

Horari

De 9 a 16:30 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
Matrícula
i inscripcions

A partir del 20 de novembre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Adreçat a

Limitades a 25

Farmacèutics d’hospital, d’atenció primària i de l’administració sanitària

Amb el patrocini de

Organitzat conjuntament amb

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Metodologia i qualitat

Parlar en públic i altres habilitats comunicatives
Programa
Parlar en públic

•	
Les bases del bon comunicador
•	
Eines de comunicació verbal i no verbal
•	
Els cinc sentits per parlar en públic
•	
Cos, veu i com gestionar els nervis i la por
•	
Com portar-ho a la pràctica!
•	
Presentacions en públic, feed back i
anàlisi de millora
Altres habilitats comunicatives
•	
L’art de convèncer, tàctiques i estratègies
•	
Direcció i gestió de reunions
•	
Gestió de conflictes
•	
Gestionar la “mentida”
•	
De la teoria a la pràctica!
•	
Simulacions roleplaying

Adreçat a

Professorat

Dates

Martínez de Dalmases, Ignasi, actor,
advocat i professor de parlar en públic,
altres habilitats comunicatives i tècniques de negociació, creador de roleplaying i simulacions teatralitzades

14, 15, 21 i 22
d’abril del 2020

Altres ponents pendents de determinar

Lloc

Coordinació

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

Horari

De 16 a 20 hores
Locals col·legials

Hores lectives
16 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir de l’11 de març
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 20

Farmacèutics
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Metodologia i qualitat

Marges, preus i deduccions dels productes finançats:
aspectes pràctics per a la distribució farmacèutica
Programa

•	
Càlcul dels preus i els marges de la distribució per als medicaments, FM i preparats oficinals, productes sanitaris,
absorbents d’incontinència urinària, dietoterapèutics i vacunes individualitzades
•	
Càlcul i aplicació de les deduccions del
4%, 7,5% i 15% de l’RDL 8/2010. Circuit
abonament deduccions dels laboratoris
adherits i no adherits al conveni signat
entre Farmaindustria, Fedifar i Consejo
•	
Llistats de preus dels medicaments publicats pel Ministeri, terminis d’aplicació
i aplicació pràctica per a la gestió de
compres i d’estocs

Adreçat a
Farmacèutics de distribució farmacèutica

Professora

Data

Permanyer, M. Carme, secretària tècnica
del COF de Barcelona

11 de maig del 2020

Coordinació

De 16 a 19:30 hores

Anna Maria Culleré Córdoba, vocal de
Distribució del COF de Barcelona

Horari
Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
3 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir de l’1 d’abril
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 75
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Ortopèdia

Ortopèdia bàsica
Programa

•	
Patologies principals del membre superior i solucions mitjançant l’ortesi
• Ma
• Colze
•	
Patologies principals del membre inferior i solucions mitjançant l’ortesi
• Genoll
• Peu
•	
Presa de mides de les ortesis

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professora

Valero, M. Carmen, tècnica superior ortoprotèsica, responsable de formació del
canal Farma d’ACTIUS BY ORLIMAN

Coordinació

Montserrat Gironès Saderra, vocal d’Ortopèdia del COF de Barcelona

Dates

16, 23 i 30 d’octubre del 2019

Horari

De 14 a 16 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 4 de setembre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Ortopèdia

Limitades a 70

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Ortopèdia

Ferides, úlceres i cremades
Programa

•	
Ferides agudes i cremades lleus: classificació, abordatge i tractament
•	
Úlceres: classificació, factors de risc,
prevenció i tractament (úlceres per
pressió, úlceres vasculars arterials i
venoses i del peu diabètic)
•	
Apòsits: tipus, classificació i indicació

Adreçat a
Farmacèutics

Professor

Dates

Rueda, Justo, diplomat en infermeria,
expert en cura de ferides per GNEAUPP,
professor associat a la UAB, Campus Vall
d’Hebron

3 i 4 de desembre del 2019

Coordinació

Lloc

Montserrat Gironès Saderra, vocal d’Ortopèdia del COF de Barcelona

Horari

De 14 a 16 hores
Locals col·legials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 30 d’octubre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Ortopèdia

Seminari de pròtesis mamàries
Programa

•	
Prevalença i incidència del càncer de
mama
•	
Tipus d’intervencions quirúrgiques
•	
Tipus de pròtesis mamàries
•	
Cotilleria i roba
•	
Efectes secundaris de les teràpies aplicades en el càncer de mama - solucions
•	
Presa de mides i adaptació
•	
Pràctiques amb models reals

Adreçat a
Farmacèutics

Professora

Data

Rastrollo Collantes, Alicia, responsable
de formació d’Anita Spain SL

11 de febrer del 2020

Coordinació

De 9 a 19 hores

Montserrat Gironès Saderra, vocal d’Ortopèdia del COF de Barcelona

Horari
Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
8,5 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 8 de gener
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 40

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Ortopèdia

Ajudes tècniques per a la gent gran
Programa

Introducció a les ajudes tècniques i el
paper de la farmàcia
•	
Conceptes associats a l’envelliment i a
l’atenció a la persona d’edat avançada
•	
Intervenció de la farmàcia davant de
les dificultats en la mobilitat
Canvis en la mobilitat relacionats amb
l’edat
•	
Generalitats:
• Classificació i característiques de les
ajudes tècniques
•	
Mobilitat:
• Cadires de rodes
• Caminadors
• Bastons

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Autoria i tutoria

Aresté, Carolina, farmacèutica, grup de
“Gent gran” de la Vocalia d’Alimentació i
Nutrició del COF de Barcelona
Gironès, Montserrat, farmacèutica comunitària, vocal d’Ortopèdia del COF de
Barcelona
Limón, Esther, metge de família, CAP
Rambla Prim, Mataró, Institut Català de
la Salut

Coordinació

Dates

II edició: del 18 de febrer
al 26 de març del 2020

Hores lectives
8 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 2 de desembre
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

Montserrat Gironès Saderra, vocal d’Ortopèdia del COF de Barcelona

• Crosses
• La grua
•	
Ajudes per la cambra de bany:
• En l’inodor
• Al bany
• Consells al cuidador
•	
Descans:
• Què aporta un descans correcte?
• Consells generals per a un bon descans
• Importància de l’ordre a la llar
•	
Prevenció de caigudes:
• La postura
• Importància de la postura
• La funció del raquis
• Postura i úlceres per pressió
• Prevenció
•	
Llits i matalassos:
• Llits electrònics articulats
• Situacions especials: persones enllitades
• Matalassos. Bon descans
•	
Ajudes per la vida diària:
• Les ajudes tècniques
• Higiene personal
• Vida diària

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Ortopèdia

Ostomies
Programa

•	
Classificació de les ostomies
•	
Causes més freqüents
•	
Material necessari per fer-ne la cura
•	
Complicacions principals
•	
Preparació mecànica del còlon

Professorat

Del Pino, Carmen, infermera estomatoterapeuta, gestora de casos de patología
oncològica còlon-recte i responsable de
la consulta d’ostomia del Consorci Sanitari Parc Tauli de Sabadell

•	
Sistemes continents

López, Patricia, coordinadora del Servei
d’Atenció d’Infermeria de Hollister Ibérica, SA

•	
Taller teòric i pràctic d’irrigació per colostomia

Coordinació

•	
Resolució de casos pràctics

Adreçat a
Farmacèutics

Montserrat Gironès Saderra, vocal d’Ortopèdia del COF de Barcelona

Dates

25 de març del 2020

Horari

De 15 a 20 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
5 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 19 de febrer
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 50

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Ortopèdia

Ortopèdia esportiva
Programa

•	
Lesions més freqüents de l’esportista:
extremitat inferior, extremitat superior
i tronc. Prevenció i tractament. Lesions
musculars i lligamentoses, prevenció i
tractament
•	
Crioteràpia/termoteràpia, escalfaments
i estiraments en la pràctica esportiva
•	
Posicionament de la categoria. Ortesis,
proteccions per prevenir i tractar les
lesions esportives i complements per
a la pràctica esportiva

Adreçat a
Farmacèutics interessats a tenir uns coneixements que els permetin millorar
l’actuació i la intervenció farmacèutica
davant de les consultes en salut esportiva

Professorat

Dates

Gasol, Xavier, metge, especialista en
medicina de l’esport, Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès

19, 26 de maig
i 2 de juny del 2020

Guillén, Jaume, farmacèutic comunitari,
titular d’oficina de farmàcia a Santa Perpètua de Mogoda i tècnic ortopèdic

De 15 a 19 hores

Hermoso, David, grau superior en activitat física i esportiva, osteòpata, Serveis
Mèdics RCD Espanyol 2001-2013

Coordinació

Montserrat Gironès Saderra, vocal d’Ortopèdia del COF de Barcelona

Horari
Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
12 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir de l’1 d’abril
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Promoció de la innovació

Com aplicar processos d’innovació al sector farmacèutic
Programa

Professorat

Sessió 2. El pas més important per començar a innovar, definir el repte

Pajares, Iván, Design Manager a Idneo
Technologies

Sessió 3. Processos d’ideació creatius
per donar resposta als nostres reptes

Coordinació

Sessió 1. Com podem identificar i entendre les oportunitats del mercat

Sessió 4. Convertir una idea en un prototip de forma ràpida i amb eines simples
Sessió 5. Validar una idea de manera
ràpida i efectiva
Sessió 6. Aprendre a decidir quan val la
pena apostar per una idea

Adreçat a
Farmacèutics

González, Adrián, Innovation Development
Manager a Idneo Technologies

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

Dates

28 de gener, 18 de febrer,
17 de març, 21 d’abril,
13 de maig, 16 de juny
del 2020

Horari

De 18 a 20 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives

2 hores cada sessió
12 hores en total

Matrícula
i inscripcions

A partir del 4 de desembre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Promoció de la innovació

Limitades a 75
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Promoció de la salut i prevenció de la malaltia

Intervenció en tabaquisme
Programa “Atenció Primària Sense Fum” (PAPSF)
Programa

•	
Epidemiologia del tabaquisme
•	
El tabac i les malalties relacionades

Autoria
i tutoria online

•	
Fases del procés de canvi

Ballvé, Jose Luís, metge de família Granollers, Sílvia, infermera d’Atenció Primària

•	
Com introduir l’abordatge del consum
de tabac

Ortega, Guadalupe, infermera coordinadora PAPSF

•	
Intervenció per motivar

Valverde, Araceli, metge especialista en
salut pública

•	
Raons per deixar de fumar i beneficis
que comporta
•	
Fàrmacs per deixar de fumar
•	
Intervencions farmacològiques en situacions especials
•	
Deixar de fumar i pes
•	
Mites i creences davant del tabaquisme

Professora
sessió presencial

Barau, Mercè, farmacèutica comunitària,
grup de treball d’atenció farmacèutica
del COF de Barcelona

Coordinació

Adreçat a

Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta
de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada

Farmacèutics comunitaris

Promoció de la salut i prevenció de la malaltia

Guillermo Bagaría de Casanova, vicetresorer i responsable d’Atenció Farmacèutica del COF de Barcelona

Organitzat conjuntament per

CAMFiC

Dates

Edició 22: del 7 d’octubre

al 29 de novembre del 2019
Edició 23: del 27 de gener
al 27 de març del 2020
Una sessió presencial
obligatòria. De la data
d’aquesta sessió se
n’informa a cada edició
a través de correu electrònic.

Hores lectives

20 hores, a fer entre
les dates establertes
més dues hores la sessió
presencial

Matrícula
i inscripcions

Edició 22: a partir del 17
de juliol del 2019
Edició 23: a partir del 23
d’octubre del 2019
A la web www.cofb.org

Places

Limitades a 120

Activitat acreditada pel Consell Català
de Formació Continuada de
les Professions Sanitàries - Comisión
de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud amb 4,4 crèdits
i registrada amb el núm.09/024607-MD
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Promoció de la salut i prevenció de la malaltia

Consell i prescripció d’exercici físic
Programa

Bloc 1. Promoció de l’activitat física i valoració mèdica esportiva
•	
Actualització del tema a tractar. Com
prevenir el sedentarisme. Beneficis de
l’exercici físic
•	
Mètodes per mesurar l’activitat física.
Valoració mèdica de l’esport. Composició corporal
•	
Esport amateur i professional
•	
Pacient sa. Fitxa de prescripció
Bloc 2. Prescripció d’exercici físic i prevenció en un pacient amb diferents patologies i en col·lectius especials
•	
Aparell cardiovascular: HTA, dislipèmies, diabetis
•	
Aparell locomotor: artrosi, patologia
lumbar

Professora

Dates

Bellver, Montse, cap de la Unitat Assistencial de Medicina de l’Esport, Centre
d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat
del Vallès (CAR) i Consorci Sanitari de
Terrassa

20 i 27 d’abril del 2020

Coordinació

Locals col·legials

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

Horari

De 16 a 20 hores

Lloc

Hores lectives
8 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir de l’11 de març
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

•	
Prescripció en col·lectius especials:
• Dona: embaràs, postpart
• Tercera edat
• Nen i esport

Adreçat a
Farmacèutics

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Promoció de la salut i prevenció de la malaltia

La salut del viatger
Programa

La farmàcia i la persona que viatja
•	
Atenció farmacèutica i entrevista
• Abans, durant i després del viatge
•	
Consells generals
• Bany, condicions ambientals, higiene
dels aliments, diarrea del viatger, protecció contra els artròpodes, síndrome de la “classe turista”, Jet lag - melatonina
•	
Vacunació
• Vacunes sistèmiques, obligatòries,
recomanables
•	
Paludisme
• Zones, profilaxi i seguiment farmacèutic i terapèutic
•	
Situacions especials
• Nens, edat avançada, dona embarassada, malalties preexistents (diabètics, anticoagulants, trasplantats)

Autoria i tutoria

Dates

Llenas, Jara, especialista del Servei de
Medicina Tropical i Salut Internacional,
Hospital Clínic de Barcelona

IV edició: del 5 de maig

Montané, Glòria, farmacèutica comunitària, Sabadell

8 hores

Muñoz, José, especialista del Servei de
Medicina Tropical i Salut Internacional,
Hospital Clínic de Barcelona
Rodríguez, Natalia, especialista del Servei de Medicina Tropical i Salut Internacional, Hospital Clínic de Barcelona

Coordinació

Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta
de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada

al 19 de juliol del 2020

Hores lectives
Matrícula
i inscripcions

A partir del 2 de desembre
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

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

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Promoció de la salut i prevenció de la malaltia

Patologies sistèmiques i salut oral
Programa
Mòdul 1.

•	
Què és una patologia periodontal i quines conseqüències té?

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat

•	
Com afecta a nivell sistèmic?

Pendent de determinar

•	
Salut bucal en el pacient cardiovascular

Coordinació

• Com la periodontitis pot augmentar
el risc de malaltia cardiovascular
• Recomanacions per aconseguir una
bona salut bucal
• Consell farmacèutic
Mòdul 2.
•	
Salut bucal en l’embaràs
• Conseqüències de l’embaràs en la boca
• Repercussions de la periodontitis sobre l’embaràs
• Recomanacions per aconseguir una
bona salut bucal

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

Dates

11, 13, 18 i 20
de maig del 2020

Horari

De 14 a 16 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir de l’1 d’abril
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 75

• Consell farmacèutic
Mòdul 3.
•	
Salut bucal i diabetis, una relació bidireccional
• Conseqüències bucals dels pacients
amb diabetis
• Repercussions de la periodontitis en
la diabetis (i viceversa amb diabetis
mal controlada)
• Recomanacions per aconseguir una
bona salut bucal
• Consell farmacèutic
Mòdul 4.
•	
Salut bucal i salut general: relació entre
periodontitis i altres patologies o condicions
• Evidències en patologies respiratòries
• Evidències en patologies neurodegeneratives
• Altres (disfunció erèctil, artritis reumatoide, rendiment esportiu)
•	
Cóm dinamitzar la categoria de salut
bucal a la farmàcia?

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Seguretat del pacient

SPD® Curs per implantar un programa de seguiment farmacoterapèutic
amb sistemes personalitzats de dosificació per a farmacèutics
Programa

•	
Panorama actual de l’SPD

®

•	
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

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Autoria i tutoria

Borràs, Rafael, farmacèutic, director de comunicació i relacions institucionals a Teva
Estrada, Maria, farmacèutica, Departament de Formació i Desenvolupament
Professional del COF de Barcelona
Iracheta, Montserrat, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a
Santa Coloma de Gramenet, vocal de
l’executiva catalana de la SEFAC
Linares, Gaspar, farmacèutic comunitari,
titular d’oficina de farmàcia a Santa Coloma de Gramenet
Rosell, Marissa, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Manlleu
Ylla-Català, Ignasi, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a Vic

Coordinació

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

Seguretat del pacient

Maria Estrada Campmany, farmacèutica,
Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona

Dates

XLII edició: del 7 d’octubre

al 4 de novembre del 2019
XLIII edició: del 18 de novembre
al 16 de desembre del 2019
XLIV edició: del 3 de febrer
al 2 de març del 2020
XLV edició: del 18 de maig
al 15 de juny del 2020

Hores lectives
12 hores

Matrícula
i inscripcions

XLII edició: A partir del 4
de setembre del 2018

XLIII edició: A partir del 16

d’octubre del 2018
XLIV edició: A partir del 8
de gener del 2020
XLV edició: A partir del 22
d’abril del 2020
A a la web www.cofb.org

Places

Limitades a 240

Activitat acreditada pel Consell Català
de Formació Continuada de
les Professions Sanitàries - Comisión
de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud amb 2,3 crèdits
i registrada amb el núm.09/025632-FR
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Seguretat del pacient

Teràpia inhalada
Programa

•	
Introducció a la teràpia inhalada
•	
Bases de la teràpia inhalada, dispositius utilitzats i tècnica d’utilització
•	
Pràctica d’utilització dels dispositius
•	
Pràctica utilització dels dispositius
•	
Com ensenyar i controlar la tècnica
d’inhalació (sessió teoricopràctica)
•	
Adhesió a la teràpia inhalada
•	
Conclusions
•	
Control

Adreçat a
Farmacèutics d’atenció primària

Professorat

Giner, Jordi, infermer, Departament de
Pneumologia, Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau
Torrejón, Montse, infermera, Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau

Coordinació

Roser Vallès Fernàndez, vocal d’Atenció
Primària del COF de Barcelona

Data

7 d’octubre del 2019

Horari

De 9:30 a 14:30 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
5 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 4 de setembre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

Amb el patrocini de

Activitat acreditada pel Consell Català
de Formació Continuada de
les Professions Sanitàries - Comisión
de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud amb 0,6 crèdits
i registrada amb el núm.09/025735-FR
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Seguretat del pacient

La gestió de l’adherència en les patologies
hospitalàries i en el pacient crònic
Programa

•	
Factors i barreres de l’adherència
•	
Gestió de l’adherència en el pacient crònic
•	
Gestió de l’adherència en les malalties
respiratòries minoritàries

Adreçat a
Farmacèutics d’hospitals

Professorat

González, Javier, adjunt del Servei de
Farmàcia de l’Hospital General de Vic
Rudi, Nuria, cap del Servei de Farmàcia
de l’Hospital General de Granollers

Data

30 d’octubre del 2019

Horari

De 16:30 a 20 hores

Seguí, Carlos, adjunt del Servei de Farmàcia de l’Hospital General de Granollers

Lloc

Coordinació

Hores lectives

Cristina Roure Nuez, vocal d’Hospitals
del COF de Barcelona i presidenta de la
Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Nuria Rudi Sola, cap del Servei de Farmàcia de l’Hospital General de Granollers

Locals col·legials
3 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 2 d’octubre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 75

Amb el patrocini de

Organitzat conjuntament amb

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Seguretat del pacient

Per la seguretat del pacient, notifica!
Programa
•	
Introducció

•	
Què és notificable i què no ho és?
•	
Dades rellevants d’una notificació
•	
Resolució i avís de casos

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professora

Data

Perelló, Maria, responsable del Centre d’Informació del Medicament del COF de Barcelona i membre del Comitè editorial del
Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya

7 de novembre del 2019

Coordinació

Lloc

Guillermo Bagaría de Casanova, vicetresorer i responsable d’Atenció Farmacèutica del COF de Barcelona

Horari

De 14 a 16 hores
Locals col·legials

Hores lectives
2 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 9 d’octubre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 20

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Seguretat del pacient

Interaccions, més enllà del medicament
Programa

•	
Interaccions d’aliments amb medicaments
•	
Interaccions de complements alimentosos (no a base de plantes) amb medicaments
•	
Interaccions de plantes medicinals
amb medicaments
•	
Interaccions de medicaments amb
medicaments: principis bàsics i bases
de dades
•	
Interaccions medicaments amb medicaments: poblacions de risc i medicaments amb alt risc d’interacció
•	
Interaccions d’activitat física amb medicaments

Adreçat a
Farmacèutics d’atenció primària i comunitaris

Professorat

Alonso, M. José, farmacèutica, especialista en farmàcia industrial i galènica, diplomada en fitoteràpia per la Universitat
de Montpeller
Juarez, Joan Carles, farmacèutic adjunt,
Servei de Farmàcia, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Vall d’Hebron Barcelona
Hospital Campus
Montoro, José Bruno, farmacèutic adjunt, Servei de Farmàcia, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus
Ramírez, Anna, farmacèutica, Departament d’Informació del Medicament (CIM)
del COF de Barcelona
Lalueza-Broto, Pilar, farmacèutica adjunta, Servei de Farmàcia, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Vall d’Hebron
Barcelona Hospital Campus

Dates

28, 30 de gener, 4, 6, 11
i 13 de febrer del 2020

Horari

De 14 a 16 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
12 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir de l’11 de desembre
del 2019, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

Coordinació

Anna Bach Faig, vocal d’Alimentació i
Nutrició del COF de Barcelona
Josep Allué Creus, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona
Roser Vallès Fernández, vocal d’Atenció
Primària del COF de Barcelona

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Seguretat del pacient

Programa per optimitzar l’ús
dels antibiòtics (PROA) en pacient ambulatori
Programa

•	
Utilització d’antibiòtics i àmbits de millora, d’acord amb els objectius del PROA
•	
Anàlisi de resistències
•	
Experiències d’implementació en atenció primària, hospitalària i comunitària

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris i d’atenció
primària

Professorat

Data

Álvarez, Marlene, farmacèutica adjunta,
membre del core PROA, Servei de Farmàcia, Hospital Universitari Germans Trias
i Pujol, Badalona

13 de febrer del 2020

Padilla, Emma, metgessa especialista
en microbiologia clínica, col·laboradora
en els PROA de Mútua de Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa i Hospital de
Martorell, Catlab

Lloc

Ribes, Esther, Unitat de Farmàcia, Direcció d’Atenció Primària Lleida, Institut
Català de la Salut
Zara, Corinne, cap de Divisió d’Acció Territorial del Medicament, Àrea del Medicament, Servei Català de la Salut
Altres ponents pendents de determinar

Coordinació

Horari

De 9:30 a 13:30 hores
Locals col·legials

Hores lectives
3,5 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 8 de gener
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 100

Roser Vallès Fernàndez, vocal d’Atenció
Primària del COF de Barcelona

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Seguretat del pacient

Seguretat i eficàcia en la dispensació pediàtrica
Programa

•	
El nen malalt: diferències farmacodinàmiques i farmacocinètiques vs l’adult
•	
Reaccions adverses a medicaments
diferències vs l’adult
•	
Interaccions de medicaments amb
aliments
•	
Riscos de la prescripció off label
•	
Factors que modifiquen la resposta a
fàrmacs
•	
Cronofarmacologia en pediatria
•	
Exemples pràctics

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professora

Dates

Peire, M. Asunción, metgessa, farmacèutica i advocada, diplomada en farmacologia pediàtrica per la Universitat de
París, Académica correspondiente de la
Real Academia Europea de Doctores, consultora en farmacologia pediàtrica i metgessa d’atenció primària al CAP de Sant
Gervasi, Barcelona

17, 18, 24, 25 i 27
de febrer del 2020

Coordinació

Hores lectives

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

Horari

De 14 a 16 hores

Lloc

Locals col·legials
10 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 8 de gener
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 30

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Seguretat del pacient

Com tractar una patologia urgent a l’atenció primària
Programa

•	
Patologies i fàrmacs en les urgències
d’atenció primària
•	
Gestió dels tractaments a les urgències en l’atenció primària
•	
Compatibilitat de dosis, algoritmes de
tractament
•	
Fàrmacs per via parenteral
•	
Casos pràctics

Adreçat a
Farmacèutics d’atenció primària

Professorat

Lisbona, M. del Carme, metgessa responsable de la Unitat d’Atenció continuada i d’Urgències de Base Territorial
(ACUT) de la Direcció d’Atenció Primària
Metropolitana Nord de l’ICS
Altres ponents pendents de determinar

Coordinació

Roser Vallès Fernàndez, vocal d’Atenció
Primària del COF de Barcelona

Dates

Pendents de determinar

Horari

De 9:30 a 14 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
i inscripcions

A la web www.cofb.org fent
la inscripció al format
presencial o via online en
directe, connexió Webinar*
* Aquest curs compta amb
el suport Webinar, és a dir,
és retransmès en paral·lel
a la sessió presencial per mitjà
d’Internet. Per participar online
i després de confirmar
la inscripció per correu
electrònic, enviarem l’enllaç
web i unes senzilles indicacions
imprescindibles per aconseguir
l’èxit de la retransmissió
(cal tenir connexió a Internet
i altaveus o auriculars)

Places

Limitades a 40

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud

108

Tècnics i auxiliars de farmàcia

Fitoteràpia aplicada
Programa

•	
SNC (I): plantes medicinals (PM) sedants,
ansiolítiques i amb acció sobre el son
•	
SNC (II): PM adaptògenes i antidepressives
•	
PM digestives, laxants i astringents
•	
PM utilitzades en trastorns circulatoris,
aparell cardiovascular i HTA
•	
Interaccions PM i medicaments
•	
PM immunoestimulants
•	
PM de l’aparell respiratori (I): refredats,
grip
•	
PM de l’aparell respiratori (II): bronquitis, ORL
•	
PM utilitzades en el tractament de trastorns metabòlics
•	
PM analgèsiques, antiinflamatòries 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

Autoria i tutoria

Allué, Josep, farmacèutic, professor titular de Fisiologia Vegetal de la Universitat Autònoma de Barcelona, fundador i
director de R+D+I de APDENA CONSULT,
SL i vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona
Alonso, M. José, farmacèutica, especialista en Farmàcia Industrial i Galènica, diplomada en Fitoteràpia per la Universitat
de Montpeller
Bachiller, Luis Ignacio, metge, diploma
universitari de fitoteràpia, especialista en
homeopatia, membre de la junta directiva de la SEFIT, president de la Societat
Asturiana de Fitoteràpia
Bestué, Laura, farmacèutica, màster en
Plantes Medicinals i Fitoteràpia UAB, UB,
COF de Barcelona

Coordinació

Dates

XII edició: del 17 de setembre
al 31 de desembre del 2019
XIII edició: del 17 de març
al 12 de juliol del 2020

Hores lectives
60 hores

Matrícula
i inscripcions

XII edició: a partir del 22
de maig del 2019
XIII edició: a partir del 15
de desembre del 2019
A la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 150

Josep Allué Creus, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona

•	
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, pell delicada (teràpies
oncològiques)
•	
PM en dermatologia: micosis cutànies
superficials

Tècnics i auxiliars de farmàcia

•	
Introducció a l’aromateràpia

Adreçat a
Tècnics i auxiliars de farmàcia

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Tècnics i auxiliars de farmàcia

SPD® Curs per implantar un programa de seguiment farmacoterapèutic
amb sistemes personalitzats de dosificació per a tècnics i auxiliars de farmàcia
Programa

Autoria i tutoria

Introducció

•	
Panorama actual de l’SPD

®

•	
Aspectes legislatius
Descripció i seqüència d’activitats dels
sistemes personalitzats de dosificació
•	
Metodologia
•	
Entrevista
•	
Revisió de la medicació
Elaboració de dispositius de dosificació
personalitzats
•	
Preparació de la medicació
•	
Codificació i etiquetatge del DDP
•	
Ompliment de dispositius
•	
Control de qualitat
•	
Lliurament del DDP al pacient
Protocol d’actuació
•	
Registre d’informació
•	
Gestió i resolució d’incidències
•	
Control d’estoc de la medicació
Pràctica
•	
Elaboració de dispositius
•	
Emplenat full de seguiment
•	
Resolució d’incidències

Estrada, Maria, farmacèutica, Departament de Formació i Desenvolupament
Professional del COF de Barcelona
Iracheta, Montserrat, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a
Santa Coloma de Gramenet, vocal de
l’executiva catalana de la SEFAC
Linares, Gaspar, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a Santa
Coloma de Gramenet
Marco, Dionisia, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Barcelona, membre del Grup de treball d’Atenció
Farmacèutica del COF de Barcelona
Rosell, Marissa, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Manlleu
Ylla-Català, Ignasi, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a Vic

Coordinació

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

Dates

XII edició: del 7 d’octubre
al 4 de novembre del 2019
XIII edició: del 3 de febrer
al 2 de març del 2020
XIV edició: del 18 de maig
al 15 de juny del 2020

Hores lectives
8 hores

Matrícula
i inscripcions

XII edició: a partir del 4
de setembre del 2019
XIII edició: a partir del 8
de gener del 2020
XIV edició: a partir del 22
d’abril del 2020
A la web www.cofb.org

Places

Limitades a 240

Maria Estrada Campmany, farmacèutica,
Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona

Adreçat a
Tècnics i auxiliars de farmàcia

Edició XII amb el patrocini de

Activitat acreditada pel Consell Català
de Formació Continuada de
les Professions Sanitàries - Comisión
de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud amb 1,3 crèdits
i registrada amb el núm.09/025643-TGM
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Tècnics i auxiliars de farmàcia

Dermocosmètica
Programa

Mòdul 1. Introducció
Mòdul 2. Cura de la pell i tipus de producte
•	
Tipus de pell
•	
Cosmètica facial
•	
Cosmètica corporal
•	
Cosmètica masculina
•	
Cura de la dona embarassada
Mòdul 3. Estratègies de màrqueting i venda
•	
Exposició i màrqueting
•	
Tècniques de venda
•	
Estratègies de venda
•	
Tipus de client i de farmàcia
Mòdul 4. Com actuar a la farmàcia
•	
Casos pràctics

Adreçat a
Tècnics i auxiliars de farmàcia

Autoria i tutoria

Gutiérrez, Lucrecia, farmacèutica titular,
postgrau en dermocosmètica aplicada a
l’oficina de farmàcia, formació en tècniques de venda i màrqueting farmacèutic,
experiència en consell farmacèutic en
dermofarmàcia
Muñoz, Irene, farmacèutica comunitària,
àmplia experiència en consell farmacèutic
en dermofarmàcia
Revuelta, Ana, llicenciada en Farmàcia
especialista en atenció farmacèutica,
nutrició i dermocosmètica, llicenciada en
Medicina i Màster en Medicina Estètica,
direcció de la Unitat de Medicina Estètica
en el Servei de Cirurgia Plàstica de l’Hospital Montepríncipe de Madrid

Dates

XIII edició: del 15 d’octubre
al 12 de novembre del 2019

Hores lectives
20 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 15 de juliol
del 2019, a la web
www.agorasanitaria.com
o www.cofb.org

Places

Limitades a 200

Coordinació

Pura Lledó Polo, gerent del Departament
de Formació del COF de Madrid
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Tècnics i auxiliars de farmàcia

Consultes freqüents en dermofarmàcia
Programa

•	
Parasitosi (polls, sarna, etc.)
•	
Cel·lulitis
•	
Xerosi
•	
Cura del nadó (dermatitis del bolquer,
crosta làctia, càndides, etc.)

Adreçat a
Tècnics i auxiliars de farmàcia

Professorat

Dates

Castillo, Maria del Mar, farmacèutica,
directora tècnica i de formació a Laboratorios Expanscience

17, 18, 24 i 25
de febrer del 2020

Padrino, Ignacio, farmacèutic titular, consultor estratègic

De 14 a 16 hores

Pérez, Pilar, farmacèutica, responsable del
departament de formació d’Alès Groupe
Altres ponents pendents de determinar

Coordinació

Marta Alcalde Matarranz, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del
COF de Barcelona

Horari
Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
i inscripcions

A partir del 15 de gener
del 2020, a la web
www.cofb.org

Places

Limitades a 40

Amb el patrocini de

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Tècnics i auxiliars de farmàcia

Iniciació a l’ortopèdia
Programa

•	
Introducció a l’ortopèdia: fisiopatologia,
anatomia i biomecànica del cos humà
•	
Presa de mides i prestacions ortopèdiques
•	
Pràctiques i materials:
• Extremitat superior
• Extremitat inferior
• Troc
• Peu
•	
Ajudes tècniques

Professor

Dates

Reixach, Jaume, farmacèutic comunitari i
tècnic ortopèdic, president de la Federación
Española de Técnicos Ortopédicos, FETOR

20, 21, 27, 28 i 29
d’abril del 2020

Coordinació

De 14 a 16 hores

Montserrat Gironès Saderra, vocal d’Ortopèdia del COF de Barcelona

Horari
Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
10 hores

Adreçat a

Matrícula
i inscripcions

Tècnics i auxiliars de farmàcia interessats
a tenir coneixements d’introducció a l’ortopèdia que els permetin millorar l’actuació i
la intervenció en les consultes freqüents

Places

A partir de l’11 de març
del 2020, a la web
www.cofb.org
Limitades a 30

Crèdits
Sol·licitada acreditació pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Altres

Tallers de planificació financera personal
Programa

Professorat

Dates

Taller 2. Planificació financera personal (II)

Assessors i planificadors financers patrimonials de l’European Financial Planning Association Espanya (EFPA)

4 de novembre del 2019

Taller 1. Planificació financera personal (I)
Taller 3. Planifiquem les inversions
Taller 4. La macroeconomia de la vida
quotidiana
Taller 5. Finances socialment responsables

Adreçat a
Exclusiu per a farmacèutics col·legiats

Coordinació

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

Taller 1:
Taller 2:

11 de novembre del 2019

Taller 3:

18 de novembre del 2019

Taller 4:

2 de desembre del 2019

Taller 5:

9 de desembre del 2019

Horari

De 14 a 16 hores

Lloc

Locals col·legials

Hores lectives
2 hores cada taller

Matrícula
i inscripcions

Els tallers són independents,
els col·legiat s’han
d’inscriure individualment
a cada un a partir
del 2 d’octubre del 2019,
a la web www.cofb.org

Places

Altres

Limitades a 30

Amb la col·laboració de

114

Informació general
Inscripcions
A la web www.cofb.org i www.agorasanitaria.com
per estricte ordre d’entrada en el terme d’inscripció estipulat per a cada curs

Matrícula
•L
 a matrícula només es considerarà efectiva un cop abonat l’import
•N
 o hi ha reserva de places per telèfon
•U
 n cop formalitzada la matrícula, en els cursos presencials, el Col·legi tornarà els diners
fins a una setmana abans de la data d’inici. Passat aquest termini ja no serà possible fer
la devolució o guardar els diners per a un altre curs. Valorarem casos excepcionals.

•E
 n el cas de les inscripcions als cursos d’Àgora Sanitària, un cop començat el curs,
l’organització no tornarà l’import abonat. Si la persona inscrita no pot acabar el programa
i el vol continuar en una nova edició, pot fer-ho abonant 30€ en concepte de despeses de gestió
•E
 n cas de no haver-hi un nombre mínim d’inscrits a un curs, el Col·legi es reserva el dret a suspendre’l

Programa
•P
 er consultar el programa detallat de cada curs entreu a la web www.cofb.org
•E
 ntra també a www.agorasanitaria.com per consultar l’oferta formativa d’Àgora

Departament de Formació
i Desenvolupament Professional
Horari
De 9 a 18 hores, de dilluns a dijous
De 8 a 14:30 hores, els divendres
Dades de contacte
Telèfon: 93 244 07 10 Ext. 2
Adreça-e: formacio@cofb.cat

Notes
•P
 er 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%
•E
 n els cursos online els requisits per obtenir el diploma estan especificats en cada un d’ells
•E
 l Col·legi farà tot el possible perquè aquest calendari d’activitats es dugui a terme d’acord amb les previsions
•Q
 ualsevol canvi l’anunciarà a la web www.cofb.org

Bonificable

•T
 ens l’oportunitat de recuperar la quota de formació que pagues a la seguretat social pels teus treballadors
•E
 l Col·legi tramitarà la gestió a les empreses que inscriguin participants en els cursos assenyalats com a bonificable
•P
 er a més informació www.cofb.org > Activitats > Bonificació de cursos
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Formació continuada
Il·lustració de Jordi VIla Delclòs
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