La ginesta
La ginesta altra vegada,
la ginesta amb tanta olor,
és la meva enamorada
que ve al temps de la calor.
Per a fer-li una abraçada
he pujat dalt del serrat:
de la primera besada
m’ha deixat tot perfumat.
Feia un vent que enarborava,
feia un sol molt resplendent:
la ginesta es regirava
furiosa al sol rient.
Jo la prenc per la cintura:
l’estisora va en renou
desflorant tanta hermosura
fins que el cor me n’ha dit prou.
Amb un vímet que creixia
innocent a vora seu
he lligat la dolça aimia
ben estreta en un pom breu.
Quan l’he tinguda lligada
m’he girat de cara al mar...
M’he girat al mar de cara,
que brillava com cristall;
he aixecat el pom enlaire
i he arrencat a córrer avall.
Joan Maragall
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08009 Barcelona
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Presentació
Comencem el curs 2018-2019 amb un nou
programa que el Departament de Formació
Continuada del COFB ha preparat i que ara
posem a disposició teva.
A grans trets, les línies bàsiques d’aquesta proposta se sustenten en els conceptes següents:
La innovació, una aposta clara
Continuem promovent la innovació tant en
els continguts com en els recursos formatius
El curs passat ja vam posar en marxa un apartat específic d’innovació perquè pensàvem
que havíem de fer una passa endavant en la
formació de tot allò relacionat amb aquest
àmbit. I ara el continuem potenciant amb
nous temes d’actualitat i d’interès relacionats
amb novetats terapèutiques, serveis assistencials i tot de propostes noves que van
apareixent en un sector que evoluciona molt
ràpidament.
La innovació no es limita només als continguts
sinó que també comprèn la metodologia i els
formats. Treballem intensament per traslladar
la innovació a l’aula i als recursos pedagògics.
Cada curs ha estat dissenyat pensant en quina era la metodologia i el format més adequats als objectius que busca i, a més, valora el tipus de proposta per facilitar al màxim
l’aprenentatge ja que som conscients que de
vegades no és senzill compaginar la formació
continuada amb les obligacions professionals.
Un Col·legi de tots. Hem de cobrir les necessitats formatives de tots els coŀlegiats dels
diferents àmbits d’exercici de la Farmàcia
Un programa fet pensant en els diferents àmbits de l’exercici de la professió, per oferir
propostes a tots els coŀlegiats farmacèutics
que formen part de la institució. Les diferents
temàtiques que proposem tenen en compte
les necessitats de cada coŀlectiu i un contingut pensat perquè siguin pràctiques i aplicables a la feina diària.

Transversalitat, coŀlaboració i intercanvi
d’experiències més enllà de les aules
Potenciem la transversalitat de continguts,
professors i ponents per fomentar la interacció entre ens diferents àmbits de l’exercici.
L’actualització constant i l’accés a coneixements nous permet desenvolupar una atenció
farmacèutica de qualitat, emprendre serveis
nous i fomentar el treball multidisciplinari que
integren els professionals dels diferents àmbits assistencials implicats.
Pensem que facilitar elements de comunicació a les aules —tant físiques com virtuals—
per potenciar l’intercanvi d’experiències professionals, aporta més valor a la formació.
Aprendre de companys i compartir coneixement enriqueix l’aprenentatge.
En el nostre pla estratègic, la formació
continuada és un pilar indispensable i encaixa perfectament en la nostra línia de vetllar
per la qualitat de la professió.
El dinamisme del sector, de la professió i també de la societat fan que la formació continuada sigui una necessitat estratègica per al
desenvolupament de la Farmàcia.
En l’àmbit de les professions sanitàries, el
desenvolupament professional continuat
(DPC), una iniciativa que impulsa el Departament de Salut i en la qual el COFB es va comprometre des de bon començament, en continua la preparació i la definició i culminarà
amb la concreció d’aquest concepte per
establir un pla de formació exigible i acreditat
que garanteixi un exercici òptim. De fet,
aquesta futura obligatorietat de formació continuada l’hem de prendre com un repte i una
oportunitat de seguir creixent.
Esperem, doncs, que en aquesta proposta
del programa formatiu 2018-2019 trobis cursos i activitats que t’ajudin a desenvolupar la
professió, a continuar aprenent i a gaudir de
l’exercici de la professió.

AINA SURROCA i REBÉS
Vocal núm. 3 de la Junta de Govern
Responsable de la Comissió Delegada
de Formació Continuada
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Triptòfan: aspectes claus
AMB EL
PATROCINI D’

NOU

Dates

Programa

Autoria i tutoria

I edició fins al 24 d’abril del 2019

•	Introducció
•	Mecanisme d’acció
•	Indicacions basades en l’evidència
científica
•	Quan i com prendre triptòfan
•	Efectes adversos, precaucions i contraindicacions
•	Combinacions de triptòfan i altres
ingredients
•	Aspectes clau de la recomanació i
preguntes freqüents
•	Casos pràctics

Paré, Anna, farmacèutica i dietista
nutricionista, especialista en formació
i assessorament en alimentació, nutrició i complements alimentaris
Santos, Isabel, farmacèutica comunitària de Barcelona

Hores lectives
1,5 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF, tècnics
i auxiliars de farmàcia: gratuïta
(Cost del curs
sense el patrocini: 75€)
No coŀlegiats: 50€

Inscripcions
A partir del 24 d’octubre del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places

Actualització terapèutica

Limitades a 2.500

Actualització terapèutica
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Adreçat a
Farmacèutics comunitaris, tècnics i
auxiliars de farmàcia

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

Recomanació farmacèutica
en l’insomni
AMB EL
PATROCINI DE

Dates

Programa

Autoria i tutoria

VI edició del 28 de setembre
al 22 d’octubre del 2018

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

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

Hores lectives
5 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 40€
(Cost del curs
sense el patrocini: 100€)
No coŀlegiats: 60€

Inscripcions
A partir del 25 de juny del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Places
Limitades a 300

Coordinació
Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta de Govern del COF de Barcelona,
responsable de la Comissió Delegada
de Formació Continuada
Josep Allué Creus, vocal de Plantes
Medicinals i Homeopatia del COF de
Barcelona

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Crèdits
Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 1 crèdit

Actualització terapèutica
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Estudi de casos d’HTA: què hem
de saber per actuar eficaçment
de cara al pacient hipertens?

Dates

Programa

Autoria i tutoria

XI edició del 2 d’octubre
al 6 de novembre del 2018

•	Introducció
•	Estudi de casos:
• Controlem bé la hipertensió?
•E
 ls diabètics tenen els mateixos
objectius clínics de pressió arterial?
•C
 om 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

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
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

Adreçat a

Coordinació

Hores lectives
40 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 65€
No coŀlegiats: 115€

Inscripcions
A partir del 24 de maig del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.net o bé www.cofb.org

Places

Farmacèutics comunitaris

Limitades a 150

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

Tertúlies d’actualitat

NOU

Dates

Programa

Professorat

10 d’octubre del 2018

Tertúlia 1 La dieta mediterrània i el
trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)
Tertúlia 2 Viure l’ictus
Tertúlia 3 Profilaxi preexposició contra
VIH: a qui, com, quan i perquè?
Tertúlia 4. Medicaments i alteracions
en la microbiota
Tertúlia 5 Exposoma: què és i quines
implicacions té sobre la salut?

Alda, José Ángel, cap de secció de
Psiquiatria de l’Hospital de Sant Joan
de Deu
Duarte, Esther, cap de Secció de Rehabilitació Neurològica dels Hospitals
del Mar i de l’Esperança
Izquierdo, María, professora de nutrició i ciències de l’alimentació, coordinadora del programa de doctorat “Alimentación y Nutrición” de la Universitat
de Barcelona
Maitre, Léa, investigadora - coordinació del projecte EU sobre l’exposoma
http://www.projecthelix.eu/, Barcelona
Institute for Global Health
Altres ponents pendents de determinar

6 de novembre del 2018
13 o 27 de febrer del 2019
(pendent de determinar)
8 de maig del 2019
12 de juny del 2019

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc

Adreçat a

Locals coŀlegials

Farmacèutics coŀlegiats

Hores lectives
10 hores

Matrícula

Coordinació

Coŀlegiats: gratuïta
cal confirmar assistència
a la www.cofb.cat
No coŀlegiats: 30€ cada sessió

Inscripcions
A partir del 5 de setembre del 2018
a la web www.cofb.cat
o bé 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 paraŀlel
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 214 alumnes presencials

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

Salut mental: de l’atenció primària
a l’atenció comunitària
AMB EL
PATROCINI DE

Dates

Programa

VI edició del 16 d’octubre
al 2 de desembre del 2018

Mòdul Clínic
•	Introducció: aspectes generals del
trastorn mental
•	El trastorn ansiós
•	El trastorn d’humor
•	El trastorn psicòtic
•	El trastorn cognitiu
•	Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)
Mòdul Terapèutic
•	Aspectes generals dels tractaments
farmacològics
•	Ansiolítics: benzodiazepines, ansiolítics no benzodiazepínics, indicacions i posologia, efectes adversos,
interaccions, aspectes pràctics de la
utilització d’ansiolítics
•	Antidepressius: tricíclics, ISRS, no
ISRS, indicacions i posologia, efectes
adversos, interaccions, aspectes pràctics de la utilització d’antidepressius
•	Eutimizants: liti, altres estabilitzadors
de l’estat d’ànim, indicacions i posologia, efectes adversos, interaccions,
aspectes pràctics de la utilització
•	Antipsicòtics: típics o de primera generació, atípics o de segona generació,
indicacions i posologia, efectes adversos, interaccions, aspectes pràctics de
la utilització d’antidepressius
•	Tractament farmacològic per malaltia
d’Alzheimer: inhibidors de la colinesterasa, indicacions i posologia, efectes adversos, interaccions, aspectes
pràctics en el tractament farmacològic de la malaltia d’Alzheimer

Hores lectives
20 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: gratuïta
(Cost del curs
sense el patrocini: 220€)
No coŀlegiats: 50€

Inscripcions
A partir del 26 d’abril del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Places
Limitades a 500

•	Tractament farmacològic per TDHA:
estimulants, no estimulants, indicacions i posologia, efectes adversos,
interaccions, aspectes pràctics de la
utilització d’antidepressius
Casos pràctics

Adreçat a
Farmacèutics d’atenció primària i comunitaris

Autoria i tutoria
Baladón, Luisa, psiquiatra de la Unitat
d’Aguts, Parc Sanitari Sant Joan de
Déu, màster en psicogeriatria
Mercadé, Mercè, farmacèutica comunitària, membre del grup de treball
d’atenció farmacèutica del COF de
Barcelona
Rubio, Maria, farmacèutica, investigadora de la Unitat de Recerca del Parc
Sanitari de Sant Joan de Déu
Serrano, Antoni, psiquiatra, cap de
servei de la Unitat d’Aguts, Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Solis, Gerard, farmacèutic
Vicens, Enric, psiquiatra, coordinador
CSM Cerdanyola, Parc Sanitari Sant
Joan de Déu
Vallès, Roser, farmacèutica d’atenció
primària, vocal d’Atenció Primària de la
Junta de Govern del COF de Barcelona

Coordinació
Guillermo Bagaría de Casanova, vicetresorer i responsable d’Atenció Farmacèutica del COF de Barcelona
Roser Vallès Fernández, vocal d’Atenció Primària de la Junta de Govern del
COF de Barcelona

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

Actualització terapèutica
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Programa d’activitats
Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Curs acadèmic 2018 2019
ACTIVITAT ORGANITZADA CONJUNTAMENT
AMB LA VOCALIA D’HOSPITALS DEL COF DE BARCELONA

Dates

Programa

Adreçat a

1. 16 d’octubre del 2018
2. 20 de novembre del 2018
3. 19 de febrer del 2019
4. 19 de març del 2019
5. 30 d’abril del 2019
6. 21 de maig del 2019
7. 18 de juny del 2019

1. Sessió de casos clínics
•	Digestiu, Pediatria, Nutrició i Pacient
crònic
•P
 onents: Anna de Dios i Jorge
del Estal (Hospital Universitari
Joan XXIII de Tarragona), Laura
Gras i Laia López (Hospital de
Sant Pau), Sara Gallardo i Gemma Garreta (Hospital de Terrassa)
i Paula Miralles i Alba Pérez
(Hospital Parc Taulí)
2. Sessió monogràfica de farmàcia
comunitària
•P
 onents: Eloi Merencio i Guillermo
Bagaría
3. Sessió de casos clínics
•	Oncohematologia, malalties infeccioses, pneumologia i reumatologia
•P
 onents: Marta Prat i Judit Roura
(Hospital Clínic), Lidia Carabias i
Adrià Vilariño (Hospital Can Ruti),
Laia Pérez (Hospital de Mataró) i
M. Angeles Pérez Quirós (Hospital
de Granollers)
4. Sessió de perles clíniques
•P
 onents: pendent de determinar
5. Sessió de casos clínics
•	Pacient crític, cardiologia i neurologia
•P
 onents: Xènia Fernández i Jaume
Barceló (Hospital del Mar), Patricia
Garcia i Sonia Garcia (Hospital Vall
d’Hebrón) i Gemma Puig i Sandra
Fernández (Hospital Taulí)
6. Sessió monogràfica d’atenció
primària
•P
 onents: Ana de Andrés i Mónica
Gómez
7. XXV Jornada de la SCFC

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

Horari
17 hores

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

Inscripcions
www.scfarmclin.org

Actualització terapèutica
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Formulació magistral
en els tractaments capiŀlars

Bonificable
NOU

Data

Programa

Professorat

19 d’octubre del 2018

•	Vehicles en tractaments capiŀlars:
•V
 ehicles clàssics: solucions hidroalcohòliques, gels, crema-gels, etc.
•V
 ehicles nous: escumes, solucions
“aquoses”, solucions liposomades
•	Formulacions més freqüents en:
•A
 lopècia androgenètica (patró masculí i femení)
•A
 lopècia areata
•D
 ermatitis seborreica
•P
 soriasi capiŀlar
•	Modus operandi, exemple d’algunes
de les formulacions vistes. N’elaborem algunes com a demostració
•	El farmacèutic davant els nous reptes en tractaments capiŀlars
•A
 lopècia frontal fibrosa
•A
 lopècia areata, etc.

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

Horari
De 9:30 a 14 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 100€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 50€
No coŀlegiats: 130€

Adreçat a

Inscripcions
A partir del 19 de setembre
del 2018, a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 30

Actualització terapèutica
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Farmacèutics que ja tenen experiència
en formulació magistral

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

Actualització en psoriasis
ORGANITZAT
CONJUNTAMENT AMB

AMB EL
PATROCINI DE

AMB LA
COĿLABORACIÓ DE

NOU

Data

Programa

Professorat

24 d’octubre del 2018

•	Presentació
•	La innovació i els tractaments
•	Seguiment del pacient amb psoriasis
•	Hàbits de vida que milloren la psoriasis
•	Viure saludablement amb artritis
psoriàsica: cap a la normalització
•	Obesitat i altres comorbiditats: els
enemics de la psoriasis
•	Vivències d’un pacient
•	Debat

Carrascosa, José Manuel, dermatòleg adjunt de l’Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol, Badalona
Ferran, Marta, dermatòloga adjunta
de l’Hospital del Mar, Barcelona
Jodar, Ramón, cap de servei de farmàcia de l’Hospital Universitari de
Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat
Ribera, Miquel, dermatòleg consultor
sènior de l’Hospital Universitari Parc
Taulí, Sabadell
Rodríguez, Jesús, reumatòleg adjunt
del Servei de Reumatolgoia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat
Vilanova, Mercè, pacient experta, representant d’Acció Psoriasi
Vilarrasa, Eva, dermatòloga adjunta
de l’Hospital de Sant Pau, Barcelona

Horari
De 16 a 20 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
3,5 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva
per a coŀlegiats dels COF,
membres de la Societat Catalana
de Farmàcia Clínica (SCFC)
i de la Sociedad Española
de Farmacéuticos de Atención
Primaria (SEFAP)
(Cost del curs
sense el patrocini: 140€)

Farmacèutics d’hospital, d’atenció primària i comunitaris

Coordinació

Inscripcions
A partir del 19 de setembre
del 2018, a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 75

Actualització terapèutica
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Cristina Roure Nuez, vocal d’Hospitals
del COF de Barcelona i presidenta de la
Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Guillermo Bagaría de Casanova, vicetresorer i responsable d’Atenció Farmacèutica del COF de Barcelona
Roser Vallès Fernàndez, vocal d’Atenció Primària del COF de Barcelona

Antibioticoteràpia per a farmacèutics

Bonificable
Dates

Programa

Adreçat a

V edició del 26 d’octubre
al 23 de desembre del 2018

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
•	Impetigen contagiós
•	Erisipela
•	Ceŀlulitis
•	Mossegada animal
•	Peu diabètic
•	Osteomielitis bacteriana

Farmacèutics comunitaris i d’hospitals

Hores lectives
40 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 255€
No coŀlegiats: 330€

Inscripcions
A partir del 26 de maig del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 300

Actualització terapèutica

16

Autoria i tutoria
Álvarez, Marlene, farmacèutica especialista en farmàcia hospitalària, Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona
Carrasco, Natàlia, farmacèutica especialista en farmàcia hospitalària,
adjunta del Servei de Farmàcia, Hospital de Viladecans
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
Rodríguez-Arias, Ainhoa, farmacèutica especialista en farmàcia hospitalària,
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

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

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

Pacients amb trastorns
afectius i psicòtics. Guia d’actuació
per a l’oficina de farmàcia
AMB EL
PATROCINI DE

NOU

Dates

Programa

Autoria i tutoria

I edició del 30 d’octubre
al 20 de novembre del 2018

15 hores

Mòdul 1 Introducció
Mòdul 2 Pacients amb depressió
Mòdul 3 Pacients amb trastorn bipolar
Mòdul 4 Pacients amb esquizofrènia

Molón, Laura, psiquiatra del Hospital
Clínic de Madrid
Heredia, M. del Puy, doctora en Farmàcia i farmacèutica comunitaria

Matrícula

Adreçat a

Coŀlegiats dels COF: 45€

Farmacèutics comunitaris

Hores lectives

(Cost del curs
sense el patrocini 150€)
No coŀlegiats: 75€

Inscripcions
A partir del 12 de setembre del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Places
Limitades a 300

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

Anticoncepció hormonal,
tots els dubtes, totes les respostes

Dates

Programa

VII edició del 6 novembre
al 3 de desembre del 2018

Actuació farmacèutica en la primera dispensació
•	Puc canviar de píndoles si em produeixen malestar?
•	Per què m’han prescrit una dosis alta?
•	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
•	Què fer si oblido prendre la pastilla?
•	Si he tingut un oblit de més de tres
dies, abandono el tractament?
Forma farmacèutica
•	Sempre oblido prendre la pastilla, hi
ha altres opcions?
•	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?
Efectes adversos. Contraindicacions i interaccions
•	Si fumo no puc prendre anticonceptius?
•	Guanyaré pes amb els anticonceptius?

VIII edició del 6 al 25
de juny del 2019

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 75€
No coŀlegiats: 100€

Inscripcions
VII edició a partir
del 25 de juny del 2018
VIII edició a partir
de l’1 de desembre del 2018
A la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 300

•	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)?
•	Què passa si prenc antibiòtics?
•	Puc beure alcohol? L’anticonceptiu
té la mateixa efectivitat?
Recull de preguntes freqüents

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Autoria i tutoria
Prat, Neus, ginecòloga, responsable
de Coordinació Atenció Salut Sexual i
Reproductiva, Direcció Atenció Primària Costa de Ponent de Barcelona
Solís, Gerard, farmacèutic
Surroca, Aina, farmacèutica i vocal de
la Junta de Govern del COF de Barcelona
Tribó, Gemma, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmacia 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
Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 1,1 crèdits

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

Dates

Programa

Autoria i tutoria

VI edició del 27 de novembre
al 23 de desembre del 2018

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
•	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

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

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 75€
No coŀlegiats: 100€

Inscripcions
A partir del 25 de juny del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Places
Limitades a 500

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

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

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

Actualització en probiòtics
en l’aparell digestiu

Bonificable
Dates

Programa

Autoria i tutoria

IV edició del 3 al 31
de desembre del 2018

•	Ecosistema digestiu i probiòtics
•	Actuació farmacèutica en l’ús de
probiòtics
•U
 sos i indicacions dels probiòtics
•P
 reguntes freqüents
•E
 ficàcia i evidències en l’aparell
digestiu
•	Casos clínics en situacions de consulta freqüent
•D
 iarrea
•R
 estrenyiment
•F
 latulències
•D
 istensió abdominal
•D
 iarrea infantil
•L
 actància
•R
 estrenyiment en la persona gran
polimedicada
•C
 andidiasi en l’embaràs
•M
 enopausa
•C
 andidiasi de repetició
•D
 ieta hiperproteica
•C
 olitis ulcerosa
•S
 índrome de l’intestí irritable (SII)

Izquierdo, Maria, doctora en farmàcia,
professora de Nutrició i Ciències dels
Aliments, coordinadora del Programa
de Doctorat en Alimentació i Nutrició,
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
Tribó, Gemma, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a
Barcelona i diploma en alimentació i
nutrició comunitària de l’Escuela Nacional de Sanidad

Hores lectives
12 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 120€
No coŀlegiats: 160€

Inscripcions
A partir del 25 de juny del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Places
Limitades a 150

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Actualització terapèutica
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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

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

Incontinència urinària
en la persona gran

NOU

Dates

Programa

Autoria i tutoria

I edició del 5 de febrer
al 5 de març del 2019

Aspectes claus
•	Definició
•	Epidemiologia
•	Afectació a la vida diària
•	Importància de la prevenció
Fisiologia
•	Cicle funcional del tracte urinari inferior
Causes
•	P atologies que poden influir en
l’aparició de la incontinència urinària
•	Farmacologia
•	Causes de la incontinència en ancians fràgils
•	Tipus d’incontinència
Complicacions de la incontinència
urinària
•	Infeccions urinàries
•	Dermatitis del bolquer
•	Caigudes
Intervenció des de la farmàcia
•	Preguntes a fer, criteris de derivació
i signes d’alarma
Consells i recomanacions
•	Protectors i absorbents
•	Tractaments conservadors
•	Tractaments farmacològics
•	Recomanacions generals no farmacològiques

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

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 75€
No coŀlegiats: 100€

Inscripcions
A partir del 25 de juny del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 150

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

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

Infeccions vulvovaginals,
ús de probiòtics i higiene íntima

Bonificable
Dates

Programa

Autoria i tutoria

VIII edició del 21 de febrer
al 24 de març del 2019

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
•	Introducció
•	Higiene vulvar
Gestió de la categoria i el lineal

Algueró, Inés, farmacèutica comunitària, responsable de l’àrea professional d’Ibáñez Farmàcia
Cararach, Montserrat, metge especialista en obstetrícia i ginecologia, Centre Ginecològic Santiago Dexeus, Barcelona
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
Surroca, Aina, farmacèutica 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

Hores lectives
10 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 100€
No coŀlegiats: 130€

Inscripcions
A partir de l’1 de gener del 2019,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Places
Limitades a 300

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

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

Crèdits
Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 2,1 crèdits
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El pacient amb insuficiència cardíaca

Bonificable

ORGANITZAT
CONJUNTAMENT AMB

Data

Programa

Professorat

28 de febrer del 2019

•	Pacient amb insuficiència cardíaca (IC)
• Introducció i epidemiologia clínica
•E
 stils de vida, factors de risc, factors de risc desencadenants i activitats preventives
•P
 rocés diagnòstic
•	Farmacoterapèutica de la IC
•T
 ractament farmacològic
•T
 itulació i tractament simptomàtic
•D
 etecció d’interaccions, problemes
relacionats amb els medicaments
(PRM), complicacions i adherència
•	Comorbiditats
•C
 ardiovasculars
•E
 xtracardíaques
•	Transició entre nivells assistencials
•	Malaltia avançada: necessitats pal·
liatives, tractament simptomàtic i
atenció centrada en la persona
•	Debat: què espera el pacient expert?
•	Conclusions

Brugada, Montserrat, infermera, gestió de casos, UGAP 3-4 Santa Coloma
de Gramenet, Barcelona
De la Figuera, Mariano, metge de
família, EAP Sardenya, Barcelona
Fernandez, Mercedes, pacient experta
Freixa, Roman, cardiòleg, cap del
Servei de Cardiologia, Hospital Moisès
Broggi, Sant Joan Despí, l’Hospitalet
de Llobregat
Iracheta, Montse, farmacèutica comunitària a Santa Coloma de Gramenet, vocal de l’executiva catalana de la
SEFAC, professora associada de la
Facultat de Farmàcia i ciències de l’alimentació (UB)
Molist, Núria, geriatra, Hospital de la
Santa Creu, Vic
Roca, Mariona, farmacèutica d’atenció primària, Consorci Sanitari de Terrassa-Servei de farmàcia integral
Tous, Salvador, farmacèutic comunitari a Barcelona, vocal de l’executiva catalana de la SEFAC, màster d’informació
i consell sanitari a l’oficina de farmàcia

Horari
De 15:30 a 19:45 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
3,75 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 275€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 140€
No coŀlegiats: 365€

Inscripcions
A partir del 16 de gener del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 30
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Adreçat a
Farmacèutics comunitaris, d’hospitals,
d’atenció primària i de l’administració
sanitària

Coordinació
Antonio Sánchez Hidalgo, cap de
Servei de Cardiologia, Consorci Sanitari de Terrassa
Cristina Roure Nuez, vocal d’Hospitals
del COF de Barcelona i presidenta de la
Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Guillermo Bagaría de Casanova, vicetresorer i responsable d’Atenció Farmacèutica del COF de Barcelona
Roser Vallès Fernàndez, vocal d’Atenció Primària del COF de Barcelona

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

Maneig del pacient
diabètic amb obesitat
AMB EL
PATROCINI DE

NOU

Data

Programa

Professorat

6 de març del 2019

Pacient amb diabetis i obesitat:
què hi ha de nou?
•	Nous reptes en la gestió de pacients
amb diabetis
•	Prediabetis i obesitat. Estils de vida
•	Objectius terapèutics en el pacient
diabètic
•	Gestió nutricional i hàbits de vida
saludables

Blanco, Mar, farmacèutica comunitària, consultora alimentària
Cos, Xavier, metge d’atenció primària,
director del CAP Sant Martí de Provençals, membre del grup GEDAPS de la
CAMFIC, i de la RedGDPS, membre de
la Primary Care Diabetes Research
Network (IDIAP Jordi Gol) i de la divisió
d’Endocrinologia de la Red de investigación en actividades preventivas y
promoción de la salud (redIAPP), president de la Primary Care Diabetes
Europe (PCDE) des de 2017
Mena, Diego, farmacèutic especialista en farmàcia hospitalària, tècnic de
la Gerència d’Harmonització Farmacoterapèutica del Servei Català de la
Salut (CatSAlut)
Vidal, Josep, endocrinòleg del Servei
d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital
Clínic de Barcelona, director de l’Institut de Malalties Digestives i Metabòliques de l’Hospital Clínic de Barcelona

Horari
De 9:30 a 12 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
2,5 hores

Matrícula

Adreçat a

Gratuïta i exclusiva per als coŀlegiats
membres de la vocalia d’Atenció
Primària dels COF i membres
de la Sociedad Española
de Farmacéuticos de Atención
Primaria (SEFAP)

Farmacèutics d’atenció primària i de
l’administració sanitària

(Cost del curs
sense el patrocini: 130€)

Inscripcions
A partir del 30 de gener del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé 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 paraŀlel
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 alumnes presencials
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Coordinació
Roser Vallès Fernàndez, vocal d’Atenció Primària del COF de Barcelona

Fàrmacs en patologia
cardiovascular i PRM

Bonificable
Dates

Programa

Autoria i tutoria

VI edició del 7 de març
al 15 d’abril del 2019

•	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

Boquet, Meritxell, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia
a Ripollet i màster en atenció farmacèutica per la Universitat de València
Rodríguez, Gemma, farmacèutica
d’Atenció Primària, Servei d’Atenció
Primària Delta de Llobregat, Institut
Català de la Salut (ICS)
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
12 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 110€
No coŀlegiats: 145€

Inscripcions
A partir de l’1 de desembre del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Places

Coordinació

Limitades a 150

Cristina Rodríguez Caba, cap del
Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de
Barcelona
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25

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

Abordatge farmacològic de la patologia
des de l’assistència primària

Bonificable
NOU

Dates

Programa

25, 27 de març,
8, 10, 24 i 29 d’abril del 2019

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

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives

Adreçat a

12 hores

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

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 225€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 115€
No coŀlegiats: 295€

Inscripcions
A partir del 13 de febrer del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 30
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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, Àngels, metgessa, consultora del CAMAP
Madridejos, Rosa, farmacèutica d’atenció primaria, Mútua de Terrassa
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
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
Simonet, Pere J., metge de família de
l’EAP Viladecans 2 de l’Institut Català
de la Salut, membre del GdT Malalties
respiratòries CAMFiC
Troncoso, Amelia, farmacèutica, Gerència Territorial de Barcelona, Institut
Català de la Salut
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

Tècniques de reproducció assistida

NOU

Dates

Programa

Professorat

3 i 4 d’abril del 2019

•	Fisiologia del cicle ovàric i fàrmacs
utilitzats en reproducció assistida
•	Tractaments disponibles: inseminació, fecundació in vitro, vitrificació
ovocitària
•	Complements alimentosos per a la
fertilitat

Colodrón, Marta, ginecòloga especialista en reproducció assistida a la
Clínica Barcelona IVF

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives

Adreçat a

4 hores

Farmacèutics comunitaris

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 55€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 30€
No coŀlegiats: 70€

Inscripcions
A partir del 27 de febrer del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 40
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Coordinació
Cristina Rodríguez Caba, cap del
Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de
Barcelona

Consultes freqüents
en la dispensació en pediatria

Bonificable
Dates

Programa

V edició del 18 d’abril
al 4 de juny del 2019

Mòdul 1 Generalitats del pacient pediàtric
•	Definició i classificació del pacient
pediàtric
•	Característiques de cada una de les
etapes
• El medicament al pacient pediàtric
•	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

Hores lectives
15 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 125€
No coŀlegiats: 165€

Inscripcions
A partir de l’1 de desembre del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.net o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 200
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Mòdul 4 Consultes freqüents relacionades amb el sistema nerviós central
• Insomni i higiene del son
• Ansietat i fòbies
• Enuresi nocturna
• Ús de psicofàrmacs: TDA, TDAH
• 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
• 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
Surroca, Aina, farmacèutica 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
Soŀlicitada acreditació pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud

Gasos medicinals,
actualització i novetats
AMB LA
COĿLABORACIÓ DE

AMB EL
PATROCINI DE

Data

Programa

Professorat

7 de maig de 2019

•	Novetats legislatives del procés de
compra
•	Novetats en el procediment de gestió de gasos medicinals
•	Novetats en el control dels gasos
medicinals

Montalvo, Javier M, Sales Manager
Hospital Care, Abelló Linde
Salvadó, Cristina, Sales Manager
Therapy, Abelló Linde
Viayna, Mariona, directora tècnica
farmacèutica, Abelló Linde
Altres ponents pendents de determinar

NOU

Horari
De 16:30 a 20 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Adreçat a

Hores lectives

Farmacèutics d’hospitals

3 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva per a coŀlegiats
membres de la vocalia d’Hospitals
i d’Atenció Primària i membres
de la Societat Catalana
de Farmàcia Clínica (SCFC)
(Cost del curs
sense el patrocini: 105€)

Inscripcions
A partir del 3 d’abril del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 75
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Coordinació
Cristina Roure Nuez, vocal d’Hospitals
del COF de Barcelona i presidenta de la
Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Atenció farmacèutica comunitària
a pacients amb càncer

Bonificable

ORGANITZAT
CONJUNTAMENT AMB

NOU

Dates

Programa

Professorat

20, 22 i 27 de maig del 2019

Mòdul 1 Introducció i tractament específic del càncer
•	Presentació del curs i del mòdul 1
•	Etiologia del càncer
•	Introducció
•	Prevenció del càncer
•	Metodologia diagnòstica actual
•	Tractament específic del càncer:
tendències actuals
•	Salut integrativa: el paper de les teràpies complementàries en el tractament específic
•	Entorn global del pacient amb càncer: psicosocial i emocional
Mòdul 2 Oportunitats d’atenció farmacèutica en la detecció i l’abordatge
dels efectes secundaris i de les seqüeles del tractament
•	Presentació del mòdul 2
•	Efectes secundaris del tractament.
Símptomes generals i incidència
•A
 parell digestiu
•C
 ardiovascular
•S
 istema nerviós
•P
 ell i mucoses
•	Alimentació: dieta i paper dels complements alimentosos
• Interaccions fàrmac/aliments. Interaccions fàrmac/fitoteràpia
Mòdul 3 Oportunitats d’atenció farmacèutica en l’abordatge de les interaccions
i el suport a l’adherència al tractament
•	Presentació del mòdul 3
•	Casos pràctics i role play (I)
•	Casos pràctics, role play (II)
•	Visió del pacient
•	Col·loqui i cloenda

Alonso, M. José, farmacèutica, especialista en farmàcia industrial i galènica, diplomada en fitoteràpia per la
Universitat de Montpeller
Arcusa, Àngels, cap del Servei d’Oncologia, Consorci Sanitari de Terrassa i secretària de la Junta de la SC d’Oncologia
Bagaría, Guillermo, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a
l’Hospitalet de Llobregat, vicetresorer
i responsable d’Atenció Farmacèutica
del COF de Barcelona
Blanco, Mar, farmacèutica comunitària, consultora alimentària
Esteban, Manel, metge del PADES de
Reus
Gaba, Lydia, metge adjunt del Servei
d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Clínic
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
Pujal, Meritxell, farmacèutica especialista en oncologia, Consorci Sanitari
de Terrassa
Tibau, Ariadna, metgessa adjunta del
Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital de Sant Pau
Altres ponents pendents de determinar

Horari
De 16 a 20 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
12 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 245€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 120€
No coŀlegiats: 320€

Inscripcions
A partir del 10 d’abril del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 30

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

Coordinació
Àngels Arcusa Lanza, cap del Servei
d’Oncologia, Consorci Sanitari de Terrassa i secretària de la Junta de la SC
d’Oncologia
Cristina Roure Nuez, vocal d’Hospitals
del COF de Barcelona i presidenta de la
Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Guillermo Bagaría de Casanova, vicetresorer i responsable d’Atenció Farmacèutica del COF de Barcelona

Iniciació a la formulació personalitzada

Bonificable
Dates

Programa

Professorat

Pendents de determinar

•	Definició de fórmula magistral i de
preparat oficinal
•M
 arc legal a aplicar
•D
 ocumentació i tractament administratiu
•F
 armacopea, bases de dades. Formulari nacional
•	Utilitats de la formulació magistral
com a eina d’atenció farmacèutica
personalitzada
•	Formes farmacèutiques líquides tòpiques:
•S
 olucions aquoses i hidroalcohòliques
•S
 olubilitzants, suspensions. Agents
suspensors, humectants
•	Formes farmacèutiques semisòlides:
•E
 mulsions O/W i W/O: concepte
d’emulsió, tensioactius, Hidrophile-Lipophile Balance (HLB). Procediment d’elaboració
•G
 els. Excipients. Procediment
d’elaboració
•P
 omades. Excipients. Procediment
d’elaboració
•	Formes farmacèutiques orals:
•X
 arops: solucions reguladores,
excipients orals
•C
 àpsules: excipients càpsules, volum aparent
•C
 àpsules entèriques
•	Condicionament i lliurament dels
preparats oficinals i les fórmules
magistrals

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

Horari
De 15:30 a 19:30 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
12 hores

Matrícula
Pendent de determinar

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

Places
Limitades a 30

Adreçat a
Farmacèutics que es volen iniciar en la
formulació o repassar i actualitzar els
coneixements propis en formulació
magistral
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Coordinació
Cristina Rodríguez Caba, cap del
Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de
Barcelona

Problemes de la pell en patologies
no dermatològiques
AMB EL
PATROCINI DE

NOU

Dates

Programa

Professorat

Pendent de determinar

•	Manifestacions cutànies de les malalties metabòliques i de mancança
•	Dermatosis de causa físico-química
•	Manifestacions cutànies per trastorns psicològics
•	Recomanacions cosmètiques per als
problemes dermatològics

Prieto, Leonor, farmacèutica, directora científica de Laboratorios La Roche
Posay
Tribó, M. José, adjunta del Servei de
Dermatologia, Directora de la Unitat de
Psicodermatologia, Hospital del Mar,
Parc de Salut Mar

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives

Adreçat a

8 hores

Farmacèutics comunitaris

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 20€
(Cost del curs
sense el patrocini: 180€)
No coŀlegiats: 40€

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

Places
Limitades a 75
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Coordinació
Marta Alcalde Matarranz, vocal de
Dermofarmàcia i Productes Sanitaris
del COF de Barcelona

Nutrició i suplementació en l’esport

Dates

Programa

Autoria i tutoria

VIII edició del 27 de setembre
al 18 d’octubre del 2018

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
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

Bárcena, Laura, farmacèutica comunitària, coautora del curs, Diploma
Superior de Alimentación Nutrición y
Salud Pública (ENS-ISCIII)
León, Pilar, farmacèutica comunitària,
especialista en nutrició per la Universidad de Navarra, diplomada en nutrició per l’Escuela Nacional de Sanidad
(DEA), Universidad Complutense de
Madrid
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

IX edició del 23 d’abril
al 14 de maig del 2019

Hores lectives
15 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 55€
(Cost del curs
sense el patrocini:180€)
No coŀlegiats: 95€

Inscripcions
VIII edició a partir
del 24 de maig del 2018
IX edició a partir
de l’1 de desembre del 2018
A la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Places
Limitades a 150

Adreçat a

Alimentació i nutrició

Farmacèutics comunitaris

Alimentació i nutrició
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Coordinació
Pura Lledó Polo, gerent del Departament de Formació del COF de Madrid

Nutrició i esport
AMB EL
PATROCINI DE

Dates

Programa

Professorat

15, 16, 22, 23, 29
i 30 d’octubre del 2018

•	Breu introducció de 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

Bagaría, Guillermo, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a
l’Hospitalet de Llobregat, vicetresorer
i responsable d’Atenció Farmacèutica
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

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
12 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 30€
(Cost del curs
sense el patrocini: 265€)
No coŀlegiats: 60€

Inscripcions
A partir del 12 de setembre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

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

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Places
Limitades a 75

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

Nutrició i esport
Nivell avançat
AMB EL
PATROCINI DE

NOU

Dates

Programa

Professorat

22 i 24 de gener del 2019

•	Casos pràctics en nutrició i complementació esportiva
•D
 oping
•	Interaccions

A partir del 5 de desembre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

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 del
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Segura, Jordi, ex-director del Laboratori Antidopatge de Barcelona i coŀlaborador del programa de Neurociències
del IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques), coŀlaborador 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)

Places

Coordinació

Horari
22 de gener de 15 a 19:30 hores
24 de gener de 14 a 16 hores

Lloc

Farmacèutics comunitaris

Locals coŀlegials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 20€
(Cost del curs
sense el patrocini: 175€)
No coŀlegiats: 40€

Inscripcions

Limitades a 75

Alimentació i nutrició

Adreçat a

Anna Bach Faig, vocal d’Alimentació
i Nutrició del COF de Barcelona
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Actuació farmacèutica
en nutrició artificial
ORGANITZAT
CONJUNTAMENT AMB

AMB EL
PATROCINI DE

Dates

Programa

Professorat

28, 30 de gener,
4 i 6 de febrer del 2019

Jornada 1
•	Trastorns de l’equilibri hidroelectrolític: fluïdoteràpia
Jornada 2
•	Síndrome de l’intestí curt
Jornada 3
•	Suport nutricional en el pacient oncològic
Jornada 4
•	Interaccions fàrmac-nutrient en pacient ancià
•	Nutrició en l’ancià fràgil

Cardona, Daniel, farmacèutic adjunt,
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Fernández, Jordi, farmacèutic adjunt,
Centro Médico Teknon, Barcelona
Leiva, Elisabet, farmacèutica adjunta,
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat
Martínez, Eva, farmacèutica adjunta,
Corporació Salut Maresme i la Selva
Miana, Maria Teresa, farmacèutica
adjunta, Hospital Clínic de Barcelona
Miserachs, Núria, farmacèutica adjunta, Fundació Hospital de l’Esperit
Sant, Santa Coloma de Gramenet
Muro, Nieves, farmacèutica adjunta,
Badalona Serveis Assistencials
Sagalés, Maria, farmacéutica adjunta,
Hospital General de Granollers
Villaronga, Miquel, farmacèutic adjunt, Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat

NOU

Horari
De 17 a 19:30 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
10 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva per a coŀlegiats
membres de la Vocalia d’Hospitals
dels COF i membres de la Societat
Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC)
(Cost del curs
sense el patrocini: 245€)

Inscripcions
A partir del 12 de desembre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Adreçat a
Farmacèutics d’hospital

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

Places
Limitades a 50

Coordinació
Grup de Nutrició de Farmacèutics
d’Hospitals de Catalunya

Alimentació i nutrició
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Indicació i casos pràctics
en complements alimentosos
AMB EL
PATROCINI DE

Dates

Programa

Professorat

18, 19, 20, 25
i 26 de febrer del 2019

Locals coŀlegials

•	Actualització de la normativa i aŀlegacions de salut. Bibliografia i recursos
•	Complements per al sistema nerviós
•	Complements per al sistema digestiu
•	Complements per a la pell i els cabells
•	Complements per a l’aparell locomotor

Hores lectives

Adreçat a

10 hores

Farmacèutics comunitaris

Arranz, Laura, doctora en farmàcia,
professora associada del Departament
de Nutrició, Ciències de l’Alimentació
i Gastronomia, Facultat de Farmàcia i
Ciències de l’Alimentació, Universitat
de Barcelona
Blanco, Mar, farmacèutica comunitària, consultora alimentària
Ramírez, Anna, farmacèutica, Centre
d’Informació del Medicament (CIM) del
COF de Barcelona

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc

Matrícula

Coordinació

Coŀlegiats dels COF: 20€

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

(Cost del curs
sense el patrocini: 225€)
No coŀlegiats: 40€

Inscripcions
A partir del 9 de gener del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 40

Alimentació i nutrició
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Cardiodiabesitat:
atenció centrada en el pacient
AMB EL
PATROCINI DE

NOU

Data

Programa

Professorat

11 d’abril del 2019

•	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 en:
•H
 TA
•H
 iperlipidèmies
•E
 xcés de pes
•D
 iabetis mellitus tipus 2

Alonso, M. José, farmacèutica, especialista en farmàcia industrial i galènica,
diplomada en fitoteràpia per la Universitat de Montpeller
Blanco, Mar, farmacèutica comunitària, consultora alimentària
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

Horari
De 15 a 20:30 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
5 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 100€
(Cost del curs
sense el patrocini: 220€)

Adreçat a

No coŀlegiats: 150€

Farmacèutics que tinguin coneixements en complements alimentosos

Inscripcions
A partir del 6 de març del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 50

Alimentació i nutrició
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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

VII curs d’actualització
en ciències de laboratori clínic
ORGANITZAT CONJUNTAMENT
AMB LA SECCIÓ DE GESTIÓ I QUALITAT DE

NOU

Programa

Dates

•	Utilitat del marcador HE4 en l’estudi
de massa ovàrica
•	Teràpia cel·lular avançada. Present i
futur de les cèl·lules mesenquimàtiques dels limfòcits T específics
•	Codi sèpsia
•	Sistemes informàtics de laboratori (SIL)
•	Genètica de les malalties neuromusculars
•	Vigilància de microorganismes multiresistents causants d’infeccions
nosocomials
•	Diagnòstic d’immunodeficiències primàries: la importància del laboratori
•	Programa de cribratge neonatal a
Catalunya (part II)

17 d’octubre del 2018
21 de novembre del 2018
16 de gener del 2019
20 de febrer del 2019
20 de març del 2019
24 d’abril del 2019
15 de maig del 2019
19 de juny del 2019

Horari
De 16:30 a 19:30 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Adreçat a

Hores lectives
24 hores

Professionals interessats en l’àmbit del
laboratori clínic

Matrícula

Professorat

Gratuïta i exclusiva
per a coŀlegiats dels COF
o membres de l’Associació
Catalana de Ciències
del Laboratori Clínic (ACCLC)

Inscripcions
A partir del 10 de setembre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places

Anàlisis clíniques

Limitades a 50

Anàlisis clíniques
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Cámara Mas, Jordi, llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, especialista en microbiologia clínica,
responsable del Laboratori d’Epidemiologia, Servei de Microbiologia i Parasitologia, Hospital Universitari de Bellvitge
Cruz Carlos, Luzma, llicenciada en Farmàcia, especialista en bioquímica clínica,
facultativa de les àrees de suport i responsable de proves al costat del pacient al
centre d’urgències d’atenció primària dels
Laboratoris Clínics de la Vall d’Hebron
Galiano Petit, Pía, doctora en biologia,
facultativa adjunta consultora 3 del Servei de Genètica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, membre del comitè
d’experts d’ASEM Catalunya i membre
de la Junta directiva de la AEGH (Asociación Española de Genètica Humana)
Jiménez Romero, Orland, llicenciat
en Medicina i Cirurgia, especialista en
anàlisis clíniques, cap de Secció del
Laboratori Territorial de Girona

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 de cribratge neonatal,
Secció Errors Congènits del Metabolisme,
Servei de Bioquímica i Genètica molecular,
Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB),
Hospital Clínic de Barcelona
Mora Brugués, Josefina, doctora en
farmàcia, facultatiu consultora 3 del Servei
de Bioquímica de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau i professora associada de
la Universitat Autònoma de Barcelona
Teniente Serra, Aina, doctora en immunologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona, especialista en immunologia
per l’Hospital Germans Trias i Pujol, facultatiu adjunt del Servei d’Immunologia,
Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord
(LCMN), Hospital Germans Trias i Pujol
Torrens Zapata, Sílvia, llicenciada en
Biotecnologia (Universitat de Vic) i màster
oficial en recerca clínica en donació de
cèl·lules, òrgans i teixits pels transplantaments (Universitat de Barcelona), responsable del Laboratori d’Anàlisi Cel·lular del
Banc de Sang i Teixits de Barcelona (BST)

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 de la 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
Soŀlicitada acreditació pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud

Anàlisis clíniques,
cap pregunta sense resposta

NOU

Dates

Programa

Professorat

Recepció de preguntes del 22 d’octubre
al 2 de novembre del 2018

•	Respondre a consultes freqüents
relacionades amb la interpretació de
les anàlisis clíniques

Professionals experts en anàlisis
clíniques

Sessió cap pregunta sense resposta
(Presencial i Webinar)

28 de novembre del 2018

Adreçat a

Horari

Farmacèutics comunitaris

De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
2 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: gratuïta
No coŀlegiats: 30€

Inscripcions
A partir del 22 d’octubre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé 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 paraŀlel
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 212 alumnes presencials

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

Micosis cutànies

Dates

Programa

Autoria i tutoria

IX edició del 18 de setembre
al 15 d’octubre del 2018

•	Micosi cutànies
•P
 itiriasi versicolor
•D
 ermatòfits
•C
 àndides
•	Farmacologia
•F
 àrmacs sistèmics
•F
 àrmacs tòpics
•	Recomanacions i mesures preventives
•	Casos clínics

Bagaría, Guillermo, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a
l’Hospitalet de Llobregat, vicetresorer
i responsable d’Atenció Farmacèutica
del COF de Barcelona
Barau, Mercè, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Barcelona i llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona
Jucglà, Anna, dermatòloga del Servei
de Dermatologia, Hospital Universitari
de Bellvitge
Tribó, Gemma, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a
Barcelona i diploma en alimentació i
nutrició comunitària de l’Escuela Nacional de Sanidad

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 75€
No coŀlegiats: 100€

Inscripcions
A partir del 25 de juny del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Places
Limitades a 300

Dermofarmàcia i productes sanitaris

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

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

Cosmètica BIO
AMB EL
PATROCINI DE

Dates

Programa

Autoria i tutoria

II edició del 3
al 24 d’octubre del 2018

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

Bárcena, Laura, farmacèutica adjunta, diplomada en salut pública, formació especialitzada en dermocosmètica
i formulació cosmètica
Gutiérrez, Lucrecia, farmacèutica titular, postgrau en dermocosmètica
aplicada a l’oficina de farmàcia, formació en tècniques de venta i màrqueting
farmacèutic, 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

III edició de l’11 d’abril
al 6 de maig del 2019

Hores lectives
15 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 60€
(Cost del curs
sense el patrocini: 150€)
No coŀlegiats: 90€

Inscripcions
II edició a partir
del 6 de juny del 2018
III edició a partir
de l’1 de desembre del 2018
A la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Places
Limitades a 500

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

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

Fòrum DERMOEXPERT
AMB EL
PATROCINI DE

NOU

Data

Programa

Professorat

4 d’octubre del 2018

•	El nou escenari de la dermofarmacia:
els reptes a superar
•	La cosmètica coreana arriba a la farmàcia: que és? Que ofereix de diferent?
•	Epigenètica a la cosmètica
•	La salut de la pell i la pràctica esportiva

Abarquero, Mercedes, farmacéutica,
responsable científica de Laboratorios
Vichy
Albarracín, Marta, llicenciada en Biologia i responsable de formació de Jowaé
Mateo, Oscar, director de coneixement
i estudi de mercat i responsable de
formació d’STANPA (Asociación Nacional de Perfumeria y Cosmética)
Taberner, Rosa, especialista en Dermatologia Medico-Quirúrgica i Venereología, adjunta al Servei de Dermatologia de l’Hospital Son Llàtzer (Mallorca),
membre de l’Acadèmia Espanyola de
Dermatologia i Venereología i editora del
blog de dermatologia Dermapixel
Altres ponents pendents de determinar

13 de desembre del 2018
7 de febrer del 2019
9 de maig del 2019

Horari
De 14 a 16 hores

Adreçat a

Lloc

Farmacèutics

Locals coŀlegials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: gratuïta,
cal confirmar assistència
a la www.cofb.cat
(Cost del Fòrum DermoExpert
sense el patrocini: 190€)
No coŀlegiats: 30€ cada sessió

Inscripcions
A partir del 5 de setembre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 212

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

Cura de la pell de la gent gran

Bonificable
NOU

Dates

Programa

I edició del 8 de novembre
al 23 de desembre del 2018

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
•	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

Hores lectives
14 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 130€
No coŀlegiats: 170€

Inscripcions
A partir del 25 de juny del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 150

Dermofarmàcia
i productes sanitaris
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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

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, farmacèutica, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del COF de Barcelona

Com potenciar la dermofarmàcia
amb consell farmacèutic

Dates

Programa

Autoria i tutoria

XII edició del 21 de novembre
al 19 de desembre del 2018

Gutiérrez, Lucrecia, farmacèutica
comunitària en farmàcia rural, formació en tècniques de venda i màrqueting
farmacèutic
Muñoz, Irene, farmacèutica comunitària, àmplia experiència en consell
farmacèutic en dermofarmàcia
Revuelta, Ana, farmacèutica comunitària, coordinadora en grups de treball
d’atenció farmacèutica del COF de
Madrid, especialista en dermofarmàcia

XIII edició a partir
de l’1 de desembre del 2018

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

A la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Adreçat a

XIII edició del 21 de març
al 15 d’abril del 2019

Hores lectives
20 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 70€
No coŀlegiats: 120€

Inscripcions
XII edició a partir
del 24 de maig del 2018

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

Farmacèutics comunitaris

Places
Limitades a 150

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

Higiene íntima i salut sexual de la dona

NOU

Dates

Programa

Professorat

16 i 23 de gener del 2019

Higiene intima
•	De la nena i l’adolescent
•	De l’edat fèrtil i la menstruació
•	De l’embaràs, el postpart i la lactància
•	De la menopausa
•	De la gent gran
Salut sexual femenina
•	Hidratació
•	Lubricació
•	Recuperadors
•	Exercitadors pèlvics, etc.

Pendent de determinar

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 90€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 45€
No coŀlegiats: 120€

Inscripcions
A partir de 5 de desembre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 75

Dermofarmàcia
i productes sanitaris

46

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

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

Salut i bellesa capiŀlar,
tractaments i productes
AMB EL
PATROCINI DE

NOU

Dates

Programa

Professorat

4, 6, 11 i 12 de març del 2019

•	Part viva – problemes de salut: caiguda, caspa, seborrea, sensibilitat
•	Part morta – problemes de bellesa:
pèrdua de qualitat, puntes obertes,
suavitat, encrespament, brillantor,
cabells blancs
•	Impacte dels medicaments i d’algunes patologies en els cabells
•	Preguntes clau per indicar correctament els productes capiŀlars
•	Tècniques de recomanació i indicació de productes capiŀlars
•	Gestió de la categoria capiŀlar

Alcalde, Maria Teresa, llicenciada en
Farmàcia, professora del màster de
dermofàrmacia i cosmetologia de la
Universitat de Barcelona, professora
associada del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica de la
Facultat de Farmàcia i Ciències de
l’Alimentació, Universitat de Barcelona
Arias, Asun, llicenciada en Farmàcia,
sòcia i directora general d’Asun Arias
Consultores, màster en gestió d’empresa i màrqueting per l’Instituto Directivos de Empresa, màster en inteŀligència emocional i coaching i
professora de tres màsters internacionals al CESIF
Altres ponents pendents de determinar

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 20€
(Cost del curs
sense el patrocini: 175€)

Adreçat a

No coŀlegiats: 40€

Farmacèutics comunitaris

Inscripcions
A partir de 6 de febrer del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 75

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

Atòpia: solucions des de la farmàcia

Bonificable
Dates

Programa

Autoria i tutoria

VII edició del 6 de maig
a l’11 de juny del 2019

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
•O
 bjectius del tractament
•	Productes + consell
• Cura diària
• Indicacions en cas de brots
• Indicacions en situacions especials
•	Seguiment
•P
 aper en la primera dispensació
•S
 eguiment 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

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
Mateu, Eulàlia, farmacèutica, experta
en el sector de dermocosmètica
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
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 i vocal de
la Junta de Govern del COF de Barcelona

Hores lectives
10 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 100€
No coŀlegiats: 130€

Inscripcions
A partir de l’1 de desembre del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 300

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

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

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

Dermofarmàcia
i productes sanitaris
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Formulació cosmètica,
línia pròpia i cosmètica personalitzada

Bonificable
NOU

Dates

Programa

Professorat

16 i 17 de maig del 2019

•	Marc regulador
•	Com buscar el valor afegit de productes cosmètics en sèrie a la farmàcia
•	Formulació en envelliment cutani
(facial i corporal)
•	Cosmètica personalitzada en manteniments de pells intolerants (rosàcia i pell sensible), atòpia i dermatitis seborreica
• Demostracions de formulació

Bau, Carmen, farmacèutica, especialista en farmàcia industrial i galènica,
coŀlaboradora de la Unitat de Tecnologia Farmacèutica de la Facultat de
Farmàcia de la UB, directora tècnica
d’ACOFARMA
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

Horari
De 9:30 a 14 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 200€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 100€
No coŀlegiats: 260€

Inscripcions
A partir del 10 d’abril del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 30

Dermofarmàcia
i productes sanitaris

49

Adreçat a
Farmacèutics que volen ampliar els
coneixements en l’elaboració de cosmètics a la oficina o que volen solucionar problemes freqüents que reben a
la oficina de farmàcia, de forma pràctica i eficaç

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

La gestió per categories pas a pas

Dates

Programa

Autoria i tutoria

II edició del 2 d’octubre
al 5 de novembre del 2018

•	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

Serra, Juan Carlos, llicenciat en Farmàcia (UB), diplomat en màrqueting
(EADA), soci director de Marketinred,
director del màster en gestió d’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

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 70€
No coŀlegiats: 105€

Inscripcions
A partir del 24 d’abril del 2017,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Places

Desenvolupament empresarial de la farmàcia

Limitades a 200

Desenvolupament
empresarial de la farmàcia
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Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

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

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
Dates nivell inicial
Grup 8 25 i 31 d’octubre del 2018
Grup 9 13 i 15 de novembre del 2018
Grup 10 4 i 5 de desembre del 2018
Grup 11 15 i 17 de gener del 2019
Grup 12 12 i 13 de febrer del 2019

Dates nivell mitjà
Grup 13M 12 i 14 de març del 2019
Grup 14M 5 d’abril del 2019
Grup 15M 21 i 23 de maig del 2019
Grup 16M 11 i 13 de juny del 2019

Horari
De 14 a 16 hores

Horari taller 14M
De 9:30 a 14 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva per a coŀlegiats
del COF de Barcelona

Inscripcions
Nivell inicial a partir
del 19 de setembre del 2018
Nivell mitjà a partir
del 6 de febrer del 2019
A la web www.cofb.cat
o bé 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

Desenvolupament
empresarial de la farmàcia
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Programa

Professorat

Nivell inicial
•	Nomenclatura i procediment detallat
de les diferents etapes de la facturació al CatSalut
•	Deduccions de la facturació al CatSalut
•	Càlcul de les deduccions de l’RDL
8/2010, laboratoris adherits i no
adherits
•	Càlcul dels marges de les oficines
de farmàcia, majoristes i laboratoris
pels medicaments
•	Documents de l’apartat “Dades econòmiques” de la web, amb la finalitat
d’aclarir els conceptes
Nivell mitjà
•	Nomenclatura i procediment detallat
de les diferents etapes de la facturació al CatSalut i Mútues
•	Deduccions de la facturació al CATSALUT i Mútues
•	Càlcul de les deduccions de l’RDL
8/2010, laboratoris adherits i no
adherits
•	Càlcul dels marges de les oficines
de farmàcia, majoristes i laboratoris
pels diferents productes del Concert
•	Documents de l’apartat “Dades econòmiques” de la web, amb la finalitat
d’aclarir els conceptes
•	Circuit de lliurament de cupons precinte, i recomanacions per garantir
la qualitat del procés de facturació i
penalitzacions
•	Portal de Serveis del Consell i generació d’informes de dispensació i
gestió d’usuaris

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

Adreçat a
Exclusiu per a farmacèutics coŀlegiats

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

Gestió de l’oficina de farmàcia:
pla de màrqueting

Dates

Programa

Autoria i tutoria

IV edició del 12 de novembre
al 16 de desembre del 2018

Anàlisi interna
•	Històric de vendes
•	Compres
•	Costos
•	Màrqueting mix
•	Anàlisi de l’equip
Anàlisi externa
•	Entorn
•	Situació
•	Competència
•	Geomàrqueting
•	Estudis de mercat
•	DAFO
Decisions estratègiques
•	Segmentació-objectius-posicionament
Les 4 “P” del màrqueting i la cinquena (people)

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

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 85€
No coŀlegiats, tècnics
i auxiliars de farmàcia: 120€

Inscripcions
A partir del 25 de juny del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Places
Limitades a 150

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris, tècnics i
auxiliars de farmàcia

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

Com crear un blog de la farmàcia?

Bonificable
Dates

Programa

Professorat

23 i 30 de novembre del 2018

•	Quina estratègia digital ha de tenir
el meu blog? Criteris i paràmetres
per escollir una estratègia de continguts afí als objectius de comunicació de la farmàcia. Revisió i seguiment de les visites del blog
•	Estructura d’un apunt de blog: definir les parts essencials i els elements
que ha d’incloure per redactar correctament un blog (títol, introducció,
seccions, conclusió, exemples, call
to action, paraules claus, imatges…). Exemples
•	Creació d’un apunt o missatge de
blog amb Wordpress
•	Optimització del contingut del blog
per situar-lo a Google
•	Cas pràctic: redacció i maquetació
d’un apunt de blog amb Wordpress
per inserir-lo a Google

Sastre, Maria, farmacèutica i CEO de
MS DigitalPharma

Horari
23 de novembre
de les 9:30 a 14 hores
30 de novembre
de 9:30 a 13 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
7 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 115€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 55€
No coŀlegiats: 150€

Inscripcions
A partir del 24 d’octubre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 30

Desenvolupament
empresarial de la farmàcia
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Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

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

Gestió d’estocs i compres

Dates

Programa

Autoria i tutoria

XI edició del 4
al 23 de desembre del 2018

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

Vives, Antonio, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a Cornellà de Llobregat, professor del màster de gestió de l’oficina de farmàcia
del COF de Barcelona

XII edició del 4 de juny
al 2 de juliol del 2019

Hores lectives
5 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 60€
No coŀlegiats, tècnics
i auxiliars de farmàcia: 85€

Adreçat a

Inscripcions

Farmacèutics comunitaris, tècnics i
auxiliars de farmàcia

XI edició a partir
del 25 de juny del 2018
XII edició a partir
de l’1 de desembre del 2018
A la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 300

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

El pricing : com instaurar
una estratègia de preus a la farmàcia

NOU

Dates

Programa

Autoria i tutoria

I edició del 17 de gener
al 12 de febrer del 2019

•	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

Serra, Juan Carlos, llicenciat en Farmàcia (UB), diplomat en màrqueting
(EADA), soci director de Marketinred,
director del màster en gestió d’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

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 85€
No coŀlegiats: 115€

Inscripcions
A partir del 25 de juny del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Places

Adreçat a

Limitades a 300

Farmacèutics comunitaris

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

Gestió de l’oficina de farmàcia:
marxandatge

Dates

Programa

Autoria i tutoria

IV edició del 25 de febrer
al 18 de març del 2019

Coŀlegiats dels COF: 75€

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

No coŀlegiats, tècnics
i auxiliars de farmàcia: 100€

Adreçat a

Inscripcions

Farmacèutics comunitaris, tècnics i
auxiliars de farmàcia amb responsabilitat en la gestió de la farmàcia

Ribera, Carme, llicenciada en Farmàcia (UB), màster en màrqueting (EADA)
i assessora de màrqueting d’oficina de
farmàcia
Serra, Juan Carlos, llicenciat en Farmàcia (UB), diplomat en màrqueting
(EADA), soci director de Marketinred,
director del màster en gestió d’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

Hores lectives
6 hores

Matrícula

A partir del 25 de juny del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places

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

Limitades a 300

Desenvolupament
empresarial de la farmàcia

Coordinació
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Gestió de l’oficina de farmàcia:
fidelització

Dates

Programa

Autoria i tutoria

IV edició del 28 de març
al 22 de abril del 2019

Detry, Nathalie, llicenciada en Ciències
Econòmiques i Empresarials (UB), vicepresidenta i membre del consell de direcció de Barna Consulting Group Consultors Associats SA, ponent en
programes de postgrau de la Universitat
de Navarra i la Universitat Pompeu Fabra

Coŀlegiats dels COF: 60€

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

No coŀlegiats, tècnics
i auxiliars de farmàcia: 85€

Adreçat a

Inscripcions

Farmacèutics comunitaris, tècnics i
auxiliars de farmàcia amb responsabilitat en la gestió

Hores lectives
5 hores

Matrícula

A partir de l’1 de desembre del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Places
Limitades a 300

Desenvolupament
empresarial de la farmàcia

57

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

Gestió de l’oficina de farmàcia:
aparadorisme

Dates

Programa

Autoria i tutoria

IV edició del 30 d’abril
al 20 de maig del 2019

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

Serra, Juan Carlos, llicenciat en Farmàcia (UB), diplomat en màrqueting
(EADA), soci director de Marketinred,
director del màster en gestió d’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

Hores lectives
5 hores

Matrícula

Adreçat a

Coŀlegiats dels COF: 60€

Farmacèutics comunitaris, tècnics i
auxiliars de farmàcia amb responsabilitat a la gestió de la farmàcia

No coŀlegiats, tècnics
i auxiliars de farmàcia: 85€

Inscripcions
A partir de l’1 de desembre del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 300

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

Com crear un butlletí d’informació?

NOU

Data

Programa

Professorat

10 de maig del 2019

•	Com gestionem la base de dades de
clients per fer un mailing. Definir les
segmentacions possibles a la base
de dades dels clients fidelitzats al
programa de gestió en funció de
diferents criteris: aniversari, sexe,
comportament de compra…
•	Creació d’un mailing des d’un gestor
professional de correus electrònics,
en aquest cas escollirem Mailchimp:
• Com fer una campanya
• Com importar els llistats
• Com dissenyar les plantilles
• Com crear un mailing
•C
 om fer el seguiment de l’enviament del correu electrònic. Valoració dels resultats
•	Com combinem el butlletí amb xarxes socials, blog, web i el punt de
venda per obtenir la màxima difusió
de la nostra campanya

Sastre, Maria, farmacèutica i CEO de
MS DigitalPharma

Horari
De 9:30 a 14 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 80€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 40€
No coŀlegiats: 100€

Inscripcions
A partir del 3 d’abril del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 30

Desenvolupament
empresarial de la farmàcia
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Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

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

Fitoteràpia aplicada
AMB EL
PATROCINI DE

Dates

Programa

Autoria i tutoria

XVIII edició del 26 de setembre
al 31 de desembre del 2018

•	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
•	PM en dermatologia: cures que requereixen tractament específic: ceŀlulitis 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

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

XIX edició del 5 de març
al 25 de juny del 2019

Hores lectives
60 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 70€
(Cost del curs
sense el patrocini: 420€)
No coŀlegiats: 90€

Inscripcions
XVIII edició a partir
del 10 de gener del 2018
XIX edició a partir
de l’1 de desembre del 2018
A la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 150

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

Adreçat a

Fitoteràpia

Farmacèutics

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

La fitoteràpia
en les patologies hivernals
AMB EL
PATROCINI D’

Dates

Programa

Autoria i tutoria

II edició del 30 d’octubre
al 31 de desembre del 2018

•	Fisiopatologia de patologies hivernals: mal de coll, refredat, grip i tos
•	Signes i símptomes d’alarma. Criteris de derivació
•	Plantes medicinals indicades. Mecanismes d’acció
•	Posologia, pauta i duració dels tractaments
•	Interaccions plantes medicinalsmedicaments
•	Situacions especials
•	Posicionament i eines de recomanació
•	Gestió de la categoria

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

III edició del 15 de gener
al 15 de març del 2019

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 100€
(Cost del curs
sense el patrocini: 135€)
No coŀlegiats, tècnics
i auxiliars de farmàcia: 130€

Inscripcions

Adreçat a

II edició a partir
del 3 de setembre del 2018

Farmacèutics comunitaris, tècnics i
auxiliars de farmàcia

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

III edició a partir
de l’1 de desembre del 2018
A la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Places
Limitades a 300

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

Fitoteràpia: usos i aplicacions
dels olis essencials
AMB LA
COĿLABORACIÓ DE

Dates

Programa

Professorat

21, 22, 28, 29 de gener,
4, 5 i 11 de febrer del 2019

•	Generalitats
•	Infectologia
•	Sistema respiratori
•	Inflamació i gestió del dolor
•	Sistema circulatori
•	Dermatologia
•	Sistema digestiu
•	Sistema urinari
•	Sistema nerviós

Castro Albizua, Maite, farmacèutica,
formadora, visitadora mèdica i responsable tècnic de Pranarôm España SLU
García Monreal, Matilde, farmacèutica titular a València i especialitzada
en fitoteràpia i olis essencials

Horari
De 9:30 a 13:30 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
28 hores

Matrícula

Adreçat a

Coŀlegiats dels COF: 70€

Farmacèutics comunitaris

(Cost del curs
sense la coŀlaboració: 380€)
No coŀlegiats: 95€

Inscripcions
A partir del 5 de desembre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 50

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

Fitoteràpia: usos i aplicacions dels olis
essencials en pediatria. Nivell avançat
AMB LA
COĿLABORACIÓ DE

NOU

Dates

Programa

Professorat

26 de febrer i 5 de març del 2019

•	Generalitats
•V
 ies d’administració, dosis i posologies
•P
 recaucions d’ús
•T
 oxicitat
•	Infeccions
•V
 ies respiratòries
•G
 astrointestinals
• Infeccions virals
• Infeccions fúngiques
•	Afeccions bucodentals
•A
 ftes
•G
 ingivitis
•D
 entició
•	Afeccions de la pell
•C
 rosta làctia
•D
 ermatitis atòpica
•D
 ermatitis del bolquer
•	Afeccions digestives
•C
 òlics del lactant
•P
 arasitosi intestinal
•N
 àusees, marejos
•	Trastorns del sistema nerviós
•P
 ors
•H
 iperactivitat
•M
 anca de concentració
•N
 erviosisme, angoixa
•T
 rastorns del son

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

Horari
De 16 a 19 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 50€
(Cost del curs
sense la coŀlaboració: 140€)
No coŀlegiats: 65€

Inscripcions
A partir del 23 de gener del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 50

Adreçat a
Farmacèutics que hagin fet el curs
“Fitoteràpia: usos i aplicacions dels olis
essencials” o bé tinguin coneixements
avançats en olis essencials

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

Consell homeopàtic per a viatgers
AMB LA
COĿLABORACIÓ DE

Dates

Programa

Professorat

6 i 8 de novembre del 2018

•	Ansietat prèvia al viatge. Por de volar
•	Mareig dels transports
•	Problemes circulatoris propis del viatge (insuficiència venosa, varices, flebitis, prevenció de trastorns arterials)
•	Alteracions provocades per fred (refredats, penellons) o calor (insolació,
cremades)
•	Aŀlèrgies: urticàries (urticària solar,
entre altres), picades d’insectes, rinitis, conjuntivitis
•	Gastroenteritis. Diarrea del viatger.
Restrenyiment durant el viatge
•	Mal d’altura
•	Traumatismes (ferides, contusions,
esquinços, cruiximent, sobrecàrregues
musculars i articulars, contractures)

Díez Llambrich, Xavier, metge homeòpata en exercici professional a Barcelona des de 1983, llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de
Barcelona, diplomat en homeopatia per
la Universitat de Bordeus, llicenciat en
Antropologia Social i Cultural, autor de
diversos llibres sobre homeopatia publicats per la Facultat de Medicina de
Saragossa i per Amazing Books

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 30€
(Cost del curs
sense la coŀlaboració: 85€)
No coŀlegiats: 60€

Inscripcions
A partir del 3 d’octubre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places

Homeopatia

Limitades a 35

Homeopatia
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Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

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

Tallers avançats d’homeopatia

Dates

Programa

Professorat

26 novembre del 2018

•	Temes a treballar
• Fibromiàlgia
•	Indicacions de les principals sals de
sodi: Natrum arsenicosum, Natrum
carbonicum, Natrum muriaticum,
Natrum phosphoricum, Natrum salicylicum i Natrum sulfuricum
• Odontoestomatologia homeopàtica
• Rendiment intel·lectual, TDAH, tics
• Principals medicaments de la veu

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 publicats per
la Facultat de Medicina de Saragossa
i per Amazing Books

Adreçat a

Coordinació

14 de gener del 2019
4 de març del 2019
6 de maig del 2019
3 de juny del 2019

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives

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

10 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 155€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 75€
No coŀlegiats: 200€

Inscripcions
A partir del 24 d’octubre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 35

Homeopatia

65

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

Iniciació pràctica a l’homeopatia

Bonificable
Dates

Programa

Autoria i tutoria

XIII edició del 27 de novembre
al 27 de desembre del 2018

Mòdul 1. Fonaments teòrics
•	Introducció i definició
•	La fabricació d’un medicament homeopàtic
•	Els medicaments homeopàtics
•	Legislació
•	Un enfocament global del malalt
•	El consell a la farmàcia
Mòdul 2 Aplicació pràctica
•	Petits traumatismes
•	Aparell respiratori
•	Aparell digestiu
•	Estrès i ansietat
•	Patologia pediàtrica

Alonso, M. José, farmacèutica, especialista en farmàcia industrial i galènica,
diplomada en Fitoteràpia per la Universitat de Montpeller
De la Vega, Ricardo, farmacèutic,
homeòpata pel CEDH, especialista per
la Universidad de Valladolid i professor
del CEDH
Gil, Montserrat, llicenciada en Farmàcia
per la Universitat de Barcelona, especialista en homeopatia per la Universidad de
Zaragoza, diplomada en homeopatia pel
CEDH, professora del CEDH
Vega, M. Jesús, farmacèutica, homeòpata pel CEDH, especialista per la
Universidad de Valladolid i professora
del CEDH

XIV edició del 16 de maig
al 17 de juny del 2019

Hores lectives
10 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 100€
No coŀlegiats: 130€

Inscripcions
XIII edició a partir
del 25 de juny del 2018
XIV edició a partir
del 7 de gener del 2019
A la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 300

Homeopatia
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Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

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

Homeopatia: embaràs,
part, postpart i lactància

Dates

Programa

Autoria i tutoria

VII edició del 12 de febrer
al 4 de març del 2019

•	Introducció
•L
 ’interès de medicaments homeopàtics
•	Patologies comunes en l’embaràs
•	Preparació al part
•	Postpart
•C
 ansament i debilitat
• Lactància
•E
 pisiotomia
•	Lactant

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, professora del CEDH

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 75€
No coŀlegiats: 100€

Inscripcions
A partir del 25 de juny del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 500

Homeopatia

67

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

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

Homeopatia per tenir cura
de la salut dels infants
AMB EL
PATROCINI DE

NOU

Dates

Programa

Professorat

25 i 27 de març del 2019

•	Trastorns digestius: còlics del lactant, gasos, indigestió
•	Afeccions respiratòries: refredats,
febre, tos, rinitis
•	Dentició
•	Dificultat per a dormir

Ramírez, Juan Pedro, llicenciat en
Medicina i Cirurgia per la UAM, doctor
cum laude per la Universidad de Alcalá
i diplomat en homeopatia per el CEDH
Sellés, Mercè, llicenciada en Farmàcia
per la Universitat de Barcelona, especialista en homeopatia per la Universidad
de Zaragoza, diplomada en homeopatia
pel CEDH, professora del CEDH, experta en psiconeuroimmunologia per la
Efhre International University

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives

Adreçat a

4 hores

Farmacèutics comunitaris

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 20€

Coordinació

(Cost del curs
sense el patrocini: 115€)

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

No coŀlegiats: 40€

Inscripcions
A partir del 20 de febrer del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 40

Homeopatia
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Compliance, què cal saber
de les relacions institucionals?
AMB LA
COĿLABORACIÓ DE

NOU

Data

Programa

Professorat

29 de novembre del 2018

•	Presentació
•C
 ompliance i RI. Preguntes i respostes
•	Debat i clausura

Bonet, Ramón, director adjunt d’estratègia comercial canal retail i atenció
al client Iberia Sanofi, vocal d’Indústria
del COF de Barcelona
Fraguas, Lourdes, secretària general
i directora del Departament Jurídic de
FarmaIndustria
Jausas, Hector, soci del Departament
Life Sciences de JAUSAS

Horari
De 16 a 18:30 hores

Adreçat a

Lloc

Professionals que desenvolupen la
seva feina en les àrees de relacions
institucionals, accés al mercat, preu i
reemborsament, departaments financers, jurídics o mèdics

Locals coŀlegials

Hores lectives
2 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 100€
Membres de RIMA: 200€
No coŀlegiats,
no membres de RIMA: 250€

Inscripcions
A partir del 25 de setembre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places

Indústria farmacèutica

Limitades a 35

Indústria farmacèutica
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Coordinació
Glòria Tapias Xirau, sòcia fundadora
de GetAccess Consulting i presidenta
de RI&MA
Ramón Bonet Miralbes, vocal d’indústria del COF de Barcelona

Direcció tècnica
d’una indústria farmacèutica

Bonificable
Dates

Programa

Professorat

4, 5, 6, 7, 11 i 12 de març del 2019

•	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
•	Devolucions
•	Reclamacions
•	Retirades
•	Complements alimentosos
•	Productes sanitaris

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

Horari
De 19 a 22 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
18 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 450€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 225€
No coŀlegiats: 520€

Inscripcions
A partir del 30 de gener del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

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

Places
Limitades a 30

Crèdits
Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries –
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 2,2 crèdits d’assistència i 2,5 crèdits d’aprofitament

Indústria farmacèutica
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Fem camí cap a la farmacogenètica

Bonificable
Dates

Programa

Professorat

12, 13, 14, 19
i 20 de novembre del 2018

•	Genètica molecular: conceptes bàsics i nomenclatura
•	Introducció a la farmacogenètica
•	Aspectes genètics dels citocroms
P450
•	Farmacogenètica dels antidepressius i dels antipsicòtics
•	F armacogenètica del tractament
oncològic I: fàrmacs citostàtics
•	F armacogenètica del tractament
oncològic II: fàrmacs biològics
•	F armacogenètica del tractament
immunosupressor en els transplantaments
•	F armacogenètica 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

Arranz, M. Jesús, Fundació Docència
i Recerca, Mútua de Terrassa, PMGenExperts
Bagaría, Guillermo, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a
l’Hospitalet de Llobregat, vicetresorer
i responsable d’Atenció Farmacèutica
del COF de Barcelona
Baiget, Montserrat, directora emèrita,
Servei de Genètica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Brunet, Mercè, Centre de Diagnòstic
Biomèdic, Hospital Clínic, Barcelona
Gallano, Pia, Servei de Genètica, Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Llerena, Adrián, Facultat de Medicina,
Farmacología, Universitat d’Extremadura, membre de la “Pharmacogenetics Working Party” de l’EMA
Páez, David, Servei d’Oncologia Mèdica, Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Barcelona
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

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
10 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 210€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 105€
No coŀlegiats: 275€

Inscripcions
A partir del 10 d’octubre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places

Adreçat a
Farmacèutics

Direcció

Limitades a 30

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

Innovació
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Medicaments biològics
AMB EL
PATROCINI DE

Dates

Programa

Autoria i tutoria

III edició de l’11 de desembre del 2018
al 10 de febrer del 2019

M1 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
M2 Psoriasi i biològics
•	Estratègies noves en el tractament
de la psoriasi
•	Criteris clínics de prescripció
•	Fàrmacs biològics indicats en psoriasi: punts clau
•	Farmacoeconomia: aproximacions a
l’anàlisi cost-eficàcia en la pràctica
clínica
M3 Ús de fàrmacs biològics en algunes
malalties autoimmunes
•	Introducció a la patologia. Prevalença. Estratègies de tractament. Fàrmacs indicats: punts clau
•	Lupus eritematós sistèmic
•	Crohn
•	Artritis reumatoide

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 del Hospital de
Sant Pau, Barcelona
Mañosa, Míriam, metge especialista
a la Unitat de Gastroenterologia i Malaltia Inflamatòria Intestinal, Servei de
l’Aparell Digestiu, Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol, Badalona
Morlà, Rosa, metgessa, Xarxa Sanitaria i Social de Santa Tecla, Unitat de
Reumatologia, Hospital del Vendrell

Hores lectives
15 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF,
i no coŀlegiats: gratuïta
(Cost del curs
sense el patrocini: 180€)

Inscripcions
A partir del 26 d’abril del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Places
Limitades a 500

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

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

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

Innovació
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Aplicacions mòbils en salut,
teoria i realitat
AMB EL
PATROCINI DE

NOU

Data

Programa

Professorat

12 de febrer del 2019

•	Conceptes bàsics: eHealth, mHealth,
dispositius mèdics
•	Marc regulador
•	Com cobrir les necessitats actuals
amb eines mHealth
•	Barreres per posar en funcionament
solucions basades en mHealth: integració i interoperabilitat
•	Aplicacions mHealth: revisió d’exemples publicats
•	mHealth i avaluació econòmica
•	Iniciatives mHealth impulsades a
Catalunya
•U
 n nou model de relació ciutadàprofessional. Donar resposta a les
noves necessitats
•E
 l ciutadà com a eix generador
d’informació sanitària i social, un
canvi de paradigma
•M
 odels d’acreditació. De la idea
als fets
•L
 a plataforma de salut digital, una
visió estratègica de la gestió de les
dades per què el ciutadà i el professional estiguin més connectats
•M
 és enllà de les mHealth

Casado Gómez, M. Angel, doctor en
Farmàcia per la Universitat Complutense de Madrid, director de Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia
(PORIB), professor d’algunes universitats i escoles de negoci, membre del
Consell de Direcció del màster d’Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado
de la Universidad Carlos III de Madrid
García Cuyàs, Francesc, doctor en
Medicina i Cirurgia per la Universitat
Autònoma de Barcelona, Organització
de Sistemes d´Informació de la Gerència Metropolitana Nord de l’Institut
Català de la Salut, professor de la Facultat Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de
Vic – Universitat Central de Catalunya
i president de la Societat Catalana de
Salut Digital

Horari
De 16 a 20 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
3,5 hores

Matrícula
Coŀlegiats: gratuïta
cal confirmar assistència
a la www.cofb.cat
(Cost del curs
sense el patrocini: 130€)
No coŀlegiats: 30€

Inscripcions
A partir del 2 de gener del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 200

Innovació
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Coordinació
Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta de Govern del COF de Barcelona,
responsable de la Comissió Delegada
de Formació Continuada
Joan Calduch Porta, tresorer del COF
de Barcelona

Introducció a l’epigenètica i aplicabilitat
en la medicina personalitzada

Bonificable
Dates

Programa

Professorat

4, 6 i 11 de març del 2019

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

A partir del 30 de gener del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Castillo, Pau, Grup de Biologia de la
Cromatina, Programa d’Epigenètica i
Biologia del Càncer, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
Dávalos, Verónica, Grup d’Epigenètica del Càncer, Programa d’Epigenètica
i Biologia del Càncer, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
Delgado, Raul, Grup d’Epigenètica del
Càncer, Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer, Institut d’Investigació
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
Guil, Sònia, Grup d’Epigenètica del
Càncer, Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer, Institut d’Investigació
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
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)
Moutinho, Cátia, Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica, Programa d’Epigenètica i
Biologia del Càncer, Institut d’Investigació
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

Places

Coordinació

Horari
4 i 6 de març
de 14 a 16 hores
11 de març
de 14 a 17 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
7 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 130€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 65€
No coŀlegiats: 170€

Inscripcions

Limitades a 30

Innovació

Adreçat a
Farmacèutics

Cristina Rodríguez Caba, cap del
Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de
Barcelona
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Farmacogenètica. Nivell avançat

Bonificable
Dates

Programa

Professorat

6, 8 i 13 de maig del 2019

•	La patologia inflamatòria: aspectes
clínics, diagnòstics i terapèutics
•	La farmacogenètica en el tractament
de la patologia inflamatòria
•	Les conductes addictives: un problema sanitari rellevant
•	La farmacogenètica en el tractament
amb metadona
•	El càncer de pulmó: una malaltia
oncològica freqüent
•	La farmacogenètica en el tractament
del càncer de pulmó

Corominas, Hèctor, Unitat de Reumatologia, Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Barcelona
Marsal, Sara, Unitat de Reumatologia,
Institut de Recerca, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Pérez de los Cobos, José, Unitat de
Conductes Addictives, Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Riera, Pau, Servei de Genètica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Salazar, Juliana, Servei de Genètica,
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona
Sullivan, Ivana, Servei d’Oncologia
Mèdica, Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, Barcelona

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 110€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 55€
No coŀlegiats: 145€

Inscripcions
A partir del 3 d’abril del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Farmacèutics que han fet el curs “Fem
camí cap a la farmacogenètica” o que
tenen nocions prèvies de farmacogenètica

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

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

Places
Limitades a 30

Innovació

Adreçat a
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Anàlisi de decisió multicriteri (ADMC)
ORGANITZAT
CONJUNTAMENT AMB

AMB EL
PATROCINI DE

Data

Programa

Professorat

4 d’octubre de 2018

•	Presa de decisions sobre intervencions sanitàries
•	Què poden aportar les anàlisis de
decisió multicriteri en 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: des
de la definició del problema de decisió fins la discussió dels resultats
•	A plicacions dels ADMC: revisió
d’exemples publicats a la literatura
•	Reflexions finals

Casado, M. Angel, doctor en Farmàcia
per la Universitat Complutense de Madrid, director de Pharmacoeconomics
& Outcomes Research Iberia (PORIB),
professor en diverses universitats i
escoles de negoci, membre del Consell
de Direcció del màster en Evaluación
Sanitaria y Acceso al Mercado de la
Universidad Carlos III de Madrid

NOU

Horari
De 9 a 16:30 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva per a coŀlegiats
dels COF, membres de la Societat
Catalana de Farmàcia Clínica
(SCFC) i de la Sociedad Española
de Farmacéuticos de Atención
Primaria (SEFAP)
(Cost del curs
sense el patrocini: 130€)

Coordinació
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

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

Inscripcions
A partir del 5 de setembre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places

Metodologia i qualitat

Limitades a 25

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

Comunicació amb el pacient
en atenció primària
AMB EL
PATROCINI DE

NOU

Data

Programa

Professorat

9 de novembre de 2018

•	Abans de l’entrevista motivacional
(1): el component ètic
•	Abans de l’entrevista motivacional
(2):la gestió emocional
•	Durant l’entrevista motivacional (1):
els verbs claus en la comunicació
interpersonal
•	Durant l’entrevista motivacional (2):
el decàleg fonamental per optimitzar
la intervenció
•	Després de l’entrevista motivacional:
els reforços i les millores

Bimbela, José Luis, doctor en psicologia, màster en salut pública i drogodependències, professor-investigador
de l’Escuela Andaluza de Salud Pública

Horari
De 9 a 18:30 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva per a coŀlegiats
dels COF, membres de la vocalia
d’Atenció Primària dels COF
i membres de la Sociedad Española
de Farmacéuticos de Atención
Primaria (SEFAP)
(Cost del curs
sense el patrocini: 500€)

Inscripcions
A partir del 3 d’octubre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 25

Metodologia i qualitat
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Adreçat a
Farmacèutics d’atenció primària

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

Tallers de bones pràctiques
de distribució de medicaments
ORGANITZAT
CONJUNTAMENT AMB

NOU

Dates
Taller 1 29 de novembre del 2018
Taller 2 15 i 17 de gener del 2019
Taller 3 14 de febrer del 2019
Taller 4 14 de març del 2019
Taller 5 25 d’abril del 2019

Horari
De 16 a 19 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
Taller 1, 3, 4 i 5 3 hores
Taller 2 6 hores

Matrícula
Coŀlegiats, membres
de les Vocalies de Distribució
i Indústria o socis d’AEFI
Taller 1, 3, 4 i 5: 50€
Taller 2: 100€

(les places s’assignaran per estricte ordre
d’inscripció i una persona per empresa)

No coŀlegiats o no socis d’AEFI
Taller 1, 3, 4 i 5: 70€
Taller 2: 140€

(només s’hi poden inscriure si dos dies abans
de començar el taller queden places lliures)

Inscripcions
Taller 1 a partir
del 31 d’octubre del 2018
Taller 2 a partir
del 5 de desembre del 2018
Taller 3 a partir
del 16 de gener del 2019
Taller 4 a partir
del 13 de febrer del 2019
Taller 5 a partir
del 27 de març del 2019
La inscripció és per cada taller
individual a la web www.cofb.org

Places
Limitades a 30 per grup

Metodologia i qualitat
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Programa

Adreçat a

Taller 1 Gestió del sistema de garantia de qualitat. Objectius: saber gestionar correctament els elements claus
d’un sistema de qualitat com la investigació adequada d’incidències i reclamacions, la definició i el seguiment
d’accions correctores i preventives i el
control de canvis, per aconseguir una
millora continuada de la qualitat i redactar els informes corresponents per
presentar a la direcció
Taller 2 Validació de sistemes informatitzats. Objectius: saber quins són
els requisits mínims per fer una validació adequada dels sistemes informatitzats usats en la distribució i definir la
documentació necessària per acreditar
aquesta validació. Saber avaluar la gestió de canvis informàtics i adquirir coneixements d’integritat de dades en els
programaris implicats en la distribució
Taller 3 Gestió de les auditories a
tercers. Objectius: saber com enforcar
i dur a terme de manera eficaç les auditories a les empreses subcontractades des de la preparació fins a la resolució de les deficiències observades
Taller 4 Manteniment de la qualificació del magatzem. Objectius: saber
gestionar els aspectes clau per mantenir qualificades les instaŀlacions destinades a l’emmagatzematge dels medicaments, amb el seguiment i l’anàlisi
dels registres del control de la temperatura i la humitat, la gestió correcta de
les desviacions i els canvis en les instaŀlacions i la requalificació periòdica
Taller 5 Validació de les rutes. Objectius: saber fer una validació de les
rutes de transport, tant de llarga distància com capiŀlar, amb anàlisi de
riscos de les rutes, definint el protocol
i les proves per a la validació, desenvolupant l’estudi corresponent, analitzant les dades obtingudes i presentant
els resultats en un informe

Directors tècnics d’entitats de distribució de medicaments i laboratoris farmacèutics i altres tècnics responsables
de la distribució farmacèutica i dels
titulars de l’autorització de comercialització de medicaments

Professorat
Beltran, Guillem, responsable de qualitat de Federació Farmacèutica
Betés, Concepció, inspectora farmacèutica del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Departament de Salut
Conejo, M. del Mar, direcció farmacèutica, qualitat i medi ambient del
Grupo Hefame
Culleré, Anna Maria, directora tècnica
de Federació Farmacèutica
Dalmau, Rosa, directora tècnica, Disalfarm SA
Marfil, Meritxell, cap de qualitat de
LOGISTA PHARMA
Parrilla, Ferran, inspector farmacèutic
del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Departament de Salut
Ponent a designar d’Alliance Healthcare España SA
Altres ponents pendents de determinar

Coordinació
Anna Maria Culleré Córdoba, vocal
de Distribució del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Raquel Arenós Sambro, vocal de Garantia de Qualitat de l’Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria – Secció Catalana
Salvador Cassany Pou, cap del Servei
de Control Farmacèutic i Productes
Sanitaris del Departament de Salut

Solucions i suspensions, la qualitat
en la fórmulació galènica
AMB LA
COĿLABORACIÓ DE

NOU

Dates

Programa

Professorat

12 i 19 de desembre del 2018

•	Revisió de la fórmula per a assegurar-se que la indicació, la dosificació
i la selecció de vehicle és adequada
•	Anàlisi dels aspectes galènics i criteris per a establir el procés d’elaboració
•	Control de qualitat necessaris per a
verificar la qualitat del producte acabat
•	Etiqueta i full d’informació al client

Alegre, Jordi, farmacèutic comunitari,
químic i formulista, secretari d´Aprofarm
Crusellas, Ariadna, farmacèutica comunitària, formulista, presidenta d’Aprofarm
Ruiz, María dolores, doctora en Farmàcia, responsable del departament de
Galènica de l’Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Malaga (ICOFMA)
Pedrals, Jordi, farmacèutic comunitari,
formulista, vicepresident d’Aprofarm

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
4 hores

Adreçat a

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 50€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 25€
No coŀlegiats: 65€

Inscripcions
A partir del 7 de novembre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 30

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

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

Gestió de bibliografia: Mendeley
ORGANITZAT
CONJUNTAMENT AMB

AMB EL
PATROCINI D’

Data

Programa

Professorat

21 de gener del 2019

•	Descàrrega i instal·lació del programa Mendeley
•	Captura de les referències bibliogràfiques
•	Creació de bibliografia del treball
•	Creació i consulta de les col·leccions
online
•	Sincronització d’equips de treball
(pc, portàtil i tablet) i creació de
grups de treball

Almazán, Elia, documentalista especialitzada en gestió de la informació i
en fonts d’informació biomèdica

NOU

Horari
De 16 a 20 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
3,5 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva per a coŀlegiats
dels COF, membres de la Societat
Catalana de Farmàcia Clínica
(SCFC) i de la Sociedad Española
de Farmacéuticos de Atención
Primaria (SEFAP)
(Cost del curs
sense el patrocini: 70€

Inscripcions
A partir del 10 de desembre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 30

Metodologia i qualitat
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Adreçat a
Farmacèutics d’hospital, d’atenció primària i de l’administració sanitària

Coordinació
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

Taller de promoció de la salut
a la feina: l’atenció a la salut
del professional farmacèutic
AMB LA
COĿLABORACIÓ DE

Dates

Programa

Professorat

Grup D 12 de febrer del 2019

•	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

Abadia, Cristina, metgessa del treball,
cap de la unitat de salut laboral, Consorci Sanitari de Terrassa, postgrau
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, tècnic superior en prevenció de riscos laborals, consultora i
assessora d’organitzacions
Plana, Montserrat, metgessa, psicoterapeuta, màster en clínica i salut
mental, consultora en lideratge, grups
i organitzacions

Grup E 4 de juny del 2019Grup F 24 d’octubre del 2019

Horari
Grup D de 10 a 14 hores
Grup E de 16 a 20 hores
Grup F de 10 a 14 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives

Adreçat a

4 hores

Farmacèutics coŀlegiats

Matrícula
Coŀlegiats del COF de Barcelona: 20€

Inscripcions
Grup D a partir
del 2 de gener del 2019
Grup E a partir
de l’1 de maig del 2019
Grup F a partir
del 25 de setembre del 2019
A la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 20 per grup

Metodologia i qualitat
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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

Bones pràctiques
de distribució de medicaments

Bonificable

ORGANITZAT
CONJUNTAMENT AMB

NOU

Dates

Programa

Professorat

7, 9, 14,16, 21, 23, 28 i 30 de maig,
4 i 6 de juny del 2019

•	Introducció al marc legal
•	Gestió de la qualitat
•	Personal
•	Locals i equips
•	Documentació
•	Operacions
•	Reclamació, devolució, falsificats i
retirada de medicaments
•	Activitats externalitzades
•	Autoinspeccions
•	Transport
•	Disposicions específiques per als
intermediaris

Pendent de determinar

Horari
De 16 a 19 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
30 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 385€
No coŀlegiats: 500€

Inscripcions

Adreçat a

A partir del 2 d’abril del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Farmacèutics que treballen com a director tècnic o en càrrecs de responsabilitat en les entitats de distribució o
aquells que estan interessats a desenvolupar aquesta activitat professional i
volen adquirir coneixements profunds
en les bones pràctiques de distribució
i implantar-les de manera efectiva

Places
Limitades a 30

Metodologia i qualitat
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Coordinació
Anna Maria Córdoba, vocal de Distribució del COF de Barcelona
Concepció Betés Saura, inspectora
farmacèutica del Servei de Control
Farmacèutic i Productes Sanitaris del
Departament de Salut

Parlar en públic
i altres habilitats comunicatives

Bonificable
NOU

Dates

Programa

Professorat

14, 16, 21 i 23 de maig del 2019

Parlar en públic
•	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
•	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”
•	Portar- ho a la pràctica!
•	Simulacions rol playing

Martínez de Dalmases, Ignasi, actor,
advocat i professor de parlar en públic,
altres habilitats comunicatives i tècniques de negociació, creador de rolplayings i simulacions teatralitzades
Altres ponents pendents de determinar

Horari
De 16 a 20 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
16 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 300€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 150€
No coŀlegiats: 390€

Adreçat a

Inscripcions
A partir del 3 d’abril del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 20

Metodologia i qualitat
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Farmacèutics d’indústria farmacèutica

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

Treball en equip i qualitat
de l’atenció. El benestar
de pacients i professionals
AMB LA
COĿLABORACIÓ DE

NOU

Data i horari

Programa

Professorat

Modalitat In company
data a determinar
amb la farmàcia que el demani

•	Treball en equip i qualitat assistencial
•	Persones, grups i equips de treball
•	Tasca: possibilitats i límits dintre
d’una institució o empresa
•	Dimensió de rol i benestar professional
•	Les dinàmiques dels grups
•	La comunicació i el funcionament
dels equips de treball
•	Factors de satisfacció, de motivació
i d’eficàcia
•	Disseny del pla de desenvolupament
professional

González, Maria Pau, doctora en Psicologia, especialista en psicologia clínica, consultora en lideratge, grups i
organitzacions, coordinadora de formació de la Fundació Galatea
Plana, Montserrat, metgessa, psicoterapeuta, màster en clínica i salut
mental, consultora en lideratge, grups
i organitzacions

Hores lectives
7 hores

Matrícula i inscripcions
Cost del seminari: 1.200€

Contacteu amb
Fundació Galatea
Marta Anglès
Telèfon: 93 567 88 56

Adreçat a
Farmacèutics

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

Crèdits
Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 0,9 crèdits

Metodologia i qualitat
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Habilitats de comunicació: efectivitat
terapèutica i salut professional
AMB LA
COĿLABORACIÓ DE

NOU

Dates

Programa

Professorat

Pendent de determinar

•	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 a una escolta 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

Gil, 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
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, tècnic superior en prevenció de riscos laborals, consultora i
assessora d’organitzacions

Horari
De 9:30 a 13:30 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
12 hores

Matrícula
Coŀlegiats del COF de Barcelona: 20€

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

Places

Adreçat a

Limitades a 16

Farmacèutics coŀlegiats

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

Metodologia i qualitat
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Taller sobre ferides, úlceres i cremades

Bonificable
Dates

Programa

Professorat

17 i 18 d’octubre del 2018

•	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

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

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives

Adreçat a

4 hores

Farmacèutics

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 110€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 55€
No coŀlegiats: 145€

Inscripcions
A partir del 12 de setembre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places

Ortopèdia

Limitades a 30

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

Ortopèdia esportiva

Bonificable
NOU

Dates

Programa

Professorat

7, 14 i 21 de febrer del 2019

•	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

Gasol, Xavier, metge, especialista en
medicina de l’esport, Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès
Guillén, Jaume, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a Santa
Perpètua de Mogoda i tècnic ortopèdic
Hermoso, David, grau superior en activitat física i esportiva, osteòpata, Serveis Mèdics RCD Espanyol 2001-2013

Horari
De 15 a 19 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
12 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 225€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 115€
No coŀlegiats: 290€

Inscripcions
A partir del 19 de desembre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 30

Ortopèdia
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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

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

Taller d’ostomies
AMB EL
PATROCINI DE

Data

Programa

Professorat

13 de març del 2019

•	Classificació de les ostomies
•	Causes més freqüents d’una ostomia
•	Material necessari per fer la cura
d’una ostomia
•	Complicacions principals
•	Preparació mecànica del còlon
•	Sistemes continents
•	Taller teòric i pràctic d’irrigació per
colostomia
•	Resolució de casos pràctics

Del Pino, Carmen, infermera estomaterapèuta, gestora de casos de patologia
oncològica còlon- recte i responsable de
la consulta d’ostomia al Consorci Sanitari Parc Tauli de Sabadell
López, Patricia, coordinadora del Servei d’Atenció d’Infermeria de Hollister
Ibérica, SA

Horari
De 15 a 20 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
5 hores

Matrícula

Adreçat a

Coŀlegiats dels COF: 20€
(Cost del curs
sense el patrocini: 135€)

Farmacèutics

No coŀlegiats: 40€

Inscripcions
A partir del 6 de febrer del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 50

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

Ajudes tècniques

NOU

Dates

Programa

Autoria i tutoria

I edició del 9 d’abril
al 6 de maig del 2019

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
•	Mobilitat
•	Ajudes per la cambra de bany
•	Descans
•	Prevenció de caigudes
•	Llits i matalassos
•	Ajudes per la vida diària

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

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 75€
No coŀlegiats: 100€

Inscripcions
A partir de l’1 de desembre del 2018
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 150

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

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

Taller de silicones podals prefabricades

NOU

Data

Programa

Professorat

7 de maig del 2019

•	Breu explicació de la patologia de
peus
•	Solucions amb silicones
•	Kits postquirúrgics
•	Calçat adequat
•	Consells per emprar tots aquests articles
•	Prevenció de molèsties lleus

Bertràn, Cristina, farmacèutica i tècnic
responsable de Grup Ortopèdic XXI, SL

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
2 hores

Adreçat a

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 60€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 30€
No coŀlegiats: 85€

Inscripcions
A partir del 3 d’abril del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 40

Ortopèdia
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Farmacèutics interessats a adquirir uns
coneixements que els permetin millorar
l’actuació i la intervenció farmacèutica
davant de les consultes de salut podal

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

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

CAMFiC

Dates

Programa

Autoria i tutoria online

Edició XIX del 24 de setembre
al 23 de novembre del 2018

•	Epidemiologia del tabaquisme
•	El tabac i les malalties relacionades
•	Fases del procés de canvi
•	Com introduir l’abordatge del consum de tabac
•	Intervenció motivacional
•	Motius i beneficis per deixar de fumar
•	Fàrmacs per deixar de fumar
•	Intervencions farmacològiques en
situacions especials
•	Deixar de fumar i pes
•	Mites i creences davant del tabaquisme

Ballvé, Jose Luís, metge de família
Granollers, Sílvia, infermera d’Atenció
Primària
Ortega, Guadalupe, infermera coordinadora PAPSF
Valverde, Araceli, metge especialista
en salut pública

Sessió presencial obligatòria,
la data d’aquesta sessió
es comunicarà en cada edició

Edició XX gener 2019
Edició XXI abril 2019

Hores lectives
Online 20 hores
Presencial 2 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva per a coŀlegiats
del COF de Barcelona

Promoció de la salut i prevenció de la malaltia

Inscripcions

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Edició XIX a partir
del 23 d’abril del 2018
Edició XX i XXI
A la www.cofb.net o www.cofb.org
(linkar amb http://www.cursum21.
com/intervencio-en-tabaquisme/)

Professora
sessió presencial
Barau, Mercè, farmacèutica comunitària, grup de treball d’atenció farmacèutica 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
Guillermo Bagaría de Casanova, vicetresorer i responsable d’Atenció Farmacèutica del COF de Barcelona

Places
Limitades a 120

Crèdits
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

Promoció de la salut
i prevenció de la malaltia
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Practiquem amb les vacunes.
Quan hem de vacunar i a qui
AMB EL
PATROCINI DE

NOU

Data

Programa

Professorat

21 de novembre del 2018

•	Presentació
•	El paper del farmacèutic
•A
 ctuació farmacèutica
•C
 ustòdia de vacunes
•	Importància de les vacunes a totes
les edats
•	Vacunes pediàtriques
•V
 acunes sistemàtiques
•M
 eningococ
•P
 neumococ
•R
 otavirus
•V
 acunació combinada
•	Vacunes de l’adolescent
•V
 PH
•	Vacunes de l’adult
•E
 mbarassades
•G
 rups especials
•G
 rip
•P
 neumococ
•H
 erpes Zòster
•	Aspectes pràctics per a la farmàcia
•A
 rguments per als moviments antivacunes
•C
 onsultes freqüents a la farmàcia
•C
 onsells i recomanacions

Campins, Magda, Servei de Medicina
Preventiva i Epidemiologia, Hospital
Universitari Vall d’Hebron, UAB
Tous, Salvador, farmacèutic comunitari,
titular d’oficina de farmàcia a Barcelona

Horari
De 9 a 14 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
4,5 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: gratuïta
(Cost del curs
sense el patrocini: 80€)
No coŀlegiats: 50€

Inscripcions
A partir del 17 d’octubre del 2018,
a la web www.cofb.net
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 200

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

Promoció de la salut
i prevenció de la malaltia
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Coordinació
Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta de Govern del COF de Barcelona,
responsable de la Comissió Delegada
de Formació Continuada
Guillermo Bagaría de Casanova, vicetresorer i responsable d’Atenció Farmacèutica del COF de Barcelona

Infeccions de transmissió sexual

Bonificable
Dates

Programa

Professorat

14, 21 i 28 de gener del 2019

•	Infeccions bacterianes: sífilis, uretritis, cervicitis, malaltia inflamatòria
pelviana, limfogranuloma veneri
•	Infeccions fúngiques
•	Infeccions víriques: herpes genital,
infecció pel virus del papiŀloma
humà, Molluscum contagiosum,
Sida, hepatitis B
•	Infeccions parasitàries
•E
 ndoparàsits: tricomoniasi, proctocolitis, enteritis
•E
 ctoparàsits: pediculosis pubis,
sarna

De la Poza, Mariam, metgessa de
família i referent d’ITS de l’EAP Carles
Ribas, Barcelona
García, David, metge de família i referent
d’ITS de l’EAP Raval Nord, Barcelona
Roca, Carme, metgessa de família i referent d’ITS de l’EAP El Clot, Barcelona

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 120€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 60€

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

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

No coŀlegiats: 160€

Inscripcions
A partir del 5 de desembre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 30

Crèdits
Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 0,8 crèdits

Promoció de la salut
i prevenció de la malaltia
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La salut del viatger

Dates

Programa

Autoria i tutoria

III edició del 3 de maig
al 31 de juliol de 2019

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)

Llenas, Jara, especialista del Servei
de Medicina Tropical i Salut Internacional, Hospital Clínic de Barcelona
Montané, Glòria, farmacèutica comunitària, Sabadell
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

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 85€
No coŀlegiats: 110€

Inscripcions
A partir del 2 d’abril de 2019,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 1000

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Promoció de la salut
i prevenció de la malaltia
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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

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

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

Bonificable
Dates

Programa

XXXVIII edició del 8 d’octubre
al 5 de novembre del 2018

Coŀlegiats dels COF: 150€

•	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

Inscripcions

Adreçat a

XXXIX edició del 19 de novembre
al 17 de desembre del 2018
XL edició del 4 de febrer
al 4 de març del 2019
XLI edició del 20 de maig
al 17 de juny del 2019

Hores lectives
12 hores

Matrícula

XXXVIII edició a partir
del 5 de setembre del 2018

Autoria i tutoria
®

Farmacèutics comunitaris

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

XXXIX edició a partir
del 17 d’octubre del 2018

Coordinació

XL edició a partir
del 9 de gener del 2019

Cristina Rodríguez Caba, cap del
Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de
Barcelona
Maria Estrada Campmany, farmacèutica, Departament de Formació i
Desenvolupament Professional del
COF de Barcelona

XLI edició a partir
del 17 d’abril del 2019
A la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places

Seguretat del pacient

Limitades a 240

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

Seguretat del pacient
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Reducció de riscos
a la farmàcia comunitària

NOU

Dates

Programa

Professorat

11 de desembre del 2018

•	Ús terapèutic del cànnabis. Situació
actual
•S
 istema endocannabinoide, modulació terapèutica. Experiència clínica vs evidència científica dels
cannabionoides
•V
 arietats de cànnabis, olis de cànnabis, registre de suplement nutricional, valoració analítica de substàncies en olis de cànnabis. Presència
erràtica de THC i CBD. Dispensació
de cànnabis legal, lúdic. Experiències a Uruguai i Estats Units
•E
 xperiència del pacient
•	Consum d’heroïna i cocaïna a Catalunya. Revisió de la farmacologia
•P
 ràctiques comunes dels usuaris de
drogues per via parenteral (UDPV),
consells sanitaris per a la punció en
vena i recursos de divulgació
•	Actualització en farmacologia d’opioides majors
•F
 armacologia i farmacogenètica
dels opioides
•R
 ecepta electrònica, farmacogenètica i PRM en el PMM. Reptes
de futur
•	PIX, PMM, VIH: experiències, casos
clínics, gestió de conflictes en la
prestació de serveis professionals
per la reducció de riscos en la farmàcia comunitària
•	Substàncies d’abús. Ús recreatiu i
automedicació. Què pot fer la farmàcia comunitària? OMA
•C
 onsum d’alcohol i drogues en
l’adolescència. Experiències clíniques i percepció social del risc

Bagaría, Guillermo, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a
l’Hospitalet de Llobregat, vicetresorer
i responsable d’Atenció Farmacèutica
del COF de Barcelona
Bouso, José Carlos, director científic,
ICEERS
Fornís, Ivan, servei d’anàlisi de substàncies d’Energy Control
Mas-Bagà, Manuel, psiquiatre especialista en addiccions, director de centres d’atenció terapèutica CAT per al
tractament d’addiccions
Perelló, Maria, farmacèutica del Centre d’Informació del Medicament del
COF de Barcelona
Remírez, Aitor, psicòleg, Coordinador
del Programa de Reducció de Danys i
Programa de Prevenció de Drogodependències AEC GRIS Fundació Privada
Ventura, Mireia, doctora en Farmàcia,
directora dels serveis d’anàlisi d’Energy
Control-ABD
Altres ponents pendents de determinar

15 de gener del 2019
5 de febrer del 2019
5 de març del 2019
9 d’abril del 2019

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
10 hores

Matrícula
Coŀlegiats: gratuïta cal confirmar
assistència a la www.cofb.cat
No coŀlegiats: 30€ cada sessió

Inscripcions
A partir del 31 d’octubre de 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 214

Adreçat a
Exclusiu per a farmacèutics coŀlegiats
interessats en processos de reducció
de danys a la farmàcia comunitària

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

Interaccions. Més enllà del medicament

Bonificable
NOU

Dates

Programa

Professorat

29, 30, 31 de gener,
5 i 6 de febrer del 2019

•	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
•	Interaccions d’activitat física amb
medicaments

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
del COF de Barcelona

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
10 hores

Matrícula

Adreçat a

Coŀlegiats dels COF: 185€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 93€
No coŀlegiats: 242€

Inscripcions
A partir del 12 de desembre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 30

Seguretat del pacient
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Farmacèutics d’atenció primària i comunitaris

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

Maneig de dispositius d’inhalació
i actuació en situacions clíniques reals

Dates

Programa

Autoria i tutoria

XV edició del 14 de maig
al 15 de juliol del 2019

•	Introducció
•	Farmacoteràpia inhalada
•	Tipus de dispositius i tècniques d’inhalació
• Inhaladors de cartutx pressuritzat
•S
 istemes de pols seca
•N
 ebulitzadors
•C
 àmeres d’inhalació
•	Situacions clíniques més freqüents

De Pablo, David, farmacèutic comunitari, coordinador de tallers pràctics de
maneig de dispositius d’inhalació (Centre de Salut-Oficina de Farmàcia) i de
grups de treball amb metges d’atenció
primària de la Comunitat de Madrid
Quintas, Ana M., especialista en tabaquisme per la Universitat de Cantabria,
delegada del Comitè Nacional de Prevenció del Tabaquisme (CNPT) a la Comunitat de Madrid, experta en atenció
farmacèutica en malalties respiratòries

Hores lectives
20 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 60€
No coŀlegiats: 110€

Inscripcions
A partir de l’1 de desembre del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Farmacèutics comunitaris

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

Places
Limitades a 300

Seguretat del pacient

Adreçat a
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Taller pràctic d’inhaladors

Data

Programa

Professorat

29 de maig del 2019

•	Muntatge i desmuntatge dels diferents dispositius d’inhalació
•	Errors i dificultats més habituals a
tenir en compte

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

Horari
De 14 a 16:30 hores

Lloc

Adreçat a

Locals coŀlegials

Farmacèutics comunitaris

Hores lectives
2,5 hores

Matrícula
Coŀlegiats dels COF: 55€
Coŀlegiats a l’atur
(cal presentar documentació
acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya),
estudiants de farmàcia amb
un mínim de 210 crèdits ECTS
i precoŀlegiats: 30€
No coŀlegiats: 75€

Inscripcions
A partir del 24 d’abril del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 30

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

Fitoteràpia aplicada
per a tècnics i auxiliars de farmàcia

Bonificable

AMB EL
PATROCINI DE

Dates

Programa

Autoria i tutoria

X edició del 26 de setembre
al 31 de desembre del 2018

•	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
•	PM en dermatologia: cures que requereixen tractament específic: ceŀlulitis 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

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

XI edició del 5 de març
al 25 de juny del 2019

Hores lectives
60 hores

Matrícula
Tècnics i auxiliars de farmàcia: 100€
(Cost del curs
sense el patrocini: 420€)

Inscripcions
X edició a partir
del 26 d’abril del 2018
XI edició a partir
de l’1 de desembre del 2018
A la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Places

Tècnics i auxiliars de farmàcia

Limitades a 150

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

Adreçat a
Tècnics i auxiliars de farmàcia

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

SPD® Curs per implantar un programa
de seguiment farmacoterapèutic
amb sistemes personalitzats de dosificació
per a tècnics i auxiliars de farmàcia
AMB EL
PATROCINI DE

Dates

Programa

Autoria i tutoria

IX edició del 8 d’octubre
al 5 de novembre del 2018

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

X edició del 4 de febrer
al 4 de març del 2019
XI edició del 20 de maig
al 17 de juny del 2019

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Tècnics i auxiliars de farmàcia: 50€
(Cost del curs
sense el patrocini 120€)

Inscripcions
IX edició a partir
del 5 de setembre del 2018
X edició a partir
del 9 de gener del 2019
XI edició a partir
del 24 d’abril del 2019
A la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 240

Adreçat a
Tècnics i auxiliars de farmàcia

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba, cap del
Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de
Barcelona
Maria Estrada Campmany, farmacèutica, Departament de Formació i
Desenvolupament Professional del
COF de Barcelona

Crèdits
Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 1,6 crèdits

Tècnics i auxiliars
de farmàcia
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Nocions bàsiques d’homeopatia
en afeccions hivernals
AMB EL
PATROCINI DE

NOU

Dates

Programa

Professorat

8 i 10 d’octubre del 2018

Ramírez, Juan Pedro, llicenciat en
Medicina i Cirurgia per la UAM, doctor
cum laude per la Universidad de Alcalá
i diplomat en homeopatia per el CEDH

Locals coŀlegials

• Nocions bàsiques d’homeopatia
• Afeccions hivernals:
•P
 revenció i tractament de grips i
refredats
•T
 os i afonia
•R
 initis, bronquitis i asma

Hores lectives

Adreçat a

4 hores

Tècnics i auxiliars de farmàcia

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc

Matrícula
Tècnics i auxiliars de farmàcia: 20€
(Cost del curs
sense el patrocini: 115€)

Inscripcions
A partir del 5 de setembre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 40

Tècnics i auxiliars
de farmàcia
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Coordinació
Josep Allué Creus, vocal de Plantes
Medicinals i Homeopatia del COF de
Barcelona

Dermocosmètica
per a auxiliars i tècnics de farmàcia

Dates

Programa

Autoria i tutoria

X edició del 13 de novembre
a l’11 de desembre del 2018

Gutiérrez, Lucrecia, farmacèutica
comunitària en farmàcia rural, formació en tècniques de venda i màrqueting
farmacèutic
Muñoz, Irene, farmacèutica comunitària amb àmplia experiència en consell farmacèutic en dermofarmàcia
Revuelta, Ana, farmacèutica comunitària coordinadora en grups de treball
d’atenció farmacèutica del COF de
Madrid, especialista en dermofarmàcia

A la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

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

Places

Adreçat a

Limitades a 200

Tècnics i auxiliars de farmàcia

XI edició del 7 de maig
al 9 de juny del 2019

Hores lectives
20 hores

Matrícula
Tècnics i auxiliars de farmàcia: 50€

Inscripcions
X edició a partir
del 24 de maig del 2018
XI edició a partir
de l’1 de desembre del 2018

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

Iniciació a l’ortopèdia

Bonificable
NOU

Dates

Programa

Professorat

21, 22, 28 i 29
de novembre del 2018

•	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

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

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Tècnics i auxiliars de farmàcia: 125€

Adreçat a

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

A partir del 17 d’octubre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 30

Tècnics i auxiliars
de farmàcia
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Coordinació
Montserrat Gironès Saderra, vocal
d’Ortopèdia del COF de Barcelona

Iniciació pràctica a l’homeopatia
per a tècnics i auxiliars de farmàcia

Bonificable
Dates

Programa

Autoria i tutoria

VII edició del 22 de gener
al 18 de febrer del 2019

Mòdul 1 Fonaments teòrics
•	Introducció i definició
•	La fabricació d’un medicament homeopàtic
•	Els medicaments homeopàtics
•	Legislació
•	Un enfocament global del malalt
•	El consell a la farmàcia
Mòdul 2 Aplicació pràctica
•	Àrea digestiva
•	Àrea dermatològica
•	Àrea de dolor
•	Àrea d’estrès i insomni
•	Àrea pediàtrica
•	Àrea respiratòria

Alonso, M. José, farmacèutica, especialista en farmàcia industrial i galènica,
diplomada en Fitoteràpia per la Universitat de Montpeller
De la Vega, Ricardo, farmacèutic, homeòpata pel CEDH, especialista per la Universidad de Valladolid i professor del CEDH
Gil, Montserrat, llicenciada en Farmàcia
per la Universitat de Barcelona, especialista en homeopatia per la Universidad de
Zaragoza, diplomada en homeopatia pel
CEDH, professora del CEDH
Vega, M. Jesús, farmacèutica, homeòpata pel CEDH, especialista per la
Universidad de Valladolid i professora
del CEDH

Adreçat a

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

Hores lectives
10 hores

Matrícula
Tècnics i auxiliars de farmàcia: 100€

Inscripcions
A partir del 25 de juny del 2018,
a la web www.agorasanitaria.com,
www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Places
Limitades a 300

Tècnics i auxiliars de farmàcia

Tècnics i auxiliars
de farmàcia
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Coordinació

L’ABC de les xarxes socials
en la farmàcia comunitària

Bonificable
Dates

Programa

Professorat

1 i 8 de febrer del 2019

Xarxes Socials: per a què?
•	Beneficis per a la farmàcia de les
xarxes socials
•	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
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

Bravo, Vanesa, social mèdia manager
a MS DigitalPharma

Horari
De 9:30 a 14 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Tècnics i auxiliars de farmàcia: 115€

Inscripcions
A partir del 19 de desembre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 30

Adreçat a
Tècnics i auxiliars de farmàcia

Tècnics i auxiliars
de farmàcia
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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

Taller de fotoprotecció

NOU

Dates

Programa

Professorat

28 de març del 2019

•	Radiació solar
•	Protecció solar eficaç i completa
•T
 ipus de fotoprotectors
• Indicació personalitzada dels fotoprotectors
•S
 ituacions amb exposició solar
•V
 ulnerabilitat individual a la radiació solar
•	Tipus de pell
•F
 ormulacions
•A
 plicació
•	Terminologia de l’etiquetatge

López-Ybarra, Rocio, farmacèutica
comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Esparreguera

Horari
De 14 a 17 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
3 hores

Matrícula
Tècnics i auxiliars de farmàcia: 50€

Inscripcions
A partir del 27 de febrer del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 40

Tècnics i auxiliars
de farmàcia
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Adreçat a
Tècnics i auxiliars de farmàcia

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

Probiòtics i prebiòtics,
evidències i usos
AMB EL
PATROCINI DE

NOU

Dates

Programa

Professorat

2, 4 i 9 d’abril del 2019

•	Microbiota autòctona i funcions
•	Modulació de la microbiota: probiòtics, prebiòtics i simbiòtics. Eficàcia
i evidències
•	Actuació farmacèutica en l’ús de
probiòtics i prebiòtics
•	Usos i indicacions de probiòtics i
prebiòtics
•	Casos clínics en situacions de consulta freqüent

Pérez-Cano, Francisco J, professor
titular del Departament de Bioquímica
i Fisiologia, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Universitat de
Barcelona
Altres ponents pendents de determinar

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals coŀlegials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Tècnics i auxiliars de farmàcia: 20€
(Cost del curs
sense el patrocini: 110€)

Inscripcions
A partir del 27 de febrer del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 40

Tècnics i auxiliars
de farmàcia
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Adreçat a
Tècnics i auxiliars de farmàcia

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

Consultes freqüents en dermofarmàcia
AMB EL
PATROCINI DE

NOU

Dates

Programa

Professorat

6, 8, 13 i 15 de maig del 2019

•	Hiperpigmetació
•	Ungles
•	Cicatrius
•	Èczemes

Bajona, Marta, medical advisor, Ferrer
Consumer Health
Gonzalo, Erika, medical scientific liason a Leti
Tarín, Mercedes, assessor científic,
Departament Mèdic, Laboratorios Sesderma
Altres ponents pendents de determinar

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc

Adreçat a

Locals coŀlegials

Tècnics i auxiliars de farmàcia

Hores lectives
8 hores

Coordinació

Matrícula
Tècnics i auxiliars de farmàcia: 20€
(Cost del curs
sense el patrocini: 160€)

Inscripcions
A partir del 3 d’abril del 2019,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 40

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

Tallers de planificació
financera personal
AMB LA
COĿLABORACIÓ DE

Dates

Programa

Professorat

Taller 1 12 de novembre del 2018

Taller 1 Planificació financera personal (I)
Taller 2 Planificació financera personal (II)
Taller 3 Planifiquem les inversions
Taller 4 La macroeconomia de la vida
quotidiana
Taller 5 Finances socialment responsables

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

Taller 2 19 de novembre del 2018
Taller 3 26 de novembre del 2018
Taller 4 3 de desembre del 2018
Taller 5 10 de desembre del 2018

Horari
De 14 a 16 hores

Adreçat a

Lloc

Exclusiu per a farmacèutics coŀlegiats

Locals coŀlegials

Hores lectives
2 hores en cada taller

Matrícula
Gratuïta i exclusiva
per a coŀlegiats dels COF

Inscripcions
Els tallers són independents,
els coŀlegiats s’han d’inscriure
individualment a cada un a partir
del 10 d’octubre del 2018,
a la web www.cofb.cat
o bé www.cofb.org

Places

Altres

Limitades a 30

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

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

Matrícula
 a matrícula només es considerarà efectiva un cop abonat l’import
L
• No hi ha reserva de places per telèfon
• Un 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.
• En 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
• En cas de no haver-hi un nombre mínim d’inscrits a un curs,
el Col·legi es reserva el dret a suspendre’l
•

Programa
 er consultar el programa detallat de cada curs entreu a la web www.cofb.cat | www.cofb.org
P
• Entra 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
 er obtenir el diploma d’assistència és imprescindible assistir com a mínim
P
al 80% de les sessions, excepte en els casos en què hi ha una exigència del 100%
• En els cursos online els requisits per obtenir el diploma estan especificats en cada un d’ells
• El Col·legi farà tot el possible perquè aquest calendari d’activitats
es dugui a terme d’acord amb les previsions
• Qualsevol canvi l’anunciarà a les web www.cofb.cat | www.cofb.org
•

Bonificable
 ens l’oportunitat de recuperar la quota de formació que pagues
T
a la seguretat social pels teus treballadors
• El Col·legi tramitarà la gestió a les empreses que inscriguin participants
en els cursos assenyalats com a bonificable
• Per a més informació www.cofb.cat > Formació> Ajuda econòmica
o bé a www.cofb.org > Activitats > Cursos > Bonificació de cursos
•

La ginesta
La ginesta altra vegada,
la ginesta amb tanta olor,
és la meva enamorada
que ve al temps de la calor.
Per a fer-li una abraçada
he pujat dalt del serrat:
de la primera besada
m’ha deixat tot perfumat.
Feia un vent que enarborava,
feia un sol molt resplendent:
la ginesta es regirava
furiosa al sol rient.
Jo la prenc per la cintura:
l’estisora va en renou
desflorant tanta hermosura
fins que el cor me n’ha dit prou.
Amb un vímet que creixia
innocent a vora seu
he lligat la dolça aimia
ben estreta en un pom breu.
Quan l’he tinguda lligada
m’he girat de cara al mar...
M’he girat al mar de cara,
que brillava com cristall;
he aixecat el pom enlaire
i he arrencat a córrer avall.
Joan Maragall

Girona, 64-66
08009 Barcelona
www.cofb.cat

Iŀlustració de Jordi Vila Delclòs
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