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“Teniu a les vostres mans el recull d’un any d’intensa
feina al nostre Col·legi. La Memòria repassa les xifres
i els temes més destacats del 2012. Esperem que sigui
del vostre interès”.
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Jordi de Dalmases
President del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
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Treballem per a la
professió
President
Jordi de Dalmases Balañá

Vicepresident
Francesc Pla Santamans

Secretària
Maria E. Calvo Gil

Tresorer
Joan Calduch Porta

Vicetresorer
Jordi Casas Sánchez

Vocal 1
Francesc Llambí Mateos

Vocal 2
Mercè Barau Germes

Vocal 3
Marián Carretero Colomer

Vocal 4
Josep Manel Llop Talaverón

Vocal 5
Xavier Prat Borrell

Vocal d’Anàlisis
Lluïsa Juan Pereira

Vocal d’Alimentació i Nutrició
Anna Bach Faig

Vocal d’Atenció Primària
Roser Vallès Fernández

Vocal de Dermofarmàcia
i Productes Sanitaris
Núria Bosch Sagrera

Vocal de Distribució
Montserrat Amorós Sedó

Vocal d’Hospitals
Tomàs Casasín Edo

Vocal d’Indústria
Ramon Bonet Miralbes

Vocal d’Investigació i Docència
Pilar Gascón Lecha

Vocal d’Oficina de Farmàcia
Francisca Aranzana Martínez

Vocal d’Ortopèdia
Montserrat Gironès Saderra

Nova Junta de Govern

Vocal de Plantes Medicinals
i Homeopatia
M. José Alonso Osorio

Vocal de Salut Pública
Núria Oliva Salart

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

La nova Junta de Govern del Col·legi va prendre possessió l’11 de juliol del 2012. La candidatura encapçalada
per Jordi de Dalmases, president del COFB durant els últims quatre anys, es va proclamar electa el 18 de juny
en no presentar-se cap candidatura alternativa. Vint-i-dos membres componen la nova Junta, deu es van
estrenar en el càrrec. Fins al mes de juliol, van formar part de la Junta: Carlos Berga Martí, vicetresorer; Oriol
Valls Planells, vocal 5; Antoni Nogueras Brunet, vocal d’Anàlisis; M. Teresa Pérez Rodríguez, vocal d’Atenció
Primària; Alfons del Pozo Carrascosa, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris; Àngel Torres Sancho,
vocal d’Investigació i Docència; Montserrat Boada Solsona, vocal d’Oficina de Farmàcia; i Elisabeth Ardèvol
Ferrer, vocal de Salut Pública.
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Evolució del nombre de col·legiats
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En xifres
Serveis de farmàcia hospitalària a la província de Barcelona
Barcelona capital

41

Barcelona província

43

Oficines de farmàcia

Capital

Província

Total

1.026

1.217

2.243

Farmacèutics titulars d'oficina de farmàcia

873

1.057

1.930

Farmacèutics en règim de copropietat d'oficina de farmàcia

308

326

634

Oficines de farmàcia en règim de copropietat

149

157

306

Oficines de farmàcia en règim de regència

4

3

7

Noves oficines de farmàcia instal·lades durant l'any 2012
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Nombre d'oficines de farmàcia
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8.233 col·legiats
Col·legiats per vocalia
Vocalia

Oficina de Farmàcia

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

MEMÒRIA

Col·legiats

5.084

Ortopèdia

678

Indústria

483

Alimentació i Nutrició

406

Hospitals

277

Anàlisis

218

Dermofarmàcia i Productes Sanitaris

203

Plantes Medicinals i Homeopatia

170

Distribució

94

Salut Pública

65

Investigació i Docència

52

Atenció Primària

42

2.243 oficines de
farmàcia a Barcelona
22.630 serveis de guàrdia nocturna. Cada nit
han treballat unes 62 farmàcies de la província
de Barcelona.
107.808.593 receptes facturades. D’aquestes,
80.572.226 han estat electròniques. En acabar l’any,
més del 85% de les receptes ja eren electròniques.
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Hem organitzat 82 cursos, tallers i seminaris
–5 són d’SPD amb 563 alumnes– i 38 conferències.
Hi han assistit gairebé 6.000 persones, 1.000 més
que l’any passat.
Hem atès 69.928 consultes al centre d’informació
del medicament.
154 sol·licituds d’intervenció escrites de la Comissió
de Deontologia, referides a 163 motius.

26.260 consultes informàtiques
i 5.051dubtes solucionats per control remot.
El nostre web de salut www.farmaceuticonline.com
ha rebut 820.493 visites.
12.400 trucades i 4.500 visites
d’assessorament jurídic.

879 visites d’inspecció per comprovar que l’activitat
de l’oficina de farmàcia s’adequa a la normativa vigent
amb assessorament personalitzat.

Administració i facturació de receptes
ha atès 92.080 consultes.

Expedients disciplinaris: hem acabat el tràmit
dels tres incoats l’any 2011 i hem iniciat el tràmit
de dos.

299 anàlisis d’aigües al servei de laboratori
del COFB. 78 oficines de farmàcia van utilitzar
aquest servei.

40.677 consultes ateses a la biblioteca.

Hem enviat 52 Clicofbs (butlletins electrònics)
i 812 mailings als col·legiats.

Hem gestionat més de 600 ofertes de feina
mitjançant la borsa de treball. Més del 70%
corresponia a ofertes d’oficina de farmàcia,
seguides de les d’indústria.
El web de col·legiats (BBS) ha rebut
1.479.634 visites.

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

2.834 expedients tramitats per secretaria
(2.046) i per assessoria jurídica (788).

El web institucional del Col·legi www.cofb.org
ha rebut 43.000 visites durant el 2012.
18 activitats programades a l’agenda cultural
amb més de 403 inscripcions.
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Creixem
professionalment...
CARTERA DE SERVEIS I PLA DE SALUT
El març de 2012 vam arribar a un acord de procediment de treball que establia una
estructura per al disseny i el seguiment de la cartera de serveis a les oficines de
farmàcia de Catalunya, constituïda per dos òrgans amb tasques diferenciades: la
Comissió de Seguiment (Servei Català de la Salut –CatSalut– i Consell de Col·legis
de Farmacèutics de Catalunya) i l’Oficina Tècnica. La nostra participació activa en el Pla
reconeix el col·lectiu com a agent de salut en el sistema sanitari.
El programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte i també el programa per
determinar el risc d’infecció pel VIH per mitjà de test ràpid es van incloure a la cartera
de serveis concertats en el CatSalut. Els bons resultats obtinguts durant la prova pilot
d’aquests programes van fer possible la concertació dels serveis i en van permetre
l’extensió.
Representants del Col·legi van participar en la jornada anual del Pla de Salut en la qual
es va defensar l’activitat del farmacèutic per contribuir a augmentar la capacitat de
resolució en els diferents nivells assistencials.

ACORD PROCEDIMENT DE TREBALL 2012
COMISSIÓ SEGUIMENT
CatSalut-Consell

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

OFICINA TÈCNICA

...per millorar
l’atenció al pacient
PROJECTES EN QUÈ PARTICIPEN
LES FARMÀCIES
El març es va celebrar la II Jornada de cribratge de
càncer colorectal a la seu del COFB per debatre els
avantatges i les limitacions dels diferents models de
cribratge, la relació cost-efectivitat del cribratge mitjançant la detecció de sang oculta en femta i també
com millorar la participació a través de la informació i
la comunicació. A finals de l’any 2009 es va iniciar el
programa poblacional de detecció precoç de càncer
de còlon i recte a Barcelona. La col·laboració entre
hospitals, l’atenció primària i les farmàcies ha estat
crucial per assolir l’èxit de participació de persones en
edat de risc que es fan la prova de detecció precoç del
càncer de còlon.
Dades sobre el programa de detecció precoç de càncer
de còlon i recte en la segona ronda (any 2012):

Presència al
MIHealth Forum

45.283 proves realitzades (augmenta la participació amb
relació a la mitjana de l’any passat).

La farmàcia catalana va ser
seleccionada en el fòrum
internacional MIHealth,
d'innovació clínica i gestió
sanitària, com a exemple
d'innovació per al desenvolupament d'una cartera
de serveis pensada per
optimitzar l'ús dels recursos
sanitaris i aconseguir millors
resultats de salut per a la
població.

Prop de 90 càncers i 998 adenomes detectats (661 d’alt risc
i 337 de baix risc).

SPD Seguiment
farmacoterapèutic amb
sistemes personalitzats
de dosificació:
1.320 farmàcies
2.399 farmacèutics formats

PIX Programa d’intercanvi
de xeringues:
270 farmàcies
77 a Barcelona ciutat

PCT Programa de
cessació tabàquica:
92 farmàcies
33 a Barcelona ciutat

PMM Programa de
manteniment amb
metadona a la farmàcia
comunitària:
91 farmàcies
36 a Barcelona ciutat

VIH Programa de
detecció precoç de VIH
amb el test ràpid:
35 farmàcies
21 poblacions
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Pensem en el futur
ESTUDI SOBRE EL FUTUR DE L’OFICINA DE FARMÀCIA
La caiguda contínua de la despesa pública en medicaments i dels marges de les
farmàcies els últims anys qüestiona el model espanyol d’oficines de farmàcia. La
greu situació que viuen les farmàcies i la necessitat de fer una revisió van impulsar
l’estudi titulat “El Futur de la Farmàcia” iniciat a principis d’any pels col·legis de
Madrid i Barcelona. La primera part de l’estudi, que es va presentar a Infarma Madrid
2012, va mostrar una anàlisi de la situació del sector de la farmàcia i de les seves
perspectives.
247 titulars d’oficina de farmàcia de Barcelona van participar voluntàriament en la
segona part de l’estudi, que analitzava la situació i els principals indicadors econòmics
de les farmàcies amb la intenció de definir un model de negoci de futur que garanteixi
la viabilitat del sector.
Per grups van exposar, debatre i consensuar prioritats pel que fa al paper del farmacèutic com a agent sanitari i també van repassar el vessant empresarial. Les conclusions
d’aquesta feina està previst presentar-les al congrés Infarma Barcelona 2013.

Fem front a les
adversitats
Nou copagament
El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va imposar
l’1 de juliol el nou copagament de l’usuari establert al Reial
Decret Llei 16/2012. El procés d’aplicació a Catalunya va ser
més llarg que a la resta de comunitats perquè es va prioritzar
que els usuaris no avancessin diners a l’Administració aplicant
un pla de contingència. Els farmacèutics van desenvolupar una
important tasca informativa al llarg dels mesos d’aplicació
d’aquesta mesura.

Taxa d’un euro per recepta
Les farmàcies catalanes van començar a aplicar des del 23 de
juny la taxa d’un euro per recepta de la Generalitat de Catalunya,
que ja va suposar canvis en els programes de gestió i va generar
moltes consultes dels ciutadans. Aquests processos han
suposat un gran esforç addicional per als farmacèutics per la
gran càrrega administrativa i burocràtica que han representat,
deslligada de la seva funció com a agents sanitaris.

Tancament de farmàcies
El 25 d’octubre es va produir
un tancament històric de les
farmàcies catalanes. Aquesta
mesura, precedida per una
campanya informativa a les
oficines de farmàcia, pretenia
alertar de les dificultats per
continuar prestant els
serveis davant dels retards
acumulats en el pagament
dels medicaments que
avancen els farmacèutics
i per exigir un calendari a
l’Administració. El 80% de
les farmàcies catalanes va
secundar el tancament.

Reunions informatives als col·legiats
1.593 col·legiats varen assistir a les diferents
reunions (1.049 a Barcelona ciutat i 544 a
la resta de la província) en què el president
del COFB, juntament amb altres membres
de la Junta, van explicar les mesures que
conformaven el nou paradigma sanitari.

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
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La realitat de la
farmàcia als mitjans

Algunes repercussions
del COFB a televisió

HEM ACONSEGUIT QUE L’OPINIÓ PÚBLICA CONEGUI
LA PROBLEMÀTICA DE LES FARMÀCIES
Més de 2.800 aparicions en premsa, televisió, ràdio i mitjans digitals. El Col·legi va
treballar de valent comunicant activament per tal que la problemàtica dels farmacèutics
catalans arribés a l’opinió pública. En tot moment es va mantenir informats als
periodistes sobre les dificultats que travessava el col·lectiu per poder seguir oferint un
servei de qualitat i continuar desenvolupant la seva tasca com a agents sanitaris. La
situació límit del sector farmacèutic va copar els titulars de les principals capçaleres.
Vam atendre més de 1.000 trucades de periodistes,
vam enviar 24 comunicats i convocar 10 rodes de
premsa per donar a conèixer tant les problemàtiques del sector com projectes interessants per a
la societat.

Aparicions als mitjans:
Premsa: 2.062
Ràdio: 390

Molts col·legiats, conjuntament amb la Junta de
Govern del COFB, van fer de portaveus per mostrar
com afectava a la farmàcia la imprevisió en els
pagaments i les mesures de l’Administració. El
Col·legi vol tornar a expressar el seu agraïment,
un any més, a tots aquells professionals que van
fer possible aquest important ressò als mitjans
de comunicació.

Televisió: 314

2.800
aparicions
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
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Formem
professionals

Acostem la
farmàcia al ciutadà

ÀGORA SANITÀRIA ES CONSOLIDA

FARMAGUIA, LA NOVA APP

El portal de formació online Àgora, que gestionem conjuntament els col·legis de
farmacèutics de Barcelona i Madrid, planteja cursos que aborden els diferents
camps de coneixement i actuació amb l’objectiu d’optimitzar la pràctica professional
del farmacèutic i reforçar el seu paper en la cadena assistencial. La qualitat formativa
és una de les claus de diferenciació i de fidelització d’aquesta plataforma.

El Col·legi ha creat l’aplicació FARMAGUIA amb la finalitat de fer que el ciutadà pugui
trobar les farmàcies més pròximes a la seva ubicació tant a la ciutat de Barcelona
com a la província i saber quins serveis ofereixen. Aquesta aplicació és accessible per
mitjà de web, tablet o mòbil.

Àgora s’ha adaptat a les necessitats del col·lectiu farmacèutic i ha completat l’oferta
formativa amb un nou tipus de curs que destaca per la curta durada, la proposta de
temes específics i pràctics i pel fet de ser gratuït per als col·legiats: les píndoles
formatives, disponibles tot l’any al portal.

El 2012...
S’han ofert 10 cursos,
43% d’increment amb
relació al 2011.
Hi han participat 4.759
alumnes, un 263% més
que l’any anterior.

L’usuari que es descarrega l’aplicació per a mòbil pot comunicar-se millor amb el
farmacèutic per mitjà del traductor de símptomes incorporat a FARMAGUIA en cas
que ho necessiti.
Cada oficina de farmàcia disposa d’uns
adhesius individualitzats amb el codi QR
per veure, quan està tancada, les farmàcies obertes pròximes que hi ha al
voltant. L’usuari pot trobar la informació en
català, castellà i també en anglès, de cara
a les farmàcies turístiques.
FARMAGUIA va néixer el setembre. Quatre
mesos després havia registrat més de
17.600 descàrregues.

17.600
descàrregues
Noves píndoles
formatives al portal
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

agorasanitaria.com
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Vetllem per la salut
dels farmacèutics...
PROGRAMA ITACA FARMACÈUTICA
A principis d’any el Col·legi va posar en funcionament el
programa ITACA Farmacèutica, adscrit a la Fundació Galatea
(creada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i
que integra altres professionals sanitaris). És un programa
pioner a Europa destinat a atendre els professionals
farmacèutics que tenen problemes de salut mental i/o
addiccions a drogues no integrades socialment, incloent-hi
psicofàrmacs i alcohol.
L’objectiu d’ITACA és garantir una assistència sanitària de
qualitat. La seva filosofia és promoure la rehabilitació i la
plena recuperació i no la de discriminar professionalment per
aquest tipus de malalties.
L’atenció integral al col·legiat en actiu és totalment gratuïta,
especialitzada i personalitzada, amb total confidencialitat en
una unitat de tractament determinada que l’atén.
Després d’uns mesos de la seva posada en marxa, les
primeres dades indiquen que es perfila com un servei que
respon a una necessitat de salut existent.

...i pel seu
desenvolupament
professional
NOVA BORSA DE TREBALL ONLINE
Aquest servei del Col·legi va ser renovat el 2012 per fer-lo més pràctic i àgil tant per
a les empreses com per als candidats. Les empreses poden publicar i gestionar les
seves ofertes i els candidats consultar-les i inscriure’s en el moment que vulguin, i
també actualitzar el perfil. Una informació de qualitat en les dues direccions d’acord
amb l’objectiu del Col·legi de contribuir al desenvolupament professional.
La borsa de treball online del COFB es va posar en funcionament a mitjan de maig
i en un mes va rebre 90 ofertes de feina i va gestionar 1.700 CV.

Borsa de treball 2012
de maig a desembre:
Total d’ofertes rebudes:

444

Total de currículums
tramitats:

12.067

Atenció al farmacèutic amb
problemes de salut mental
o addiccions

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
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Ampliem horitzons
CONGRÉS INFARMA 2012 A MADRID
El Congrés Europeu d’Oficina de Farmàcia, Saló de Medicaments i Parafarmàcia, es
va celebrar per primer cop a Madrid amb l’organització conjunta dels col·legis de
farmacèutics de Madrid i Barcelona i juntament amb Interalia. Infarma va ser un èxit
de participació i es van complir els objectius establerts.
S’hi van tractar diferents temes d’actualitat relacionats amb el sector com impulsar
una nova cartera de serveis per a la farmàcia, l’increment de la rendibilitat a través
de l’especialització, el finançament de la sanitat pública, estratègies de fidelització a
la farmàcia, la presentació de la primera part de l’estudi sobre el futur de l’oficina de
farmàcia o el desenvolupament de la carrera professional, entre altres.

Celebrem la Diada
del Farmacèutic
TROBADA ANUAL DE LA PROFESSIÓ
El Palau de la Música va acollir l’onzena edició
d’aquesta celebració, homenatge als farmacèutics de Barcelona que porten 25 i 50 anys
de col·legiació.
La Coral Polifònica de Puig-Reig, una de les més
internacionals i reconegudes de Catalunya, va
amenitzar l’acte amb un repertori ampli i variat.

Infarma en xifres
Més de 20.000 visitants
professionals.
2.365 congressistes.
20 taules rodones amb
més de 100 experts.
Més de 300 laboratoris
i empreses del sector
farmacèutic.

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Més de 70 col·legiats van rebre el reconeixement
pels seus 25 anys de col·legiació amb la insígnia de
plata i 7, amb la d’or pels seus 50 anys.
Ariadna Padullés i M. Àngels Parada, representants
dels projectes becats pel COFB el curs 2011-2012,
van rebre els diplomes acreditatius.
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Reconeixement a la
investigació
BEQUES COL·LEGIALS 2011-2012
El COFB segueix la seva línia de promoure la investigació a través del
desenvolupament de projectes.

Els treballs becats aquest curs han estat:
Adherència al tractament immunosupressor en
pacients receptors de trasplantament renal. Ariadna
Padullés Zamora, Josep Llop Talaveron, Sara Cobo
Sacristán, Josep M. Cruzado Garrit, Oriol Bestard
Matamoros, Guillermo Bagaria Casanova. Hospital
Universitari de Bellvitge-IDIBELL i oficines de farmàcia.
Revisió de medicació inapropiada en la població
geriàtrica a partir de la síntesi de cinc models
establerts (Beers, ACOVE, STOPP-START, MAI
i Priscus). M. Àngels Parada Aradilla, Pilar Giner Boya,
Azhara Sánchez Ulayar, Dolors Ruiz Poza, Susanna
Terré Ohme, Ferran Sala Piñol, Anna Badós González,
Núria Miserachs Aranda, Guillem Paluzie Avila.
Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

PREMI DR. ESTEVE
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona va ser reconegut i guardonat en
la quarantena edició del Premi Dr. Esteve de la Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya. El projecte premiat, en la categoria d’Atenció Farmacèutica,
és un estudi sobre la possibilitat i la viabilitat d’implantar una cartera de
serveis d’atenció farmacèutica des de la perspectiva dels professionals
de la salut i dels pacients.

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Trobareu l’auditoria de comptes i
més informació sobre el Col·legi a

www.cofb.org

C/ Girona, 64-66 – 08009 Barcelona
Tel.: 932 440 710 – Fax: 932 454 431
www.cofb.cat – mail: cofb@cofb.cat
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