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Editorial

Benvolguts companys,
Una vegada més m’he de referir a la situació en què vivim, que
continua essent de màxima dificultat en tots els seus àmbits.
L’economia està en el centre del debat i malauradament els
arguments científics o d’innovació i fins i tot el futur professional
en algunes vessants de la nostra professió han quedat en
segon terme.
Des del Col·legi hem intentat defensar-nos de les conseqüències
d’aquesta situació econòmica global, que afecta el dia a dia de
molts farmacèutics, que a més de professionals sanitaris som
petits empresaris que necessitem treballar amb l’administració,
com a col·laborador i client, alhora.
Des de el COFGI hem defensat els interessos del col·lectiu
davant de les més altes instàncies de la Conselleria de Salut i
d’Economia i Finances. També hem pressionat a la delegació del
govern de Madrid per tal d’obtenir alguna resposta. Els esforços
també s’han dirigit a pactar amb entitats bancàries, i hem
procurat aconsellar el millor possible als farmacèutics en relació
a les possibles alternatives de finançament que existeixen.
Alhora hem insistit i hem obert el debat del futur de la professió
a tot aquell qui ens ha volgut escoltar, defensant una actitud
professional per sobre de tot.
Ens agradaria que quedés molt clar quines han de ser les
responsabilitats i el camp d’acció de les diverses branques de
la nostra professió, hem d’aconseguir poder treballar de forma
coordinada ja que tots formem part del mateix col·lectiu.

Hem incrementat la formació a través de jornades i cursos
dirigits a tot el col·lectiu, que la comissió de formació ha
aconseguit que fos d’una elevada qualitat i varietat i en la qual
hem vist un entusiasme entre tots vosaltres que reconforta a
tots aquells que estan al darrere.
S’han convocat reunions i assemblees sempre que hi ha hagut
un tema important a decidir i hem iniciat el procés de consulta
per la xarxa que ben segur serà el futur de les relacions entre
tots nosaltres i el Col·legi.
Falten pocs mesos perquè s’acabi el nostre mandat sorgit de les
urnes. Temps hi haurà per fer valoracions i prendre decisions, però
des d’ aquesta memòria voldria esperonar tothom a participar en
aquest Col·legi que procura ajudar-nos SEMPRE i de forma ÀGIL
davant qualsevol dificultat.
Per últim hem intentat fer un Col·legi més proper i eficient en la
relació amb els col·legiats.

Rosa Sacrest Güell
Presidenta
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Col·lectiu col·legial
Les xifres de col·legiats al COFGi, a 31/12/2014, són les següents:

Homes 202

Nombre total de col·legiats
862
Dones 660

Distribució per Modalitats professionals
Titulars

342

Cotitulars

46

Adjunts – Substituts – Col·laboradors OF

280

Farmàcia Hospitalària

36

FIR

6

Analistes

31

Tècnics de Salut Pública

1		

Responsables distribució i distribució de medicaments d’ús animal
Indústria

12
6

Altres activitats professionals

10

Sense exercici

66		

Jubilats

26

Moviment col·legial durant l’any 2014
Durant l’any 2014 han tingut lloc:
Noves incorporacions al Col·legi de Farmacèutics de Girona

44

Baixes a petició pròpia

28

Baixa per defunció

3
Jordi Vayreda Bofill
M. Montserrat Turon Bellsolell
Antoni Oller Realp

El Col·legi de Farmacèutics de Girona transmet a les famílies el seu condol i suport.
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Activitats COF Girona
Agenda COF
A continuació es resumeixen els principals actes que han configurat l’agenda del Col·legi entre gener i desembre 2014:

Assemblees Generals
Assemblea General Ordinària

1

Juntes de Govern i Comissions Permanents
Reunions de Junta de Govern
Reunions membres Junta

10
16

Reunions Comissions COF
Comissió Formació
Comissió Enquesta guàrdies
Comissió Tresoreria

33
4
8
21

Assistència a Conferencies, Congressos, Seminaris, Jornadess

13

COMISSIÓ Mixta Muface

10

COMISSIÓ Mixta Provincial S.C.S.

11

Reunions al CCFC
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya)
Reunions Junta CCFC
Reunions de Gerents/responsables de facturació
Reunions Comissió de Farmacovigilància
Grup Treball Programa Xerrades Gent Gran (PESGG)
Grup de Treball LAU
Grup de Treball de Formulació Magistral
Comissió Pràctiques Tutelades
Comissió Cartera de Serveis

19
2
3
4
4
1
1
3

Reunions Consejo General
Presidència
Tresoreria
Vocalies
Ortopèdia
Oficina de Farmàcia
Dermofarmàcia
Òptica
Distribució
Secretaris/Dir.Tècnics

6
3
9
2
1
2
1
2
1
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Relació cursos i
activitats col·legials 2014
Vocalia

Curs / Sessió

Durada

Núm. assist.

Adjunts

Consulta al pediatra: problemes dermatològics

2h

66

Consulta al pediatra: vacunes

2h

51

Consulta al traumatòleg: “Artrosi. Evidència cientifica en diagnòstic i tractament”

2h

29

Curs Formulació Cosmètica a l’OF

12h

12

Xerrada-taller sobre Risc Càrdiovascular: Consell alimentari en Hipertensió

2h

32

Xerrada-taller: “Alimentació i Risc Càrdiovascular:
factors dietètics de risc i de protecció”

2h

31

Dia Nacional de l’Alimentació. Amaneix al gust!

2h

21

Salut a través de la Nutrició: La dieta i els suplements

2h

26

Els beneficis de la Nutrició Alcalina

2h

23

Deconstruint l’obesitat . Abordatge de l’obesitat des de l’OF

2h

56

L’Alimentació en persones d’edat avançada

2h

42

2h

13

Seguiment Farmacoterapèutic amb Sistemes de Dosificació
Personalitzada (SPD) a l’OF

8h

38

Curs: Reciclatge normativa dispensació

4h

55

Seguiment Farmacoterapèutic amb Sistemes de Dosificació
Personalitzada (SPD) a l’OF

8h

22

Curs: Reciclatge normativa dispensació

4h

32

Curs: Reciclatge normativa dispensació

4h

19

Dermofarmàcia Curs: Evolució de la cosmètica mol·lecular antiedat

2h

33

Objectiu: Pell perfecta amb Avène

2h

82

Curs: Crea la teva estratègia solar amb Avène

2h

36

Acne i protocol dermocosmètic per al seu tractament

2h

48

Tractaments d’Eau termal d’Avène_Matí i tarda

8h

32

Normativa d’aplicació en l’autorització, prescripció i dispensació
del Medicament Veterinari

4h

5

Fitoteràpia

Aromateràpia: Especialitats de primavera-estiu

2h

54

i Homeopatia

Fitoteràpia: una alternativa real

4h

22

Olis essencials per a la tardor i hivern

2h

38

Fitoteràpia d’alta concentració

3h

29		

Aromateràpia i estrès

8h

15

Flors d’Edward Bach - Bloc 3

24h

20

Flors d’Edward Bach. Blocs 1 i 2

11h

20

Aromateràpia i gestió del dolor

8h

33

Terapèutica Homeopàtica per a farmacèutics_CEDH1

40h

23

Aromateràpia: Vint-i-un olis essencials de recomanació a taulell

23h

25

Alimentació

Atenció
Què pot fer una societat científica pel professional farmacèutic?
Farmacèutica
CIM

Distribució
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Durada

Núm. assist.

Xarxes socials per al negoci farmacèutic: Facebook, Twitter i Linkedin

2h

19

Reforma fiscal: com afecta a les oficines de farmàcia

2h

12

Inauguració Curs Formatiu 2014-15

2h

18

Taller: Primers Auxilis per a farmacèutics

6h

27

Curs Sistemes Personalitzats de Dosificació

8h

23

Curs d’Actualització en Farmacologia

10h

26

Ostomías. Fundación Ayúdate

2h

49

2,5h

27

Normativa de Protecció de Dades (LOPD). Revisió i Actualització de la seva aplicació a l’OF.

2h

20

Serveis Professionals des de l’Oficina de Farmàcia

2h

44

Taller: Atenció al pacient ostomitzat des de l’OF
Sec. Tècnica

	
  

Curs d’actualització en normativa de dispensació
Durant l’any 2014 es van realitzar 3 edicions del curs “Dispensació a l’OF. Reciclatge de la normativa vigent”, a les que van
assistir un centenar de farmacèutics. Des del CIM col·legial es
va revisar i ampliar un dossier que recull tota la normativa relativa a la dispensació en OF, i que podeu trobar al web col·legial
(www.cofgi.cat), secció CIM/Normes de dispensació.

Curs primers auxilis
El taller de primers auxilis, estructurat en 3 sessions, va tenir
un gran èxit de convocatoria, fent-se necessària una segona
edició del curs per donar cabuda als assistents. La formació
abordava la cura de ferides, cremades, traumatismes….i
també el maneig de desfibriladors i la pràctica de la maniobra de RCP (Reanimació Càrdio-pulmonar).

Curs aromateràpia
Les diverses propostes formatives en l’àmbit de
l’aromateràpia han estat unes de les que ham aplegat
més assistents. Durant el 2014 s’han realitzat sessions més
introductòries, en format curt (2h), però també cursos de
perfeccionament, de durada més extensa.

Curs “Consulta al pediatra: Vacunes”
El Cicle de conferències sota el títol “Consulta al pediatra”,
ha abarcat diverses temàtiques: Vacunes, problemes dermatològics i trastorns gastrointestinals a la població infantil, …..
El format interactiu d’aquestes sessions, preparades en base
a les consultes enviades prèviament pels propis interessats,
són probablement la clau del seu èxit.
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Taller: Amaneix al gust!
Amb motiu del Dia Nacional de la Nutrició, el dia 28 de maig
de 2014 va tenir lloc al COFGI el taller d’amanides a càrrec
de Toni Batllori.

Exposició fotogràfica Farmamundi
Durant el mes de juny, a les oficines col·legials (1er pis) es va
poder visitar la Mostra Fotogràfica “Farmamundi: 20 anys”,
una exposició de 25 fotografies al voltant del desenvolupament sanitari en què Farmamundi centra els seus esforços
des de fa més de 20 anys mitjançant actuacions humanitàries
d’emergència i de cooperació al desenvolupament per donar
suport a poblacions vulnerables de països empobrits, especialment en l’àmbit farmacèutic i de la salut.
Les fotografies mostraven els projectes desenvolupats entre
el 2005 i el 2011, amb especial èmfasi en les actuacions a

Nicaragua i a la República Democràtica del Congo:
A Nicaragua es desenvolupen diversos projectes d’atenció
primària en salut, salut maternoinfantil i participació comunitària en la definició de polítiques sanitàries.
A la RD Congo es treballa en la prevenció de la violència
sexual i en la millora de l’atenció mèdica i psicològica de les
víctimes a les províncies de Nord Kivu i Orientale.
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Cartera de serveis a
les oficines de farmàcia
La Cartera de Serveis de les OF comprèn un conjunt
de Serveis Professionals i acreditats, concertats amb

POBLACIÓ DIANA

29523

CatSalut, que tenen per objectiu desenvolupar el paper
del professional farmacèutic comunitari com agent
de salut, incidint en tres eixos d’atenció: activitats de
promoció de la salut, prevenció de la malaltia i atenció a

Participants

11051 (37.43%)

PDSOF negativa

grups de risc (maneig de símptomes menors i promoció

PDSOF positiva

de l’autocura; com SFT en pacients polimedicats, amb

Pendent dades laboratori

10307
703
41

especial atenció del pacient crònic complex).
Els diversos Programes i Serveis inclosos dins d’aquesta
Cartera de Serveis són:
Programa de Cribratge de Càncer de Còlon
i Recte (PDPCCR)
Programa Educació Sanitària a la Gent Gran (PESGG)
Programa determinació del risc d’infecció per VIH
Programa Atenció al Pacient Crònic Complex (PCAF)
Programa de Manteniment de Metadona a les OF

PDSOF positiu
Exploració negativa (falsos positius)

17,50%

Exploració amb adenoma baix risc

27,74%

Exploració amb adenoma alt risc

8,25%

Exploració amb pòlips

8,11%

Exploració amb càncer

2,56%

Exploració amb carcinoma in situ

1,28%

Exploració amb MII

0,28%

PDSOF positiu sense exploració
Exitus
Pendent dades exploració

Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon
i Recte (PDPCCR)
Programa d’educació sanitària a la gent gran

10,67%
0,14%
11,95%

Pendent programar exploració

3,84%

Pendent programar 1ª visita infermeria

5,69%

Procés no finalitzat

Programa de determinació del risc d’infecció per VIH
Programa d’Atenció al Pacient Crònic Complex (PCAF)

703 (6,36%)

*Població convidada=població diana – núm. de
persones pendents enviar carta de presentació

1,99
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Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR):
Al llarg de l’any 2014, el PDPCCR ha finalitzat el desplegament

s’espera que en un futur es pugui fer el desplegament progressiu

a totes les ABS de la Comarca del Baix Empordà, havent

a la resta de comarques de la Regió Sanitària de Girona.

cobert ja les ABS de Torroella de Montgrí, la Bisbal d’Empordà,
Palafrugell, Palamós i Sant Feliu Guíxols).

El desplegament d’aquest Programa a la nostra província
està obtenint uns resultats de participació molt bons, que

A partir de desembre 2014, el programa s’anirà repetint

en el moment de tancar aquesta memòria són els següents:

cíclicament, cada 2 anys, a la comarca del Baix Empordà, i

Pel que fa al desglossat per ABS, les dades de participació i són les següents:

TORROELLA DE MONTGRÍ
(gener – abril 2013)

LA BISBAL D’EMPORDÀ
(abril - juny 2013)

PALAFRUGELL
(setembre 2013 - gener 2014)

POBLACIÓ DIANA
3436
Participants
1609 (46,83%)

POBLACIÓ DIANA
3927
Participants
1524 (38,81%)

POBLACIÓ DIANA
7064
Participants
2804 (39,69%)

PDSOF negativa

94,28%

PDSOF negativa

94,62%

PDSOF negativa

2646

PDSOF positiva

5,72%

PDSOF positiva

5,38%

PDSOF positiva

158

ST. FELIU DE GUÍXOLS
(Gener – juliol 2014)

PALAMÓS
(setembre – desembre 2014)

POBLACIÓ DIANA
8337
Participants
3065 (36,76%)

POBLACIÓ DIANA
6759
Participants
2049 (30,32%)

PDSOF negativa

92,95%

PDSOF negativa

90,43%

PDSOF positiva

7,05%

PDSOF positiva

7,56%

Pendent dades laboratori

2,00%
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Programa d’educació
sanitària a la gent gran:

Programa determinació
del risc d’infecció per VIH

L’any 2014 ha portat un canvi en la posada a la pràctica d’aquest
programa, que es venia fent des de l’any 2009 gràcies a la
col·laboració dels farmacèutics i farmacèutiques dels diversos
municipis de la província.

El dia 1 de desembre de 2014, coincidint amb el Dia Mundial
de la SIDA, es va donar el tret de sortida al desplegament del
Programa de detecció del risc d’infecció per VIH a la província
de Girona.

El PESGG s’ha adscrit al Servei Català de la Salut (CatSalut)
i s’ha vist la necessitat d’unificar procediments i formes de
treballar entre els diversos Col·legis catalans. Fruit d’aquest
treball conjunt, s’han editat uns materials de formació en format
de presentació, que faciliten la realització i la homogeneïtzació
dels continguts de les sessions formatives que es duen a
terme arreu del territori.

El Programa s’adreça a la població d’ambdós gèneres,
majors de 16 anys, amb risc d’infecció per VIH, i compta amb
la participació de 22 oficines de farmàcia repartides entre
els municipis de la província amb més de 20.000 habitants,
en concret a Blanes, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot,
Palafrugell, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols.

El Programa consta de xerrades informatives que s’adrecen a
la població de més de 65 anys, grup poblacional en el que el
farmacèutic pot tenir un paper important com a educador sanitari,
no només a nivell de la promoció del bon ús dels medicaments,
sinó també en la prevenció d’errors de medicació i de possibles
interaccions medicamentoses.

Per a l’edició 2014, les dues xerrades
informatives proposades han estat:
EL BON ÚS DELS MEDICAMENTS
Amb l’objectiu de reforçar els coneixements
dels participants.

LA IMPORTÀNCIA DE SEGUIR
BÉ ELS TRACTAMENTS
Amb l’objectiu de resoldre els dubtes més freqüents
de la gent gran sobre l’ús del medicaments.

Des d’aquest 2014, a més, el PESGG s’ha inclòs dins el Projecte
Europeu EIPonAHA, que dóna ressò internacional a la tasca feta.

Programa Atenció
al Pacient Crònic
Complex (PCAF)
El Projecte d’Atenció Farmacèutica per a la millora del
Compliment Terapèutic, inclòs dins del PCAF, té previst el
seu inici de cara a 2015. Durant el 2014 s’ha treballat en
els aplicatius informàtics que han de permetre la posada en
marxa del projecte, que està previst que es realitzi a diverses
ABS de l’Alt Empordà, en concret: ABS de Bàscara, Figueres,
La Jonquera i Peralada.
Programa de Manteniment amb Metadona a les OF
Aquest programa es va iniciar l’any 1998 i actualment està
incorporat dins la Cartera de Serveis de les OF. La participació al
programa és voluntària, i requereix que la farmàcia interessada
sol·liciti expressament la seva autorització per participar-hi.
Actualment compta amb la participació de 15 farmàcies,
pertanyents als municipis de Cadaqués, Figueres, Amer,
Girona, La Bisbal, Olot, Sant Julià de Ramis, Blanes, Ribes de
Freser i Ripoll.
A tots els farmacèutics i farmacèutiques que des del principi
i fins el moment present participen en aquests programes...

Moltes Gràcies!!
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Campanyes Consejo General
Aspectes Pràctics en la dispensació d’inici en el pacient Asmàtic (ASPIRA).
Projecte HAZFARMA

Núm. Inscrits: 19.
Període realització: setembre 2014
fins al mes de maig de 2015.

Aquest estudi combina formació i investigació, i té
com a objectiu formar al farmacèutic en l’abordatge
terapèutic del pacient amb asma que inicia el seu tractament amb inhaladors i valorar la seva intervenció en
termes qualitatius i quantitatius.

Altres Campanyes
Sense necessitat d’ Inscripció

Cura capil·lar a l’oficina de farmàcia
Campanya Consejo General: “5 CLAUS EN HIDRATACIÓ”
Promoció de la donació de medul·la òssia. Conveni
col·laborador ONT i CGCOF
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Activitats de les Vocalies
i Comissions del Cof
Comissió de Cooperació
Feta la valoració de les diverses propostes presentades a la convocatòria 2014 d’Ajuts a la Cooperació del COFGirona, us fem
partícips que la decisió de la Comissió de Cooperació ha estat la dividir els 1.844 € corresponents a les donacions de l’ any
2014 entre els següents projectes:

1

“Projecte Comunitat Rural Kandia”
Proposta presentada per: Associació de Cooperació pel desenvolupament de Batantodicory
Import concedit: 450 €

2

“Programa Integral d’Atenció Especial a Persones amb Discapacitat d’Aguacatán (Guatemala) 2015.
Fons per a tractaments mèdics”
Proposta presentada per: Grup Editor de la Revista del Discapacitat (GERD)
Import concedit: 450 €

3

“Protocol d’ajut en la medicació”
Proposta presentada per: Fundació d’Aguts de l’hospital Empordà (Figueres).
Import concedit: 200 €

4

“Projecte d’ajuda sanitària als nens Talibés”
Proposta presentada per: Associació Un Petit Pas (L’Escala).
Import concedit: 200 €

5

“Desenvolupament Senegal 2014-2015. Pla de millora social, econòmica i sostenible de la comunitat rural de Fatile,
Zinguingeor i Paleour”
Proposta presentada per: Som-hi.
Import concedit: 200 €

6

“Fons d’Ajut a Emergències (FAHE)”.
Proposta presentada per: FARMAMUNDI
Import concedit: 344 €

La informació que des d’aquestes organitzacions es rebi entorn dels projectes desenvolupats, així com el document acreditatiu
de l’aportació econòmica feta, estarà a la vostra disposició a la biblioteca del Col·legi.

Vocalia de fitoteràpia
L’any 2014, la vocalia de fitoteràpia ha impulsat la formació d’un grup de treball que aglutina una quinzena de farmacèutics
amb interès en l’anàlisi detallat de les Plantes medicinals, el seus usos i la protocolització de la seva utilització en determinades
patologies menors.
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Vocalia d’homeopatia
Fruit de la realització dels Cursos de Terapèutica Homeopàtica per a Farmacèutics (CEDH), en el decurs de l’any 2014 dos
grups de treball han mantingut la seva activitat en el perfeccionament i el treball en casos pràctics d’homeopatia. El primer
d’ells ja fa 4 anys que es reuneix periòdicament i analitza els casos aportats pel propis integrants del grup. El segon grup de
treball ha iniciat les seves trobades aquest 2014 i ha començat a treballar amb força.
En el marc de la Vocalia d’Homeopatia, s’ha organitzat, entre d’altres, una formació específica en Flors de Bach, que ha aplegat
un grup de farmacèutics i farmacèutiques interessades en aprofundir en el seu estudi:

Reconeixement
a la companya
Carla Carreras
Sureda (Blanes)
La Carla Carreras Sureda, farmacèutica integrant del grup de
treball d’homeopatia i adjunta de la Fcia. Sureda (Blanes) ha estat
guardonada amb el premi al millor pòster, atorgat pel Comitè
Científic de la Jornada “Prescribo Homeopatia 2014”, organitzada
per la Facultat de Medicina de la Universitat de Saragossa.

Enhorabona!!
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Informació del CIM
Circulació intracomunitària de medicaments
d’ús humà: Importació i Exportació paral·leles
La distribució de medicaments a l’estat espanyol garanteix el
subministrament a les OF i serveis de farmàcia legalment autoritzats (Llei 29/2006 de garanties).
La distribució paral·lela en el marc de la Unió Europea és una
pràctica comercial plenament legal, que sorgeix de les diferències de preus dels medicaments en els estats membres de la
Unió Europea (UE), i inclou tant l’ exportació (sortida de medicaments a UE) com la importació (entrada des de l’UE). Aquesta
distribució o circulació intracomunitària es basa en el principi de
lliure circulació de mercaderies, sempre amb la limitació de la
protecció de la salut pública.
· Exportació paral·lela. L’AEMPS controla que cap dels medicaments exportats tingui problemes de subministrament, per tal
que les necessitats dels pacients quedin cobertes, evitant així,
problemes de salut pública.
· Importació paral·lela. La norma que regula la circulació intracomunitària de medicaments d’ús humà (“importació paral·lela”)
permet que un medicament autoritzat en un Estat membre de
la Unió Europea pugui ser comercialitzat en altre Estat membre,
en el qual també estigui autoritzat (RD 1785/2000 modificat per
RD 11/2005).
En relació a aquests medicaments importats, cal destacar que:
· Són plenament legals, sempre i quan estiguin autoritzats per
importació paral·lela. Si estan autoritzats tindran les sigles IP en
el seu núm. de registre. (CIMA)
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo
=detalleForm
· No venen identificats per cap símbol específic en el cartonatge, però hi podem observar diferents idiomes a part de l’oficial
de l’estat (castellà).
· La Base de dades “Bot Plus”, dins l’apartat de “Datos Farmacéuticos Nacionales”, els identifica amb les sigles “IP”.
· Tant els medicaments objecte de la comercialització paral·lela,
com les persones físiques o jurídiques que realitzen l’activitat
de comercialització paral·lela de medicaments, han de reunir les

condicions que s’estableixen al RD 11/2005.
· Els és d’aplicació la mateixa normativa de prescripció, dispensació i facturació que a la resta de medicaments legalment autoritzats a l’estat.
Amb freqüència arriben al CIM col·legial consultes en relació a l’autorització o no d’un determinat distribuïdor per importar medicaments. Aquesta informació es pot consultar al
CATÀLEG D’ENTITATS DE DISTRIBUCIÓ LEGALMENT
AUTORITZADES, disponible al web de l’AEMPS:
https://labofar.aemps.es/labofar/registro/entidadesDistribucion/consulta.do?metodo=detalle
Per últim, només recordar que l’activitat de distribució només
la poden dur a terme els magatzems distribuïdors farmacèutics
convenientment autoritzats, i en aquest sentit, destacar que les
actuacions de distribució de medicaments per part d’oficines
de farmàcia (exportacions paral·leles), són il·legals.
Aquesta actuació està tipificada a la Llei de Garanties i Ús
Racional del Medicament com a falta molt greu (Art.101. 2,
apartat c), punt 23º de la Llei 29/2006: “realitzar per part d’una
OF activitats de distribució de medicaments a altres OF, magatzems majoristes, o bé fer enviaments de medicaments fora
del territori estatal”).

memòria
COL·LEGIAL
2014

Juliol
2015

15

Avantatges col·legials.
Signatura convenis
Signatura conveni GAM
El 10 d’abril de 2014, el Col·legi de Farmacèutics de Girona
va signar un conveni de col·laboració amb GAM, empresa de
formació establerta a Girona.
Amb aquesta signatura, els farmacèutics col·legiats gironins
que hi tingueu interès, podeu gaudir de condicions avantatjoses en la tramitació de la formació bonificada i tenir accés
a formació de diversos àmbits (idiomes, ofimàtica, màrqueting...) de forma fàcil i personalitzada, i adaptant-se a les necessitats de lloc i horari de realització que resulti més convenient en cada cas.

	
  
Signatura conveni Universidad Internacional Isabel
I de Castilla. Grau en Nutrició i dietètica (on-line)
El passat novembre de 2014, va quedar formalitzada la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Col·legi de
Farmacèutics de Girona i el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (CONCYL).
Aquesta col·laboració permetrà que els col·legiats del COFGirona puguin gaudir de condicions avantatjoses en la rea-

Signatura conveni
FARMAMUNDI

	
  

El 12 de juny de 2014, el Col·legi de Farmacèutics de Girona
va signar un conveni de col·laboració amb FARMAMUNDI, per
mitjà del qual ambdues entitats sumaran esforços en les seves
tasques solidàries.
Aquesta col·laboració potenciarà la difusió i informació entre
el col·lectiu farmacèutic, de les actuacions de cooperació,
emergència, sensibilització i formació que afavoreixin l’accés
universal a la salut i redueixin les desigualtats socials.
Al web col·legial (www.cofgi.cat) Secció Oficina virtual/Avantatges pels col·legiats, podeu consultar la resta d’entitats i empreses amb qui estan conveniades condicions especials pels
farmacèutics col·legiats.

lització del Grau en Nutrició i dietètica (on-line) de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla. Aquesta universitat,
de caràcter privat, és la única que ofereix el Grau de Nutrició en un format on-line, i per mitjà d’aquest conveni, tots
els farmacèutics que acreditin estar col·legiats al COFGirona podran tenir-hi accés amb condicions econòmiques i
d’admissió preferents.

memòria
COL·LEGIAL
2014

Juliol
2015

16

Oficines col·legials.
Anàlisi trucades rebudes.
Durant l’any 2014 es van registrar a les oficines col·legials un total de 13.817 trucades de col·legiats, de les quals 7.147 anaven
adreçades al Centre d’Informació del Medicament (CIM), amb la següent distribució percentual per temes de consulta:
Percentatge

Percentatge

Dispensació

30,49%

Recepta electrònica

1,88%

Legislació

21,79%

Farmacologia i terapèutica

1,31%

Facturació

8,87%

Cartera de serveis

2,32%

Oficina col·legial / web col·legial

9,65%

Ortopèdia/productes sanitaris

0,60%

Fórmules magistrals

8,60%

Altres (Atenció Farmacèutica,

3,81%

Comercialització

5,98%

Copagament

4,70%

Farmacovigilància, veterinària, alimentació,
fitoteràpia i homeopatia, altres...)

Dins de cadascun dels grups de consultes que amb més freqüència es reben al CIM, el detall de les consultes rebudes és el següent:
Percentatge
Dispensació

Percentatge
Legislació

Medicaments inclosos/exclosos

45,76%

Estupefaents

35,94%

Recepta/visats/núm. unitats

22,85%

Altres

11,84%

Substitució

30,49%

Preus de referència i baixades de preus

8,28%

ECM

5,97%

Psicòtrops

3,66%

Llibre receptari

1,93%

Dipòsits de medicaments

1,60%

H

1,54%

Medicaments estrangers

0,96%

28,39%

Fórmula Magistral

0,58%

Altres

71,61%

Altres

9,05%

Total

100,00%

Total

100,00%

Vacunes i Extractes

7,54%

Efectes i accessoris inclosos/exclosos

6,28%

Dietètics inclosos/exclosos

5,73%

Total

100,00%

Percentatge
Facturació
Causes de devolució

Percentatge
Fórmules magistrals
Tarifació (entra/no entra,...)

56,84%

Elaboració

20,12%

Percentatge
Comercialització
Alta/Baixa

28,65%

Eliminació principis actius caducats

5,27%

Desabastiments

21,35%

Dosi/indicació

2,93%

Equivalencia (med. estranger)

17,70%

Composició/excipient

1,76%

Comercialització. Immobilització/retirada

15,17%

Caducitat fórmula

1,56%

Il·legible

0,59%

Composició

3,65%

Sinònim

0,39%

Estabilitat/Conservació

1,40%

Altres

10,55%

Total

100,00%

Altres

12,08%

Total

100,00%
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Biblioteca col·legial.
Noves adquisicions
Subscripcions digitals
Des del passat mes de març de 2014, el Col·legi està subscrit
a la web de Fisterra, que proporciona informació actualitzada
i d’interès per a professionals sanitaris. Aquesta web conté
més de 500 guies clíniques, algoritmes i diversa informació
sobre dietes i nutrició en diferents patologies.
En el cas que necessiteu alguna guia concreta, podeu adreçarvos al CIM col·legial

	
  

Fons documental
KRAUSE DIETOTERAPIA. L. Kathleen Mahan. Sylvia EscottStump. Janice L. Raymond. 13ª edició. Actualment la biblioteca col·legial compta amb un fons bibliogràfic de 1700 llibres, a
més de la subscripció a diverses bases de dades (Martindale,
Fitoterapia.net, ...)
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