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“La Junta de Govern del Col·legi es complau a fer-vos
arribar la Memòria 2011 de la institució. Aquest document
recull la informació més destacada de l’any. Esperem que
sigui del vostre interès”.
Jordi de Dalmases Balañá
President del Col·legi de Farmacèutics
de la Província de Barcelona
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JUNTA DE GOVERN

Al servei del farmacèutic
President
Jordi de Dalmases Balañá

Vicepresident
Francesc Pla Santamans

Secretària
Maria Encarnació Calvo Gil

Tresorer
Xavier Prat Borrell

Vicetresorer
Carlos Berga Martí

Vocal d’Anàlisi
Antoni Nogueras Brunet

Vocal d’Atenció Primària
Maria Teresa Pérez Rodríguez

Vocal de Dermofarmàcia
i Productes Sanitaris
Alfons del Pozo Carrascosa

Vocal de Distribució
Montserrat Amorós Sedo

Vocal d’Hospitals
Tomàs Casasín Edo
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Vocal 2
Pilar Gascón Lecha

Vocal 3
Mercè Barau Germes

Vocal 4
Marián Carretero Colomer

Vocal 5
Oriol Valls Planells

Vocal d’Alimentació i Nutrició i de
Plantes Medicinals i Homeopatia
Maria José Alonso Osorio*

Vocal d’Indústria
Ramon Bonet Miralbes

Vocal d’Investigació i Docència
Àngel Torres Sancho

Vocal d’Oficina de Farmàcia
Montserrat Boada Solsona

Vocal d’Ortopèdia
Montserrat Gironès Saderra

Vocal de Salut Pública
Elisabeth Ardèvol Ferrer

* Fins al dia 6 de setembre de 2011 Assumpció Roset Elias va ser Vocal d’Alimentació i Nutrició del COFB.
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Evolució del nombre de col·legiats
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Col·legiats

5.074

Ortopèdia

693

Indústria

484

Alimentació i nutrició

408

Hospitals

273

Anàlisi

226

Dermofarmàcia i productes sanitaris

204

Plantes medicinals i homeopatia

168

Distribució

96

Salut pública

68

Investigació i docència

52

Atenció primària

41
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L’anyy en xifres
Serveis de farmàcia hospitalària a la província de Barcelona
Barcelona capital

41

Barcelona província

43

Oficines de farmàcia

Capital

Província

Total

1.029

1.211

2.240

Farmacèutics titulars d'oficina de farmàcia

878

1.050

1.928

Farmacèutics en règim de copropietat d'oficina de farmàcia

310

319

629

Oficines de farmàcia en règim de copropietat

151

156

307

Oficines de farmàcia en règim de regència

0

5

5

Noves oficines de farmàcia instal·lades durant l'any 2011

0

14

14

Nombre d'oficines de farmàcia

2.240 oficines de farmàcia a Barcelona.
22.630 serveis de guàrdia nocturna. Cada nit
han treballat unes 62 farmàcies a la província
de Barcelona. El nombre de serveis de guàrdia
nocturna ha disminuït per l’adequació dels
horaris de dispensació als de prescripció
dels centres d’atenció primària.
117.540.000 receptes facturades. D’aquestes,
75.857.000 han estat electròniques. L’any
2009 les electròniques representaven el 35%
de la facturació; al finalitzar el 2011, el 73%.
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Hem organitzat 118 cursos, tallers i seminaris,
12 cursos de formació en noves tecnologies i
23 conferències. Hi han assistit més de
5.000 persones.
340 anàlisis d’aigües fetes al servei de
laboratori del COFB. 98 oficines de farmàcia
l’han utilitzat.
Hem atès 36.564 consultes al centre
d’informació del medicament. Els temes més
consultats han estat comercialització, legislació,
formulació magistral i farmacologia.
167 sol·licituds d’intervenció escrites de la
Comissió de Deontologia, referides a 174 motius.
D’aquestes sol·licituds, 93 eren denúncies,
reclamacions o queixes; 41 eren consultes i 33
corresponien al grup de comunicacions i altres.
1.036 visites d’inspecció amb la finalitat
principal d’assessorar, i també corregir possibles
irregularitats, sempre amb l’objectiu d’ajudar a
millorar la qualitat del servei que ofereixen les
oficines de farmàcia.
26.403 consultes ateses a la biblioteca.
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Hem gestionat 1.110 ofertes de feina
mitjançant la borsa de treball. Més del 80%
corresponia a ofertes d’oficina de farmàcia.
El web de col·legiats (BBS) ha rebut en total
1.241.029 visites.
2.178 expedients tramitats per secretaria
i assessoria jurídica.
18.617 consultes informàtiques.
El nostre web de salut www.farmaceuticonline.com
ha rebut 1.024.355 visites, 3.082 diàries.
13.010 trucades i 5.340 visites
d’assessorament jurídic.
Administració i facturació de receptes ha atès
140.104 consultes.
Hem enviat 52 Clicofbs (butlletí setmanal
del COFB) i 332 mailings als col·legiats.
El web institucional del Col·legi www.cofb.org
ha rebut gairebé 51.000 visites durant l’any.
38 nous acords amb empreses.
44 activitats programades a l’agenda cultural
amb més de 700 assistents.
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Treballem amb
els col·legiats
REUNIONS PER EXPLICAR EL NOU CONCERT AMB EL CATSALUT
I L’ENDARRERIMENT EN EL PAGAMENT DE LA FACTURA
600 farmacèutics de diferents punts de la província de Barcelona van assistir a les
cinc reunions en les quals el president del COFB, Jordi de Dalmases, el vicepresident,
Francesc Pla, i la vocal d’Oficina de Farmàcia, Montserrat Boada, van parlar de qüestions
d’actualitat referides a l’estat de l’oficina de farmàcia. Durant els mesos de maig i
juny, els representants del COFB van explicar els acords a què es va arribar amb el
CatSalut en relació a la cartera de serveis, la facturació de la recepta electrònica i la
sostenibilitat del sistema sanitari públic (preus de facturació dels dietoterapèutics i
prestació farmacèutica als centres residencials socials). També es va parlar de l'estudi
sobre la racionalització del servei d'urgències nocturn.
A finals de setembre el CatSalut va informar dels problemes de tresoreria que patia la
Generalitat i el consegüent endarreriment en el pagament de la factura farmacèutica.
Atès el moment de dificultat per als farmacèutics, el COFB va tornar a organitzar set
xerrades informatives per explicar aquesta situació i la d’altres comunitats autònomes.
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Reforcem el
paper sanitari
Representants
del Consell
En l’elaboració
del Pla de Salut,
el Consell va estar
representat en els
següents grups de
treball:
Model d’atenció al
pacient crònic

Mercè Barau

Millora de la capacitat
de resolució del sistema
Rafael Guayta

Enfocament en
l’assegurat-ciutadà com
a centre del sistema
Montse Frigola

Compromís dels
professionals amb
la transformació
del sistema
Anna Sánchez

Atenció farmacèutica
Pilar Gascón

CINC FARMACÈUTICS PARTICIPEN EN
EL PLA DE SALUT DE LA GENERALITAT
Per primera vegada, cinc representants del Consell de Farmacèutics de Catalunya (CCFC) van participar en el debat sobre
el Pla de Salut que periòdicament elabora el Departament de
Salut de la Generalitat i que serveix d’instrument indicatiu i de
marc de referència per a totes les actuacions públiques en
matèria de salut. D’aquesta manera, es pretén que els canvis
i transformacions que es produeixin en el sistema sanitari català
tinguin el major consens i les màximes complicitats.
El Pla de Salut, amb un enfocament eminentment estratègic,
es centra en el pacient i en una assistència propera i resolutiva, prioritzant aquells processos patològics que ocasionen
una major càrrega sanitària: la cronicitat, l'envelliment, la
qualitat de vida i la seguretat. També impulsa l'ús decidit de
les TIC i la millora de la relació entre nivells, sempre cercant la
millor resposta assistencial.
És un pas fonamental en el reconeixement del rol del farmacèutic en la cadena sanitària, fruit de l’esforç i del treball del
col·lectiu fet en aquesta direcció durant els
últims anys. El Pla de Salut conclou que
s’abordin les malalties més prevalents
(plans específics per al càncer, la diabetis,
les malalties circulatòries, promoció dels
hàbits saludables...), que el criteri clínic
prevalgui sobre el criteri administratiu i que
hi hagi una implantació efectiva del model
únic d’història clínica compartida.
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La nostra
veu als mitjans
EN EL PUNT DE MIRA DE L’OPINIÓ PÚBLICA
Estar en contacte amb els mitjans de comunicació per donar veu al farmacèutic ha
estat una de les prioritats del Col·legi en aquest any tan complicat per a la farmàcia.
Hem volgut donar a conèixer la difícil conjuntura econòmica del sector tant a la classe
política com al conjunt de la societat a través dels mitjans, i aquest esforç s’ha vist
reflectit en més de 2.200 aparicions en premsa, ràdio, televisió i mitjans digitals, més
del doble d’aparicions que les registrades l’any anterior. Les problemàtiques i l’esforç
dels farmacèutics no han deixat de ser notícia al llarg del 2011.
Hem enviat 25 comunicats de
premsa per donar a conèixer les
dificultats del sector, però sobretot
per incidir, un cop més, en el rol
assistencial del farmacèutic i el seu
compromís amb la societat.
La Junta de Govern del COFB i
molts col·legiats han exercit de
portaveus davant l’opinió pública
de la difícil situació de la farmàcia. El
Col·legi manifesta el seu agraïment
a la col·laboració desinteressada
d’aquests companys, sense la qual
una presència tan mediàtica no
hagués estat possible.

2.200

aparicions
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
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Temes destacats de
l’any pels quals hem
aparegut als mitjans
Reducció de l’11% de la
despesa farmacèutica.
RD 9/2011: prescripció
i dispensació per
principi actiu.
Endarreriment en el
pagament de la factura
del CatSalut.
Campanya ‘Llum d’Alarma’.
Nou servei d’urgències a
partir de l’1 d’octubre.
Taxa d’un euro per recepta.

Intervenció del president
del COFB a Els Matins de TV3.
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Al servei
dels ciutadans
ÚLTIMES DADES DELS PROJECTES EN QUÈ PARTICIPEN LES FARMÀCIES

Prova del VIH
Al mes d’abril del 2009 es va posar en
marxa a 36 farmàcies comunitàries de 23
poblacions de la província de Barcelona el
programa pilot per determinar la infecció
mitjançant test ràpid en sang capil·lar. Les
dades es van presentar amb motiu del Dia
de la prova del VIH del 2011.
4.406 proves, 43 de les quals van donar
un resultat reactiu (33 homes i 10 dones).
42 es van contagiar a causa d’una pràctica
sexual de risc (HSH 21 i heterosexual 14).
Perfil dels usuaris: home autòcton d’entre
20 i 39 anys (60%), heterosexual (65%), que
presenta pràctiques sexuals de risc (87%).

Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte
Durant el 2011 s’han incorporat 16 àrees bàsiques de salut de l’Hospital Clínic
i de l’Hospital del Mar al programa dels districtes de Sant Martí, Eixample,
Sants - Montjuïc i Ciutat Vella: la Verneda, Via Roma, Universitat, Sant Antoni,
Casanova, el Clot, la Pau, Poble Sec, Sants, Casc Antic, Bordeta–Magòria,
Gòtic, Raval Nord i Sud, Nou de la Rambla, la Marina i Carles Riba.
257 farmàcies han ajudat a incrementar la taxa de participació del 17% al
50%. Des del 2009 s’han detectat més de 500 càncers i 2.600 adenomes
d’alt risc.
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Estudi FARMAEPOC II
Més de 100 oficines de farmàcia han participat en aquest estudi
impulsat per la SEPAR, CAMFIC i el Col·legi, amb el suport de
Boehringer i Son Medica. Des del març de 2010 fins acabar
l’any 2011, s’han realitzat més de 1.700 espirometries, de les
quals gairebé el 20% han resultat obstructives.

Altres serveis
addicionals a les
farmàcies que es
mantenen:

Un primer estudi (FARMAEPOC I) ja va demostrar la viabilitat de
fer espirometries a l’oficina de farmàcia. En aquesta segona part
es buscava avaluar l’efectivitat de la implantació d’un programa
de cribatge des de l’oficina de farmàcia.

Estudi Riscarfarm
Estudi de seguiment de pacients amb risc cardiovascular i
polimedicats durant un any amb l’objectiu d’avaluar l’efectivitat i
l’eficiència de l’atenció farmacèutica i la cogestió de pacients amb
risc cardiovascular en el marc de l’atenció primària de la salut.
98 pacients: seguiment durant el 2011. Es tancarà a finals de
maig del 2012.

PIX: programa d'intercanvi
de xeringues. 267 farmàcies
faciliten l’intercanvi
de xeringues.
PMM: programa de
manteniment amb metadona.
96 farmàcies en el
programa de manteniment
amb metadona.
PCT: programa de cessació
tabàquica. 85 farmàcies
acreditades en
deshabituació tabàquica.

Hi participen 18 oficines de farmàcies.

Actualització del programa SPD
Les oficines de farmàcia que desenvolupen sistemes
personalitzats de dosificació (SPD) ofereixen als usuaris
la possibilitat d’accedir a la medicació que necessiten
diàriament preparada en uns envasos especialment
dissenyats per evitar confusions i facilitar al màxim el
compliment del tractament.
1.245 farmàcies participants.
1.551 farmacèutics formats.
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Creixement
professional
CONGRÉS INFARMA 2011
La 10a edició del Congrés Europeu d’Oficina de Farmàcia - Saló de Medicaments i Parafarmàcia, organitzada pel Col·legi i Interalia, va registrar un creixement important, tot
i que el sector travessa un moment de retallades. D’aquesta manera, queda palès que els
farmacèutics pretenem reflexionar i actualitzar-nos per tirar endavant tot i les adversitats.
S’hi van tractar temes d’actualitat vinculats a la professió farmacèutica com la cartera
de serveis, els canvis en el model retributiu, la sostenibilitat de la distribució, les col·laboracions interprofessionals o l’evolució de la recepta electrònica, entre d’altres.
Aquest congrés biennal passa a ser anual i se celebrarà un any a Barcelona i un altre
a Madrid, amb la col·laboració del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.

Algunes dades
d’Infarma 2011
Hi van assistir 2.234
congressistes (un
22% més que al 2009).
Hi van participar 206
expositors (un 8% més
que a l’edició anterior).
57 conferències i taules
rodones en les quals van
participar més de 160
ponents.

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
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Concòrdia Farmacèutica
Per commemorar els 500 anys de la
impressió de la Concòrdia de Barcelona,
un document de gran valor històric i
patrimonial, el COFB va dedicar l’estand
institucional a les diferents edicions de la
farmacopea vigents en el Principat de
Catalunya des de 1511 fins a 1794.
El Col·legi també va col·laborar
posteriorment en l’exposició “Concòrdia i
patrimoni: tresors de la farmàcia catalana”
que va acollir la Universitat de Barcelona
entre els mesos d’octubre i desembre.
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Referents en la
formació online
ÀGORA SANITÀRIA CONTINUA CREIXENT
Amb només dos anys de vida, els cursos de formació online d’Àgora –plataforma de
formació virtual que gestionen conjuntament els col·legis oficials de farmacèutics de
Barcelona i Madrid–, s’han convertit en un dels grans referents de la formació continuada
per als professionals farmacèutics.

1.309

participants

Aquest 2011:
S’han ofert fins a set cursos
en què han participat un total
de 1.309 persones.
El 45% de les inscripcions
corresponen a alumnes que ja
havien fet algun curs a Àgora.
El 90% d’alumnes que inicien un
curs el finalitzen i el completen
amb aprofitament.
El 85% dels alumnes recomanen
els cursos de la plataforma.
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Aposta pel digital
FARMACEUTICONLINE, GUIA DE DISPENSACIÓ
I QUALITAT DE L’E-RECEPTA
Creació de la guia de dispensació online
S’ha posat a disposició dels col·legiats una nova
guia per poder consultar en qualsevol moment la
informació actualitzada dels productes de
dispensació en oficina de farmàcia a càrrec del
Sistema Nacional de Salut (SNS). La informació
s’actualitza mensualment amb el catàleg
d’aquests productes del CatSalut. La guia conté
informació de medicaments i efectes. També
permet obtenir diferents llistats i les normes
de dispensació.

Aplicació per consultar la qualitat
de la facturació de l’e-recepta
Aquesta nova eina, disponible al web de
col·legiats, permet que els farmacèutics consultin
i controlin la qualitat de la facturació de la recepta
electrònica de les seves farmàcies (coincidència
entre els cupons precinte lliurats i els registres de
les receptes electròniques facturades) i les dades
comparatives de l’últim any.

Renovació del web Farmaceuticonline
Que celebra el desè aniversari. Al darrer any el
nombre de pàgines consultades del portal s’ha
vist incrementat un 16,3%, i se situa en 3.193.950.
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Recollim fruits
RECONEIXEMENTS A LA TASCA PROFESSIONAL
Durant aquest any el Col·legi ha rebut nombrosos reconeixements i premis que reafirmen
i fan una mica més visible el treball de tots els professionals que l’integren.

Premis a la
feina de tots
els farmacèutics

De tots els guardons, destaquem:
Premios Esteve “Unidos por la atención al paciente”
En la categoria institucional pel programa
de detecció precoç de càncer de còlon
i recte.
Correo Farmacéutico
Premi cartera de serveis
i FarmaEPOC2.
Farmacèutica de l’any. Ediciones Mayo
M. Pilar Gascón, vocal del Col·legi,
nomenada farmacèutica de l’any.
Ministeri de Sanitat
Prova per a la determinació del risc
d’infecció del VIH per mitjà del test
ràpid premiada pel Ministeri de Sanitat.
The Lancet i Respir Care
Article sobre la detecció d’MPOC a
les farmàcies citada a les editorials
The Lancet i Respir Care.
Premi Dr. Esteve
Premi Dr. Esteve de la Reial Acadèmia
de Farmàcia de Catalunya per un estudi
sobre la viabilitat, factibilitat i oportunitat
de la cartera de serveis farmacèutics.
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Homenatge
als farmacèutics
LA DIADA, NIT DE LA PROFESSIÓ
El Palau de la Música ha acollit la desena edició
d’aquesta efemèride, en la qual reconeixem els
25 i 50 anys de col·legiació dels farmacèutics de
Barcelona.
123 col·legiats han rebut el reconeixement amb
la insígnia de plata i uns altres 29, amb la d’or.
75 anys de col·legiació
Per segona vegada consecutiva,
vam poder atorgar una insígnia d’or
i brillants, en reconeixement als 75
anys de col·legiació. Aquest any el
guardonat va ser Josep Oriol Guixà.

La Sant Andreu Jazz Band, una de les big bands
més joves d’Europa, va ser l’encarregada de
tancar l’acte. Els seus músics, adolescents i nens,
van regalar un final vibrant, ple de ritme i energia.
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Incentivar la recerca
BEQUES COL·LEGIALS 2011
El COFB continua amb la seva línia d’ajuts per promoure el desenvolupament de
projectes relacionats amb l’atenció i la recerca farmacèutica, la salut pública i altres
activitats professionals de l’àrea de la farmàcia.

Els treballs premiats que enguany han finalitzat el projecte són:
Estudi d’avaluació de la prevalença d’ús de medicaments en pacients
que acudeixen als serveis d’urgències del Vallès Occidental est amb
fractures per fragilitat òssia. M. Queralt Gorgas Torner, Irene López Rico.
Hospital Parc Taulí.
Compatibilitat físico-química de fàrmacs administrats en perfusió
contínua en les unitats de cures intensives. M. Carmen López Cabezas,
Dolors Soy Muner, Gloria Molas Ferrer, Laura Guerrero Molina, Helena
Anglada Martínez, Josep Ribas Sala. Hospital Clínic.
Prevenció d’RNM causats per PRM de seguretat: ajust posològic
de medicaments en ancians polimedicats amb funció renal disminuïda
atesos a les farmàcies comunitàries. M. Àngels Via Sosa, Natali Lopes,
Wesley Cristian Ferreira, Marian March Pujol. Facultat de Farmàcia i
oficines de farmàcia.

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

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

www.cofb.cat

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

