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Editorial
Benvolguts companys,
Aquest any 2013 va començar, com tots sabeu, esdevenint un any
ple d’incerteses, amb impagaments i contínues reclamacions i
reunions per defensar el que és nostre. Des de la junta hem fet
un gran esforç per mantenir-vos informats de tot el que succeïa
a cada moment.
Però aquest any també ens ha servit per marcar un abans i un
després en la nostra professió, ens ha fet pensar que la inèrcia
d’aquests últims anys ha quedat enrere i és hora de dirigir amb
fermesa el nostre futur.
És moment que prioritzem la defensa de la nostra vàlua com
a professionals de la salut i que defensem amb orgull el nostre
lloc dins la societat.

Un lloc que els nostres pacients valoren i ens ho demostren
cada dia.
Clars són els exemples d’aquest canvi de rumb; la cartera de
serveis i la creació de protocols amb rigor científic, han fet que
estiguem preparats per demostrar, sobretot a l’administració,
que som un puntal per la xarxa de salut i desitgem que ben
aviat se’ns retorni aquest reconeixement.
La lluita no ha acabat però volem que aquesta certa tranquil·litat
amb la que hem finalitzat l’any ens serveixi per pensar com
volem que sigui el nostre demà.
					Junta del COFGi
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Col·lectiu col·legial
Les dades de col·legiats al COFGi, a 31/12/2013, són les següents:

Homes 199

Nombre total de col·legiats
844
Dones 645

Distribució per vocalies
Vocalia d’Oficina de Farmàcia
Titulars
Cotitulars
Adjunts – Substituts – Col·laboradors OF

337
44
273

Vocalia d’Adjunts, substituts i altres col·legiats
Vocalia d’Alimentació
Vocalia d’Anàlisis
Vocalia d’Atenció Farmacèutica
Vocalia de Dermofarmàcia
Vocalia de distribució i de medicaments d’ús animal
Vocalia de Farmacèutics Titulars i Salut Pública
Vocalia d’Hospitals
Vocalia d’Indústria
Vocalia Òptica
Vocalia d’Ortopèdia
Altres activitats
Sense exercici

257
234
57
278
462
14
15
45
6
60
196
7
61

Moviment col·legial durant l’any 2013
Durant l’any 2013 han tingut lloc:
Noves incorporacions al Col·legi de Farmacèutics de Girona
Baixes a petició pròpia
Baixa per defunció
Maria Surribas Llansó
Joan Carrera Savall
Jordi Perpinyà Roviro
Miquel Rispau Ribas

31
14
8

Estrella Hellin Perellada
Maria de Garriga Cardona
Pietat Colomer Pairés
Lluís Saurí Masó

El Col·legi de Farmacèutics de Girona transmet a les famílies el seu condol i suport.
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Reconeixement a la
trajectòria professional
El dia 13 de juny de 2013, es va fer el lliurament de la placa commemorativa com a col·legiats d’honor als farmacèutics que
complien 50 anys de col·legiació els anys 2012 i 2013:

Col·legiats d’Honor 2012
Sra. Mercè Oms Bassols
Es va col·legiar el 25/10/1962, amb el núm. 440, com a titular de
l’OF situada a Blanes, la qual va vendre el 1972. El 24/05/1973 fou
nomenada regent de la Fcia. Dalmau, de Sant Feliu de Guíxols. A
partir del 30/5/1980 passà a farmacèutica col·legiada sense modalitat.

Sr. Josep Massaneda Fontanella
Es va col·legiar en data 18/04/1962, amb el núm. 434, com a titular
de l’OF situada a Palamós, fins l’actualitat, en què exerceix com a
copropietari de la mateixa. El gener de 1985 fou nomenat IFM amb
destinació provisional al Partit de Palamós, passant a destinació
definitiva el juny de 1996, fins el juliol 2002, data en què es jubilà d’IFM.

Sr. Antoni Oller Realp

Sr. Miquel Rispau Ribas

Es va col·legiar el 15/02/1962, amb el núm. 432,
com a titular de l’OF situada Olot, on actualment
exerceix com a titular. Al maig del 1962 fou nomenat
IFM interí del partit d’Olot, i el juny 1969 passa a IFM
en propietat del mateix partit farmacèutic.

Es va col·legiar el 25/10/1962, amb el núm. 441, com a
farmacèutic analista, fins el maig de 1964, en que passà
a ser titulard’OF, a Olot. El 2005 es dóna de baixa de
la vocalia d’analistes. Vagi des d’aquí un record pel
company que ens va deixar el passat gener de 2013.

Col·legiat d’Honor 2013

Sr. Miquel Simon Pujol
Es va col·legiar el 27/11/1963, amb el núm. 446,
com a Dirtector Tècnic en magatzem majorista de
medicaments. El 1973 va canviar la seva modalitat
de col·legiació per passar a Farmacèutic Analista.

L’enhorabona a tots per
aquesta llarga trajectòria
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Visita Conseller Salut
El 22 d’abril de 2013 el Conseller de Salut, Boi Ruiz, junt amb el Sr. Trias, la Sra. Vallès i
Sr. Padrosa, van visitar el Col·legi de Farmacèutics de Girona, en resposta a la invitació feta per
la Junta del COFGi amb la intenció d’intercanviar opinions i conversar a l’entorn de la situació
que travessa la professió farmacèutica.
La trobada fou cordial i el Sr. Boi Ruiz va fer palesa la seva sensibilitat envers el col·lectiu.

Organització col·legial.
Jubilacions i reestructuració
de l’equip humà del COFGi
L’any 2013 ha tingut lloc la jubilació d’una persona amb una llarga trajectòria al COFGi: en Rafel
Mató, administratiu responsable de l’àrea d’activitats i l’agenda de la Junta col·legial. I com a
nova incorporació, comptem amb Miquel Costa, tècnic informàtic que des de principis de 2013
forma part de la plantilla col·legial.
Des d’aquest espai, desitgem a en Rafel el millor per la nova etapa que comença!

Reconeixement a la companya
Rosa Núria Aleixandre Cerarols
La companya Rosa Núria Aleixandre Cerarols, fou elegida Acadèmica numerària Adscrita a la
Secció 4a, Salut Pública, el 20 de desembre de 2010. Prengué possessió el dia 11 de febrer
de 2013.
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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 2013:

Reunions al CCFC
(Consell Català de Col·legis Farmacèutics de Catalunya)
Reunions Junta CCFC 		
Reunió CEMFACAT		
Reunió Vocalia Formació		
Reunions Vocalia Oficina de Farmàcia		
Reunions Vocalia Ortopèdia		
Reunions de Gerents/responsables de facturació		

24
5
1
2
1
3

Reunions Consejo General
Presidència		
4
Tresoreria		
3
Vocalies		
10
Alimentació		
2
Ortopèdia		
2
Oficina de Farmàcia		
2
Distribució		
1
Hospitals 		
1
Plantes Medicinals i Homeopatia		
1
Secretaris/Dir.Tècnics		
1
Reunions Col·legi de Metges		

4

Assistència a Conferencies, Seminaris, Jornades		

11

Assistència a CONGRESSOS		

3

COMISSIÓ Mixta Muface		

11

COMISSIÓ Mixta Provincial S.C.S.

8

Assemblees Generals
Assemblea General Ordinària 		

1

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

12
14

Reunions Comissions COF		
Comissió Formació		
Comissió Enquesta guàrdies		
Comissió Publicitat		

6
2
3
1

Reunions diverses		
(Institucionals, Inspecció OF...)

7

Reunions Vocalies
Atenció Farmacèutica		
5
Adjunts 		
1
Hospitals		
1
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Jornada de treball entre metges i farmacèutics de les
Comarques de Girona
El passat 31 de gener de 2013 va tenir lloc la I Jornada de treball entre metges i
farmacèutics de les comarques gironines, una iniciativa que pretenia trobar un espai de
trobada per ambdós col·lectius, on intercanviar dificultats i cercar possibles solucions.
En el decurs de la Jornada es van realitzar dues taules rodones, la primera d’elles,
coordinada per la Dra Ia Jaumà va comptar amb la participació del Dr. Artur Marquès,
metge de família a l’ABS de Salt, i de la Sra. Sandra Casadevall, farmacèutica
comunitària a la Jonquera. En aquesta primera taula rodona, cadascun dels ponents
va presentar la seva forma de treballar, des del punt de vista de la prescripció per
part dels metges, i de la dispensació en el cas dels farmacèutics.
Es va posar de manifest la dificultat que representa treballar amb bases de dades
diferents, l’avantatge que suposaria la prescripció per principi actiu i la necessitat
d’establir una via de comunicació directa metge-farmacèutic, per tal de poder
solucionar incidències detectades en les prescripcions als pacients.
La segona taula rodona, coordinada pel Sr.Esteve Alsius, farmacèutic comunitari de
l’ABS de Banyoles, va comptar amb la participació del Dr. Francesc Xavier Carreras
de Cabrera, metge de família de l’ABS de Banyoles i del Sr. Joan Gratacós Agulló,
Farmacèutic comunitari de Banyoles. En aquesta ocasió es van presentar els
resultats d’una enquesta que es va fer arribar als metges i farmacèutics de l’ABS de
Banyoles, els resultats de la qual deixaven entreveure les mancances en el canal de
comunicació metge-farmacèutic, el desconeixement de la dinàmica de treball de cada
col.lectiu i la necessitat de trobar vies de comunicació en benefici del propi pacient.
Les conclusions de la Jornada, que volen ser les línies de treball d’ara en endavant,
van ser:

1
2
3

Treballar en la línia d’aconseguir una base de dades comuna i el
foment de la prescripció per principi actiu.
Insistir en la normativa de prescripció i dispensació de tots aquells
medicaments que necessiten recepta mèdica per ser dispensats.
Definir i consolidar un canal de comunicació adequat entre metges
i farmacèutics.
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Relació cursos 2013
Vocalia

Curs / Sessió

Formació

Presentació Curs formatiu 2013-14

2h

8

Adjunts

Taller Primers auxilis

6

32

30h

26

Consulta al pediatra: trastorns gastrointestinals a la població infantil

2

35

BOT Plus. Base de dades del Medicamenti i Mòdul d’AF. Matí

3h

15

BOT Plus. Base de dades del Medicamenti i Mòdul d’AF. Tarda

3h

14

Alimentació en nounats

2h

48

Reaccions adverses als aliments

2h

54

Dia Nacional de la Nutrició. Sessió Taller de preparació d’entrepans

2h

20

Presentació estudi “Efectes protectors de la cervesa
en el sist. Càrdiovascular”

2h

12

Aliments Funcionals i Salut Pública

2

38

Nutrició natural en esportistes

2

32

Dietes i menús de Col·lectius

20

15

Importància dels LCPUFAS en alimentació infantil

2h

25

Nutrició Antiaging II. Aliments i nutrició personalitzada genòmica

4h

25

Cosmètica estèril: la comètica del futur

2h

47

Atenció Dermofarmacèutica en Psoriasis

2h

20

Claus de l’èxit de la farmàcia del futur: gestió excel·lent de la Dermofarmàcia

2h

39

Sequetat vaginal

2h

34

Avène Solar 2013: eficàcia, seguretat i cosmètica per totes les pells. Platja d’Aro

2h

30

Avène Solar 2013: eficàcia, seguretat i cosmètica per totes les pells. Girona

2h

42

Aigua termal d’Avène: font d’una nova generació d’actius

2h

25

Fitoteràpia com alternativa segura i eficaç als medicaments desfinançats

2h

79

Deficit de l’enxim Diaminoxidasa (DAO) en pacients
amb migranya, i el seu tractament

2

23

Taller: Protocols en Fitoteràpia

2

29

Sessió lab. Trepat-diet

4h

31

Aromateràpia científica, 15 Olis essencials de recomanació a taulell

2h

46

Aromateràpia científica

20h

23

Aromateràpia científica, olis essencials i productes per a la tardor i l’hivern

8h

40

Aromateràpia i Pediatria

8h

29

Formació

Disseny d’un Projecte de Recerca

8h

6

Homeopatia

Productes tardor-hivern

2h

36

15 olis de recomanació a taulell

2h

33

Introducció al mètode homeopàtic i aplicació en simptomatologia aguda.

11h

74

2

12

Curs de Formulació Magistral
AF
Alimentació

Dermo

Fitoteràpia

Presentació Plataforma RETHO

Durada assist.
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Vocalia

Curs / Sessió

OF

Terapèutica homeopàtica per a farmacèutics. Curs Expert

40h

21

Hospitals

Biosimilars i Bioequivalents.
Anàlisi cost-eficàcia de tractaments biològics en psoriasi.

2h

16

Actualització en malaltia pneumococcica i la seva prevenció.
Noves estratègies a l’adult.

2h

31

Cura de la mucosa oral en pacients amb pròtesis removible

2h

11

El medicament homeopàtic. Aplicació pràctica i gestió del consell farmacèutic

4h

47

Sistemes Personalitzats de Dosificació a l’OF. Tarda

8h

62

Sistemes Personalitzats de Dosificació a l’OF. Matí

8h

52

Sistemes Personalitzats de dosificació a l’OF

8h

65

Sistemes Personalitzats de dosificació a l’OF

8h

48

Ull sec i lubricants. Indicacions i tractament

2h

47

Ull vermell i tractament de la sequetat ocular. Consell farmacèutic

2h

55

Ull vermell. Consell farmacèutic

2h

43

Ull vermell. Consell farmacèutic. Coneixes la radiació infrarroja - A?

2h

10

Ortopèdia i esport - Tapping

10h

17

Taller d’insulines i dispositius de control

3h

26

I Jornada de treball entre metges i farmacèutics de les comarques de Girona

4h

33

OF

Optica

Ortopèdia
Sec. Tècnica

Durada assist.

Formació
Fitoteràpia com alternativa segura
als medicaments desfinançats

Alimentació
Dia Nacional de la Nutrició ·
Sessió Taller de preparació d’entrepans
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Trobada “Col·legis de Farmacèutics Petits”
2013.06.07
A principis del mes de juny, diversos representats de la Junta col·legial van asistir a la Jornada de Col·legis de Farmacèutics
Petits, que va tenir lloc a Jaca.
La Jornada partia d’un document que era un recull de la situació actual de les farmàcies a les diverses autonomies.
Es va abordar el possible model retributiu de l’Oficina de Farmàcia, i en aquest sentit va intervenir el Sr. Eduardo Satue, President
de SEFAC Aragó, per traslladar als presents els estudis realitzats al respecte, així com les alternatives.

Els objectius dels estudis són:
•

Permetre un major desenvolupament professional

•

Sostenibilitat de l’OF

•

Benefici per a la societat

Els possibles models:

Es va remarcar la necessitat de protocol·litzar les nostres
actuacions i de registrar el què fem, ja que és necessari poder
mesurar els resultats en salut, que provocaran estalvis a curt
i mig termini.

Es van fer recomanacions en la línia de:
•

Desenvolupament d’una estratègia global

•

Marge lliure; marge fix sobre producte

•

•

Honorari professional fix
(no en funció del preu del medicament)

Dins del pressupost nacional, diferenciar la partida destinada
als medicaments, de la destinat a URM

•

Establiment d’estàndards de qualitat

•

Pagament per serveis

•

•

Pagament per capitació

Establiment d’incentius als farmacèutics en forma de compartir
els estalvis obtinguts causa de l’actuació professional

•

Integració dels farmacèutics en els equips multidisciplinaris
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Programa d’educació sanitària a la gent gran:
Al llarg dels mesos de setembre 2013 a gener 2014, els farmacèutics formadors del COF Girona van participar de nou en la
realització de xerrades informatives adreçades a la població de més de 65 anys, com a continuació de la col·laboració amb el
Departament de Salut iniciada l’any 2009. Aquest 2013 es va proposar una xerrada centrada en el tema següent:

* Bon ús dels medicaments: anticoagulants i antibiòtics.
Com ja és habitual, els ajuntaments de la província havien sol·licitat prèviament les xerrades per mitjà d’un formulari on-line
habilitat per part del COF Girona. Una vegada rebudes les peticions, des del Col·legi de Farmacèutics es va contactar amb els
farmacèutics dels municipis sol·licitants, explicant-los el programa i sol·licitant la seva col·laboració, amb l’objectiu de promoure
l’actuació del farmacèutic del propi municipi, com a agent de salut proper a la població.
Es van fer un total de 43 xerrades gràcies a la intervenció de 32 farmacèutics i farmacèutiques de la província.

2009:
Bon ús de medicaments /
Pren bé la teva medicació

Respecte de les enquestes que han omplert els assistents,
s’han obtingut els següents resultats:
Nul 0,4%

NC 3,9%

2010:
Automedicació responsable /
Ús correcte dels inhaladors

Homes 24,8%

2011:
Hipertensió i colesterol /
Dolor i bon ús dels analgèsics

Dones 70,9%

2012: Diabetis. Patologia i Control /
Interaccions Aliments-Medicaments
Total: 457 (de 33 municipis diferents)

si

no

regular

nul

nc

La xerrada li ha sigut profitosa?			

444

5

5

1

2

Li ha agradat el tema exposat?			

442

4

9

1

1

Li ha anat bé l’horari?				

422

13

18

0

4

Li ha agradat el docent?				

445

2

5

0

5

Li ha agradat el local?				

443

3

7

0

4

Li ha agradat la manera de presentar la xerrada?

450

1

3

0

3

L’Organització ha estat al seu gust?

442

3

10

0

2
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Cartera de serveis a
les oficines de farmàcia
Programa de Detecció Precoç de Càncer
de Còlon i Recte (PDPCCR):
El passat 14 de gener de 2013 es va iniciar el desplegament
del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i
Recte a la Regió Sanitària de Girona, en concret a la comarca
del Baix Empordà.
L'inici del programa es va iniciar a l'ABS de Torroella de
Montgrí, i de forma progressiva s’ha anat desplegant s'anirà a
la resta d'ABS de la Comarca seguint el següent ordre temporal:

ABS la Bisbal d'Empordà: d'abril a juny de 2013
ABS Palafrugell: de setembre 2013 a gener 2014

El resultat de la prova és comunicat directament a l’usuari, el
qual rep una carta amb el resultat (si aquest és negatiu) o bé
és citat per a una visita d’infermeria a la Unitat d'Endoscòpies
de l'Hospital de Palamós, en cas que el resultat del cribratge
sigui positiu.
El desplegament d’aquest Programa a la nostra província està
obtenint uns resultats de participació molt bons,que en el
moment de tancar aquesta memòria són els següents:

TORROELLA DE MONTGRÍ (gener – abril 2013)

ABS Sant Feliu Guíxols: de febrer a juny 2014
ABS Palamós: de setembre a desembre 2014

A partir de desembre 2014, el programa repetint cíclicament,
cada 2 anys, a la comarca del Baix Empordà, i s’espera que en
un futur es pugui fer el desplegament progressiu a la resta de
comarques de la Regió Sanitària de Girona.
El programa està adreçat a la població amb més risc de patir
aquest tipus de tumors (persones entre 50 i 69 anys).

POBLACIÓ DIANA

3436

Població convidada*

3436

Participants
PDSOF negativa
PDSOF positiva
Pendent dades laboratori
PDSOF

1609 (46.83%)
1517
92
0
92 (5,72%)

Pendent dades exploració

0

Pendent programar exploració

1

La participació en el programa és voluntària. Es convida a la
població diana -tots els homes i dones que tinguin entre 50
i 69 anys durant l'any en curs-, els quals reben una carta a
casa seva on se'ls explica el programa i se'ls informa de com
participar-hi. Les persones interessades s’adrecen a qualsevol
de les oficines de farmàcia participants en el Progarma, on
recolliran un kit per recollir la mostra de femta. El farmacèutic
els informarà de la tècnica de recollida i les condicions de
conservació de la mostra, fins que la porti de nou a la farmàcia.
Dos dies per setmana es recullen les mostres de les farmàcies
i es porten directament al laboratori, on s’analitzen.

Pendent programar 1ª visita infermeria

0

El mètode de cribratge es una prova de detecció quali/
quantitativa de sang en femta.

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

PDSOF positiu sense exploració

19

Exploració amb adenoma alt risc

6

Exploració amb adenoma baix risc
Exploració amb MII
Exploració amb pòlips
Exploració negativa

36
1
7
14

Exploració amb càncer

6

Exploració amb carcinoma in situ

3

Procés no finalitzat

0
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LA BISBAL D’EMPORDÀ (abril - juny 2013)

POBLACIÓ DIANA

3927

Població convidada*

3927

Participants

1524 (38.81%)

PDSOF negativa
PDSOF positiva

1442
82

Pendent dades laboratori
PDSOF positiu

0
82 (5.38%)

Pendent dades exploració

0

Pendent programar exploració

0

Pendent programar 1ª visita infermeria

0

PDSOF positiu sense exploració

15

Exploració amb adenoma alt risc

10

Exploració amb adenoma baix risc

36

Exploració amb MII

0

Exploració amb pòlips

7

Exploració negativa

9

Exploració amb càncer

4

Exploració amb carcinoma in situ

1

Procés no finalitzat

0

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

PALAFRUGELL (setembre 2013 - gener 2014)

POBLACIÓ DIANA

7064

Població convidada*

7064

Participants

2802 (39.67%)

PDSOF negativa

2642

PDSOF positiva

160

Pendent dades laboratori
PDSOF positiu

0
160 (5.71%)

Pendent dades exploració

4

Pendent programar exploració

3

Pendent programar 1ª visita infermeria

0

PDSOF positiu sense exploració

20

Exploració amb adenoma alt risc

16

Exploració amb adenoma baix risc

54

Exploració amb MII

1

Exploració amb pòlips

15

Exploració negativa

39

Exploració amb càncer

4

Exploració amb carcinoma in situ

2

Procés no finalitzat

2

*Població convidada=població diana – núm. de persones pendents enviar carta de presentació
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Programa d’Atenció al Pacient Crònic Complex.
Projecte PCAF. (Prova pilot):
Previsió desplegament. Març 2014:
Davant la previsió de posada en marxa, durant el proper 2014, del Programa d’Atenció al Pacient Crònic Complex (Projecte PCAF),
durant tot l’any 2013 s’han convocat diverses edicions del Curs sobre Sistemes Personalitzats de Dosificació a l’Oficina de Farmàcia.
Aquesta formació ha arribat a gran part del col·lectiu farmacèutic, que d’aquesta forma es prepara per al desenvolupament d’un
servei de seguiment farmacoterapèutic amb SPD a la farmàcia.

Campanyes del Consejo General
• ¿Conoces la radiación infrarroja A?
Vocalies Nacionals de Dermofarmàcia i
òptica Oftàlmica i Acústica Audiomètrica
Campanya: es va fer una xerrada sobre
“Fotoprotecció ocular. Coneixes la
radiació infrarroja?” al COFG

10 inscrits

• PROJECTE RIFAC
Estudi sobre l’adherència i coneixement
del tractament amb Inhibidors de la
bomba de protons (IBP)

19 inscrits

• 10è Pla Estratègic Atenció Farmacèutica.
Pacient amb trastorns gastrointestinals
Dispensació d’Inhibidors de la
bomba de protons (IBP)

24 inscrits
Indicació farmacèutica en diarrea
i restrenyiments aguts

4 inscrits

• PLENUFAR V · Educació Nutricional a
la dona menopàusica
Vocalia Alimentació

23 inscrits

Altres Campanyes
Campanya Salut Oral i Embaràs promoguda pel COEC (col·legi oficial d’Odontòlegs
i Estomatòlegs de Catalunya) i el COFGI.
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Activitats de les Vocalies
i Comissions del Cof
Comissió de Cooperació
Des de ja fa uns anys, el Col-legi de Farmacèutics de Girona destina una partida del seu pressupost a projectes de cooperació.
La Comissió de cooperació, integrada per un grup de companys/es interessades en el tema, és qui s’ocupa de rebre les
propostes de projectes, avaluar-les i decidir la millor manera de destinar aquests diners.Els criteris que regeixen la decisió de la
comissió es basen en destinar els diners preferentment a projectes de caràcter sanitari i, sobretot, fer l’aportació a organitzacions
o institucions de fiabilitat i credibilitat reconeguda.
La proposta per l’any 2013 ha estat la de dividir els 1865,95 euros entre els següents projectes:

1

“Projecte de millora de les condicions sanitàries i nutricionals de la població maternoinfantil de 7 municipis del departament
de Chiquimula, Guatemala (Fase II)”
Proposta presentada per l’ONG Mans Unides
Aportació econòmica: 590 €

2

“Projecte: Desenvolupament comunitari sostenible al poble de Boulembou”
Proposta presentada per “Amics de Boulimbou. Senegal”
Aportació econòmica: 590 €

3

“Projecte de Cooperació a la Comunitat Rural de Kandia (Senegal)”
Proposta presentada per l’Associació de Cooperació pel desenvolupament de Batantodicory
Aportació econòmica: 585,95 €

4

Projecte “Ajut per a la medicació per a les persones en situació irregular i/o sense recursos”.
Proposta presentada per Càrites Baix Ter.
Aportació econòmica: 100,00 €

La informació que es rebi des d’aquestes organitzacions 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. A més, tota la informació de la Comissió
de Cooperació la teniu disponible al web col·legial (www.cofgi.cat) Secció Vocalies i Comissions. Agraïm als companys de la
comissió la seva dedicació.

Vocalia d’Atenció Farmacèutica · Grups de Treball
Els grups de treball creats el curs anterior, han continuat la seva activitat durant el curs 2013-14.
En total hi ha 27 persones inscrites en els cinc grups existents actualment:
GRUP 1 SÍNDROMES MENORS
GRUP 2 REVISIÓ BIBLIOGRAFIA, NOVETATS , ACTUALITZACIONS,...
GRUP 3 IMPLANTACIÓ AF
GRUP 4 REVISIÓ DE L’OFERTA FORMATIVA EXISTENT EN AF
GRUP 5 ELABORACIÓ PROTOCOL DE GUIA TERAPÈUTICA BÀSICA PER A LA FARMÀCIA
El Grup més actiu aquest 2013 ha estat el que treballava en Síndromes menors, que ha elaborat el Protocol de l’ULL SEC.
Aquest, protocol està a punt de ser aprovat per la Comissió de Protocols, moment en què se’n farà difusió per mitjà del correu
i el web col·legial (www.cofgi.cat) SECCIÓ VOCALIES - ATENCIÓ FARMACEUTICA.
Al web col·legial (www.cofgi.cat) SECCIÓ VOCALIA AF, trobareu més informació pel que fa a cadascun dels diferents grups.
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CIM Col·legial. Consultes
Durant tot l’any 2013 s’han rebut a les oficines col·legials un total de 15.077 trucades,
distribuïdes entre els següents departaments col·legials:
Altres 6,6%
Informàtic 1,2%
Expedients 2,4%
Col·legiacions 2,6%
Recepció 3,1%
Guàrdies 3,5%

Comptabilitat 5,2%
CIM 51,0%
Gerència 7,2%

Facturació 8,4%

Sec. Tècnica 8,8%

El detall de les 7695 consultes rebudes al CIM col·legial, es distribueix de la següent forma:

Coordinació educació sanitaria
a la població 0,78%

Ortopèdia /productes
sanitaris 0,59%
Altres 1,37%

Núm. de consultes
Dispensació

2945

Legislació

1500

Facturació

769

Comercialització 4,38%

Oficina col·legial / web col·legial

608

Copagament 5,91%

Fórmules magistrals

475

Copagament

455

Comercialització

337

Recepta electrònica

318

Farmacologia i terapèutica 1,01%
Recepta electrònica 4,13%

Fórmules magistral
6,17%
Oficina col·legial /
web col·legial 7,9%

Facturació 9,99%
Legislació 19,49%

Dispensació 38,27%

Farmacologia i terapèutica

78

Coordinació educació sanitaria
a la població

60

Ortopèdia/ productes sanitaris

45

Altres (atenció farmacèutica, fitoteràpia
i homeopatia, veterinària, alimentació,
farmacovigilància, altres...)

105
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Dins de cadascun dels grups de consultes que amb més freqüència es reben al CIM,
el detall de les consultes rebudes és el següent:
Dispensació

Legislació
Estupefaents 30,09%

Altres 7,39%

Fórmula Magistral 0,19%
Altres 16,41%

Efectes i accessoris
inclosos/exclosos 4,23%

Dipòsits de medicaments
0,80%

Vacunes i Extractes 4,42%

H 1,49%

Programa Metadona 4,49%

ECM 3,78%

Dietètics inclosos/
exclosos 5,65%

Llibre receptari 4,40%
Psicòtrops 5,39%

Recepta/visats/núm. unitat
22,73%

Preus de referència i
baixades de preus 7,74%
Substitució 29,72%

Medicaments inclosos/exclosos 51,08%

Facturació
Causes de devolució 36,21%

Comercialització
Immobilització/retirada del mercat/alertes 39,81%
Altres 15,28%

Altres 63,79%

Estabilitat/Conservació 0,46%
Composició 5,32%

Desabastiments 8,56%
Equivalencia
(med. estranger) 10,42%
Alta/Baixa 20,14%

Formulació Magistral
Tarifació (entra/no entra,...) 47,81%

Recepta electrònica
Problemes de connexió 42,80%

Altres 10,09%
Il·legible 0,22%
Sinònim 0,22%
Composició/excipient 0,88%
Caducitat fórmula 3,07%
Dosi/indicació 3,29%
Eliminació principis
actius caducats 4,82%

Elaboració 29,61%

Web SIFARE 6,17%

Altres 51,03%

www.safareigcreatiu.com
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