MEMÒRIA

2010

La Junta de Govern del Col·legi es complau a fer-vos arribar la
Memòria 2010 de la institució. Aquesta publicació 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 BARCELONA
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President
Jordi de Dalmases Balañá

Vocal d’Alimentació i Nutrició
M. Assumpció Roset Elias

Vicepresident
Francesc Pla Santamans

Vocal d’Atenció Primària
M. Teresa Pérez Rodríguez

Secretaria
Maria Encarnació Calvo Gil

Vocal de Dermofarmàcia
i Productes Sanitaris
Alfons del Pozo Carrascosa

Tresorer
Xavier Prat Borrell
Vicetresorer
Carlos Berga Martí
Vocal 2
Pilar Gascón Lecha
Vocal 3
Mercè Barau Germes
Vocal 4
Marián Carretero Colomer
Vocal 5
Oriol Valls Planells
Vocal d’Anàlisi
Antoni Nogueras Brunet
A dalt d’esquerra a dreta:
(Tercera fila) Carlos Berga, Oriol
Valls, Àngel Torres, Tomàs Casasín,
Francesc Pla.
(Segona fila) Montserrat Gironès,
Elisabeth Ardèvol, Mercè Barau,
Maria Encarnació Calvo, Montserrat
Amorós, Antoni Nogueras.

Vocal de Distribució
Montserrat Amorós Sedo
Vocal d’Hospitals
Tomàs Casasín Edo
Vocal de Plantes Medicinals
i Homeopatia
M. 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

(Primera fila) Xavier Prat, Pilar
Gascón, Jordi de Dalmases,
Montserrat Boada, Marián
Carretero, M. José Alonso, Alfons
del Pozo, M. Assumpció Roset.
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Evolució del nombre de col·legiats
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8.035
Les oficines de farmàcia han treballat per als ciutadans amb...
38.325 serveis de guàrdia nocturna. Cada nit han treballat unes 105
farmàcies a la província de Barcelona.
114.829.000 receptes dispensades. D’aquestes, 40.254.000 eren
electròniques (35%). S’ha produït un augment del 102% respecte el
2009 en el volum de receptes electròniques.
389 anàlisis d’aigües al servei de laboratori del COFB. 110 oficines
de farmàcia han utilitzat aquest servei.
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L'ANY EN
XIFRES

Col·legiats per vocalia
Oficina de farmàcia

5.064

Ortopèdia

695

Indústria

465

Alimentació i Nutrició

411

Farmàcia hospitalària

275

Anàlisi

237

Dermofarmàcia i Productes Sanitaris

205

Plantes medicinals i Homeopatia

166

Distribució

98

Salut pública

68

Investigació i Docència

54

Atenció primària

40

* Hi ha 1.880 col·legiats (23%) que no estan adscrits a cap vocalia.

84

SERVEIS DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA
A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA:
41 A BARCELONA CAPITAL
43 A BARCELONA PROVÍNCIA

Hem vetllat per la professió amb...
202 sol·licituds d’intervenció a la Comissió de Deontologia.
820 inspeccions amb l’objectiu de millorar el servei que oferim
a les oficines de farmàcia.
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Oficina de farmàcia

CAPITAL

PROVÍNCIA

TOTAL

1.028

1.198

2.226

0

9

9

Farmacèutics titulars d’oficina de farmàcia

876

1.043

1.919

Farmacèutics en règim de copropietat d’oficina de farmàcia

317

312

629

Oficines de farmàcia en règim de copropietat

152

151

303

Nombre d’oficines de farmàcia
Noves oficines de farmàcia instal·lades durant l’any 2010

2.226
8.888

OFICINES DE FARMÀCIA
A BARCELONA

ASSISTENTS A LES ACTIVITATS
DE FORMACIÓ CONTINUADA

Hem garantit la professionalització dels col·legiats...
Organitzant 78 cursos, tallers i seminaris, 63 activitats de formació en
noves tecnologies i 21 conferències. Hi han assistit més de 8.800 persones,
un 17% més que l’any passat.
Atenent 38.047 consultes al centre d’informació del medicament.
Gestionant 1.436 ofertes de feina mitjançant la borsa de treball. El 82%
corresponia a oficina de farmàcia.
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XIFRES

Hem atès els farmacèutics amb...
18.943 consultes informàtiques.
2.708 expedients col·legials tramitats
per Secretaria i Assessoria Jurídica.
13.088 trucades i 5.540 visites
d’assessorament jurídic.
30.213 consultes ateses a la Biblioteca.

Connectats a la xarxa...
Hem tingut una mitjana de 3.654 connexions diàries a la pàgina
web de col·legiats (BBS), que han suposat un augment del 14%
respecte l’any passat.
El nostre web de salut www.farmaceuticonline.com ha rebut
1.342.981 visites, amb una mitjana de 4.010 connexions diàries,
un 9% més que el 2010.
El portal de formació sanitària de la salut www.agorasanitaria.com
ha comptat amb l’assistència de 2.065 alumnes.
El web institucional del Col·legi www.cofb.org ha tingut 15.375 visites
en els primers sis mesos de funcionament.

Hem donat serveis addicionals als col·legiats amb...
47 activitats programades per l’agenda cultural amb més de
880 assistents.
20 avantatges d’empreses, que representen per als col·legiats
accedir a ofertes i grans descomptes.
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DESTAQUEM

UN SISTEMA
MÉS SOSTENIBLE

LA RECEPTA ELECTRÒNICA,
UNA REALITAT
Aquest any ha estat el de la implantació de la recepta electrònica a totes
les comarques barcelonines. Se n’han dispensat més de 40 milions de
receptes que suposen el 35% del total que reben les farmàcies.
71 milions de receptes electròniques s’han dispensat a Catalunya des de
que va començar la implantació el 2006.
Hem invertit per crear una infraestructura a la qual les farmàcies catalanes
i els professionals puguin estar connectats.

Evolució anual del nombre de receptes facturades
En milers de receptes
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DESTAQUEM

MESURES
DAVANT LA CRISI

REDUCCIÓ QUOTES COL·LEGIALS
Davant la difícil situació que viu el sector, ens ha semblat coherent reduir
un 10% les quotes col·legials.
Hem pres mesures per retallar despeses del Col·legi, com ara la
congelació dels sous dels treballadors i la reducció d’un 10% de les
remuneracions dels membres de la Junta de Govern i de gerència, entre
d’altres.

10%

REDUCCIÓ DE LES
QUOTES COL·LEGIALS

EL COL·LEGI REDUEIX DESPESES PER
SUPERAR EL PERÍODE DE CONTENCIÓ
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DESTAQUEM

MÉS ENLLÀ
DE LA DISPENSACIÓ

FARMAEPOC2

1.000
ESPIROMETRIES
FETES

Hem col·laborat a la detecció precoç de la malaltia pulmonar obstructiva
crònica, la quarta causa de mort a escala mundial.
100 farmàcies de Barcelona han fet prop de 1.000 espirometries a persones
amb factor de risc per detectar aquesta malaltia que pateix un 10% de la
població espanyola més gran de 40 anys, de la qual el 73% no sap que la té
ja que els símptomes s’associen als derivats del tabaquisme.
Hem participat en aquest estudi pioner a nivell estatal conjuntament amb
la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), la Societat
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Boehringer Ingelheim, Pfizer
i SonMedica.
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MÉS ENLLÀ
DE LA DISPENSACIÓ

DETECCIÓ DEL CÀNCER DE CÒLON
Hem col·laborat a la detecció de 80 casos de càncer i prop de 500 adenomes
que haguessin pogut derivar en aquesta malaltia.
Aquestes són les primeres dades d’un programa pioner a l’Estat espanyol
posat en marxa a finals del 2009. L’objectiu és cobrir la població diana,
d’aproximadament 200.000 persones, a finals de l’any 2011.
El farmacèutic ha desenvolupat un paper clau a l’hora de convèncer i
conscienciar homes i dones d’entre 50 i 69 anys de la importància del
diagnòstic precoç.
La col·laboració entre hospitals, atenció primària i farmàcies ha aconseguit que la participació de la ciutadania sigui gairebé del 50%, tenint
en compte que en el programa pilot de Catalunya, el 2001, només s’havia
arribat al 17%.

80

Casos de càncer
detectats a temps
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APOSTEM
PEL DIGITAL

ÀGORA: UN PAS ENDAVANT
EN LA FORMACIÓ ONLINE
El febrer neix aquest portal de la formació sanitària virtual en el sector
de la salut –en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de
Madrid (COFM)– amb la voluntat de promoure i garantir les competències
del professional sanitari.
Aquest llançament ha facilitat que 250 farmacèutics hagin apostat per
primer cop per la formació online.
Les cinc edicions del curs “Micosis cutànies” han comptat amb la participació de 2.065 alumnes. També s’han publicat quatre videoconferències,
seguides per més de 1.000 farmacèutics.

www.agorasanitaria.com

És una bona eina de formació perquè té molts
avantatges, des d’apropar els coneixements a
tots els que estem interessats a estar al dia
en la nostra professió fins a poder compartir
experiències personals amb altres companys
d’aprenentatge que poden ajudar a millorar la
nostra tasca com a professionals de la salut.
Núria Novell Regué
COL·LEGIADA NÚMERO 10.578
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APOSTEM
PEL DIGITAL

CANVI EN LES EINES
DE COMUNICACIÓ

1.800

LECTORS SETMANALS
DEL CLICOFB

Web www.cofb.org
Apostem per la innovació i per difondre la tasca de la professió. Des del
mes de juliol ja es pot visitar el web corporatiu del Col·legi. En els primers
sis mesos ha rebut 15.375 visites.

Clicofb
Hem creat aquest butlletí electrònic perquè volem arribar als nostres
col·legiats d’una manera més ràpida i eficaç. Amb aquest canvi, de suport
paper a digital, hem estalviat sis tones de paper.
El Clicofb anuncia setmanalment les notícies més destacades del web
dels col·legiats: propers cursos i conferències, informació per àrees professionals, actualitat científica, oci i cultura, avantatges col·legials, noves
col·legiacions, etc.
Al llarg de l’any s’han enviat 51 Clicofbs.
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DESTAQUEM

LA NIT DE
LA PROFESSIÓ

DIADA DEL FARMACÈUTIC
En l’acte que es celebra al Palau de la Música reconeixem els anys de
col·legiació: homenatge pels 25 i 50 anys de dedicació a la professió
farmacèutica.
110 col·legiats han estat reconeguts amb la
insígnia de plata i uns altres 30, amb la d’or.
Per primera vegada es va lliurar també la
insígnia d’or i brillants, en reconeixement als
seus 75 anys de col·legiació, a Montserrat Monsó
Colomina (a la foto de l’esquerra).
L’acte es va tancar amb l’espectacle “La veu de la guitarra” de la cantant
Celeste Alías, que ha participat en nombrosos festivals de jazz i projectes
musicals. Hi van assistir 1.800 persones.
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DESTAQUEM

UNA INJECCIÓ
DE MOTIVACIÓ

BEQUES COL·LEGIALS
Aquests ajuts tenen com a objectiu contribuir al
desenvolupament de projectes relacionats amb
l’atenció i la recerca farmacèutiques, la salut
pública i altres activitats professionals de l’àrea
de la farmàcia. Els treballs premiats han estat:
Conciliació de la medicació: de l’alta hospitalària a la consulta d’atenció primària.
Teresa Arranz Castella, Isabel Rosich Martí,
Sara Cobo Sacristán, Alejandro Allepuz Palau,
Cristina Cardells Palau. Servei de Farmàcia
de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès.
Avaluació videofluorscòpica de l’efecte de
la capsaïcina en pacients amb disfàgia orofaríngia. Laia Rofes, Pere Clavé i Civit, Olga
Viridiana Arreola Garcia. CIBERehd (Centro
de Investigación Biomédica en Red en el
Área temática de Enfermedades Hepáticas y
Digestivas).
Detecció d’efectes adversos dels medicaments (EAM) a l’àrea quirúrgica. Rosa M. Parés
Marimon, Daniel Ferràndez Martí, Juan José
Serrais Benavente, Rita Sala Robinat, Agustí
Perelló Juncà. Servei de Farmàcia de l’Hospital d’Igualada.
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COMUNICACIÓ
ACTIVA

ENS POSICIONEM
Els Reials Decrets 4/2010 i 8/2010 estableixen
mesures econòmiques molt negatives per a les
oficines de farmàcia. Els quatre col·legis de
farmacèutics de Catalunya hem manifestat
conjuntament el nostre total desacord i hem
explicat les conseqüències per als farmacèutics.
Hem organitzat trobades amb representants
de CiU, PSC, ERC, PP i ICV perquè presentessin
el seu programa en sanitat i farmàcia abans de
les eleccions al Parlament de Catalunya. Els
col·legiats han pogut expressar les seves inquietuds per correu electrònic
abans de cada sessió.
Jordi de Dalmases, president del COFB, ha tornat a comparèixer al Parlament de Catalunya per aportar la visió dels farmacèutics. A banda, el
president i altres membres de la Junta de Govern han seguit realitzant les
habituals i constants reunions amb la Conselleria de Salut per tractar
diferents temes relacionats amb la farmàcia.

SORTIM ALS MITJANS
Hem convocat 6 rodes de premsa relacionades amb projectes pioners
(detecció precoç de càncer de còlon, d’MPOC, l'Universal Pharmacist
Speaker), la denúncia de la crítica situació de les farmàcies per les retallades i l'educació sanitària (campanya “Fotoprotecció 2010”, psoriasi).
Hem enviat 18 comunicats de premsa per incidir en el rol assistencial del
farmacèutic, per donar a conèixer les problemàtiques del sector i per
informar sobre el compromís dels professionals amb la societat.
Hem comptabilitzat unes 1.000 aparicions en premsa, ràdio, televisió i
mitjans digitals.
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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

