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La nostra raó de ser es basa a impulsar la professió
farmacèutica i defensar els interessos legítims dels
nostres col·legiats.
Estem al dia de les novetats de tots els àmbits de la professió
i comuniquem les opinions del col·lectiu a la societat.
Treballem perquè els serveis que s’ofereixen des de les
farmàcies siguin de qualitat.
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MISSIÓ

L’interès i el compromís amb la salut dels ciutadans
guien la nostra actuació. Així ho demostrem amb els
projectes i activitats que proposem i es desenvolupen
en col·laboració amb altres entitats.
Moltes de les iniciatives del Col·legi es contemplen des
d’una perspectiva interdisciplinària i en col·laboració
amb la resta d’agents de salut.
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”Ja som 7.881
col·legiats”
ORGANITZACIÓ PER VOCALIES
OFICINA DE FARMÀCIA

4.975

ORTOPÈDIA

690

INDÚSTRIA

474

ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ

421

FARMÀCIA HOSPITALÀRIA

277

ANALISTES

258

DERMOFARMÀCIA

205

PLANTES MEDICINALS

166

DISTRIBUCIÓ

101

SALUT PÚBLICA

72

INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA

55

ATENCIÓ PRIMÀRIA

37

Els 150 col·legiats restants no estan adscrits a cap vocalia.
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2009 EN XIFRES

NOMBRE OFICINES DE FARMÀCIA

1.031 1.191

NOVES OFICINES DE FARMÀCIA INSTAL·LADES DURANT L’ANY 2009

-
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FARMACÈUTICS TITULARS D’OFICINA DE FARMÀCIA

873

1.041

2.222
12
1.914

FARMACÈUTICS EN RÈGIM DE COPROPIETAT D’OFICINA DE FARMÀCIA 325

302

627

OFICINES DE FARMÀCIA EN RÈGIM DE COPROPIETAT

148

304

156

SERVEIS DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA
BARCELONA CAPITAL

41

BARCELONA PROVÍNCIA

43

DADES D’ALGUNS SERVEIS COL·LEGIALS
ASSESSORIA JURÍDICA (*)

18.245

BIBLIOTECA (*)

34.997

INFORMÀTICA (*)

28.823

SECRETARIA (EXPEDIENTS TRAMITATS)

1.809

* Consultes ateses
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S’han atès 44.895 serveis de guàrdia nocturna,
treballant cada nit unes 123 farmàcies a la província.

El centre d’informació
del medicament ha atès
36.823 consultes.
Hem organitzat 84 cursos, tallers i seminaris i 38 conferències.

El Col·legi ha fet 1.033 inspeccions,
amb les quals es pretén millorar les
oficines de farmàcia.

La comissió de deontologia ha rebut
198 sol·licituds d’intervenció.
Aquest any hem arribat als 7.340 assistents
en activitats de formació continuada.

Hem emès 5.305 certificats
digitals carregats en targeta.
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2009 EN XIFRES
112.122.000 receptes facturades.
D’aquestes, 4.165.000 eren electròniques.

Hem tingut una mitjana de 3.143
connexions diàries a la pàgina
web de col·legiats (BBS).
Hem gestionat 1.708 ofertes de feina
mitjançant la borsa de treball. El 92%
corresponia a ofertes d’oficina de farmàcia.

El servei de laboratori ha
realitzat 602 anàlisis d’aigües.
El nostre web de salut www.farmaceuticonline.com
ha rebut 1.192.518 visites.
1.683 assistents a les activitats de l’agenda cultural,
700 més que el 2008, i 44 a l’agenda de viatges.
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2009 DESTAQUEM

PUNT DE TROBADA

INFARMA 2009
Organitzem el Congrés Europeu d’Oficina de Farmàcia perquè
ens importa el present i el futur de la farmàcia.
Hi van assistir 20.000 professionals i 130 ponents d’Espanya,
Alemanya, Portugal, Bèlgica, Escòcia i Anglaterra.
180 estands que van representar 380 empreses, laboratoris,
institucions, ONGs i mitjans de comunicació.
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2009 DESTAQUEM

AVANCEM EN TECNOLOGIA

RECEPTA ELECTRÒNICA
Hem treballat de valent per implantar la recepta electrònica
a tot el territori. Això ens ha suposat costos econòmics
i personals, però apostem pel futur global de la sanitat.
A finals del 2009, estàvem fent més de 90.000 dispensacions
de l’e-recepta al dia a la província de Barcelona.
Els farmacèutics aporten coneixement i experiència
en el seguiment del pla de medicació de l’usuari.
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2009 DESTAQUEM

LLUITEM CONTRA
ELS MEDICAMENTS FALSOS

Aturar els medicaments falsos... també depèn de tu

CAMPANYA CONTRA MEDICAMENTS FALSOS
Volem protegir la salut de la ciutadania evitant
que es consumeixin medicaments falsos. Per això
hem col·laborat amb el Departament de Salut
en aquesta campanya.
Vam distribuir entre la població 22.000 tríptics, per
mitjà de les oficines de farmàcia, i vam dotar d’eines i
de protocols d’actuació i de decisió als farmacèutics
–d’àmbit assistencial, distribució i indústria– per lluitar
contra la falsificació de medicaments.
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2009 DESTAQUEM

NOVES EINES D’INFORMACIÓ

PROTOCOL GRIP A
Seguint la nostra tendència, hem col·laborat activament en la difusió de temes de salut.
En el cas de la grip A vam apostar per crear eines d’informació de qualitat.
Hem creat una guia per a l’abordatge de la grip A des de la farmàcia i un document amb les
preguntes més freqüents i les seves respostes que vam enviar a les 2.222 farmàcies de Barcelona.
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2009 DESTAQUEM

UN DIAGNÒSTIC MÉS ACCESSIBLE

PROVA PILOT DE LA SIDA
Vam facilitar el diagnòstic del virus del VIH amb la prova
de detecció ràpida.
Es van realitzar 1.820 tests a 36 oficines de farmàcia
de 21 poblacions de la província de Barcelona.
Sense cap cost per a l’usuari i en només 20 minuts.
Apostem per la professionalitat i pels serveis addicionals
que les farmàcies ofereixen als ciutadans.
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2009 DESTAQUEM

PROXIMITAT I DETECCIÓ

DETECCIÓ DE CÀNCER DE CÒLON
Hem aconseguit posar en marxa un programa, pioner a l’Estat
espanyol, per contribuir a la detecció precoç d’aquest tipus de
càncer des de les farmàcies.
El farmacèutic ha aconseguit tenir un paper actiu en el cribratge
d’aquesta patologia gràcies a la proximitat amb l’usuari.
Perquè volem ajudar a detectar, com més aviat millor, una malaltia
curable que cada any afecta 4.500 persones només a Catalunya.
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2009 DESTAQUEM

PROFESSIONALITAT

LA PÍNDOLA POSTCOITAL A LES FARMÀCIES
Després de la decisió ministerial de dispensar la píndola de l’endemà sense recepta, hem lluitat
perquè aquest tipus de venda es faci a consciència.
Defensem que el fet que un medicament no necessiti recepta no el converteix en un producte de
venda sense control.
Confiem en la capacitat dels farmacèutics per informar i assessorar la usuària que la demana.
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2009 DESTAQUEM

SUPORT A LA RECERCA

BEQUES COL·LEGIALS
Ajudem 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.

-Estudi d’adherència i de la farmacocinètica d’imatinib en pacients amb leucèmia mieloide crònica
Ph+ tractats amb imatinib (E. Fort, N. Gonzalo, C. Muñoz, S. Narváez, C. Bleda, A. Clopés, C. Boqué).
-Efecte de l’administració oral de trans-resveratrol sobre la funció reproductora masculina (M. E. Juan).
-Estudi preliminar de la farmacocinètica de bupivacaïna després d’administrar-la amb agulla i
catèter epidural (E. Mariño, D. Blanco, C. Fernández, T. Casasin, P. Modamio, A. Faura, J. Sebarroja,
E. Izquierdo, M. Barbero).
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2009 DESTAQUEM

APOSTEM PEL CANVI

RENOVACIÓ DE L’[I]COFB
Renovem les nostres eines de
comunicació per guanyar en qualitat
i arribar a tots els col·legiats.
En substitució de l’Informatiu,
hem creat l’[i]CoFB, la nova revista
del Col·legi, que tracta els temes
d’actualitat i les activitats
programades i recull opinions tant
internes com externes a l’organització.

NOU DISSENY DE LA BBS
També hem canviat el disseny
de la BBS, el web dels prop de 8.000
col·legiats. Apostem per l’equilibri
entre el disseny i la funcionalitat,
per això és una pàgina pràctica
i alhora atractiva.
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2009 DESTAQUEM

DONEM LES GRÀCIES

DIADA DEL FARMACÈUTIC AL PALAU DE LA MÚSICA
Reconeixem els anys de col·legiació: homenatge pels 25 i 50
anys de dedicació a la professió farmacèutica.
58 col·legiats han estat reconeguts amb la insígnia de plata
i uns altres 28, amb la d’or.
Més de 2.000 assistents van gaudir de l’actuació de Moncho
i d’un repertori que va incloure boleros i versions de clàssics.
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MÉS RESPONSABLES
SOCIALMENT
Treballem conjuntament amb
organitzacions sense ànim de lucre,
perquè qualsevol ciutadà del món
tingui accés als medicaments, i amb
associacions de pacients, per estar més
a prop dels nostres usuaris.
Ens involucrem en projectes socials.
Tres dels nostres departaments ja
tenen el certificat de qualitat ISO.
Utilitzem paper reciclat
per a l’[i]CoFB, la revista mensual
per als col·legiats, perquè respectem
el medi ambient.
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2009 RESPONSABILITAT

Facilitem eines de comunicació entre
cultures. S’ha ampliat El Xarop dels Idiomes,
una aplicació en línia que ja permet traduir a
18 idiomes diferents sensacions de malestar.
Especialment útil per a mestres amb
alumnes que tenen poc coneixement de la
llengua del país d’acollida. Aquest projecte
ha rebut el reconeixement de la UNESCO.
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EL COL·LEGI, UN REFERENT ALS MITJANS
1.520 aparicions del Col·legi en els mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa i Internet).
Hem atès 957 peticions dels periodistes; una mitjana de 79 peticions mensuals.
Hem incrementat el nombre de rodes de premsa perquè cada cop hi ha més
projectes farmacèutics interessants per comunicar al conjunt de la societat.
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2009 HEM ESTAT NOTÍCIA

Tot això i molt més ho trobareu a
www.cofb.cat
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C/ Girona, 64-66 - 08009 Barcelona
Tel.: 932 440 710 - Fax: 932 454 431
www.cofb.cat - mail: cofb@cofb.cat

