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Editorial
Benvolgudes / Benvolguts,
L’any 2019 ha estat un any que podríem classificar com a
“tranquil”, i més vist des de la perspectiva d’aquest 2020.
Des del punt de vista professional s’ha continuat amb tots
els programes ja iniciats Cribratge de càncer de còlon i
recte, Programa de detecció precoç de VIH, Programa
de manteniment amb Metadona a les OF, Programa
d’educació sanitària a la gent gran, o el Projecte Farmàcies
sentinella (de les que cal destacar que les dades que
han aportat, fruit de les seves intervencions, es varen
integrar en les dades epidemiològiques de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya). En l’últim trimestre de l’any,
destacar el pla pilot realitzat a les ABS de Girona-ciutat
per estimular la vacunació de la grip entre la població,
i que es va desenvolupar a les farmàcies comunitàries
pel personal d’infermeria de les àrees corresponents,
aconseguint un increment de l’índex de vacunació, índex
que en anys anteriors era uns dels més baixos de la
Regió Sanitària.
En els últims mesos de l’any s’iniciaren reunions entre
farmàcia comunitària i hospitalària per consolidar el
contínuum assistencial, començant pels MHDA, projecte
que seria providencial al cap d’un mesos.
En quant a l’àrea d’anàlisis clíniques, en la mateixa línia
d’anys anteriors es va col laborar amb l’organització de
la jornada de la ACCLC, i es va realitzar la segona edició
del curs de “Com interpretar els resultats analítics des
de l’Oficina de Farmàcia .
Una de les fites mes importants, i que marcaran els propers
anys, va ser la posada en funcionament el dia 9 de febrer,
del Sistema de Verificació de medicaments (SEVEM)
programa de la UE per lluitar contra la falsificació dels
medicaments, control que s’estableix des de l’inici del
procés, al laboratori fabricant, fins a la dispensació al
pacient. Un compromís de tots i cada un dels estats
de la UE per evitar la falsificació dels medicaments, i
per tan dels problemes econòmics i de salut que això
implica. D’aquest Programa es va fer amplia difusió a
nivell col·legial, inclosa una jornada el dia 18.01.2019,
quedant només fora del sistema de control els serveis
de farmàcia dels hospitals públics.
Per altra banda, la Interoperativitat de les receptes de
les diferents CA de l’estat s’ha continuat desenvolupant
sense problemes significatius.

En l’apartat de la formació, com es pot veure en el detall
d’aquesta memòria, s’han seguit realitzant a la seu
col·legial els cursos de formació continuada
Com els últims anys, el 2019 es va celebrar a Puigcerdà
la Jornada de la professió farmacèutica, com part de
l’escola d’estiu de la URL (Universitat Ramon Llull), amb els
temes: Simulació en la formació farmacèutica, Addiccions,
Noves tecnologies biòniques en ortopèdia, amb una taula
rodona dedicada a la promoció de la salut en la farmàcia
comunitària, la presentació de la fundació Galatea i per
primera vegada es presentaren els dos millors treballs de
fi de grau de la 1a. promoció de farmàcia de la URL. La
Jornada va finalitzar el dia següent amb una sortida de
camp guiada per la Cerdanya, a la recerca de vegetació
mediterrània i plantes aromàtiques i medicinals existents
en aquella zona.
I per últim, esmentar l’important canvi iniciat aquest 2019 a
nivell de la gestió col·legial per tal d’adaptar-se als actuals
requeriments de digitalització i accés electrònic que es
demana a totes les administracions. A finals de 2019 es
van finalitzar els canvis imprescindibles en la gestió interna
i en el decurs de 2020 es posarà en funcionament la seu
electrònica, que facilitarà l’accessibilitat, la tramitació i el
seguiment dels tràmits que col·legiats o usuaris duguin
a terme amb el COFGirona.
Cal destacar entre els reconeixements rebuts per part
dels nostres col·legiats la “medalla del Consejo General
de Colegios Farmaceuticos” lliurada al nostre company i
expresident d’aquest Col·legi, en Ramon Piera de Ciurana.
A nivell de Consejo General, destacaria la participació
en el grup de treball per a l’elaboració de la normativa
de la recertificació professional dels col·legiats, projecte
que neix fruit de l’exigència de la UE per a l’exercici
de tots els professionals lliberals, en el nostre cas els
professionals sanitaris.

R.Núria Aleixandre
Presidenta COFGirona
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El COFGirona
arrenca a
Instagram
A més de la sortida a Twitter l’any 2018, des del dia
07/11/2019 el COFGI també és present a les xarxes
socials, a través d’Instagram.

@cofgirona vol ser una eina més de difusió
de missatges de Salut, campanyes, activitats...
als professionals i a la població en general.
Acompanya’ns i Comparteix!

III Jornada d’Estiu de la Professió
Farmacèutica. Puigcerdà
El dia 18 de juliol de 2019 ve tenir lloc la 3a. Jornada
d’Estiu de la Professió Farmacèutica, que igual
que en les darreres edicions, es va celebrar en el
marc de la Universitat d’Estiu Ramon Llull-Puigcerdà.

La Jornada es va iniciar amb la presentació dels
treballs de Fi de Grau dels alumnes més destacats
de la 1a promoció del Grau de Farmàcia de la URL i
a continuació vam poder gaudir de dues magistrals
ponències, una en l’àmbit de la formació farmacèutica
i l’altra en el de les noves tecnologies en l’àmbit de
l’ortopèdia. Les taules rodones de la Jornada van
tractar temes d’actualitat com la “Promoció de la Salut
en la professió farmacèutics” i “Una mirada entorn de
les addiccions”.
A més de la Jornada tècnica, l’endemà es va fer
una sortida de camp a la Solana de Bellver, amb la
participació del Dr. Panareda, professor agregat al
Departament de Biologia Vegetal a la UB i expert
geògraf i botànic, així com del company farmacèutic
Joan Muntané. Van fer de guies en una interessant
jornada de treball de camp que va tenir com a cloenda
la visita al nucli antic de Bellver i al petit “Jardí de plantes
medicinals” existent al poble, on vam poder conèixer
de primera mà algunes de les plantes medicinals que
es troben a la Cerdanya i les seves aplicacions en la
cura de la salut.
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Incorporació del col·lectiu farmacèutic
al Programa Sempre Acompanyats
El dia 7 de març de 2019 es va formalitzar la
incorporació del col·lectiu farmacèutic gironí, junt a
15 entitats més, al Programa Sempre Acompanyat,
en un acte celebrat a l’Espai Caixa a Girona.
La soledat no volguda en el col·lectiu de gent gran
és una qüestió latent a la ciutat, per això va néixer fa
quatre anys la iniciativa del Sempre Acompanyats,
amb l’objectiu de pal·liar el sentiment de soledat
dels majors d’edat. En aquest programa hi participen
disset farmàcies dels Barris Vell, Mercadal i Sant
Narcís de Girona, que intervenen com a punts de
detecció de persones grans que es puguin trobar
en situació de soledat no volguda.
Des de finals del 2015 i fins al 2018, s’han detectat
147 persones grans soles a Girona i d’elles 85
han estat beneficiàries del projecte, que parteix de
les necessitats i interessos dels usuaris, ajudant-los
a establir noves relacions personals i nous vincles.

Festa del Col·legiat
El dia 29 de setembre vam celebrar de nou la Festa del
Col·legiat, una jornada de celebració i reconeixement als
Col·legiats d’Honor, companys i companyes que durant
l’any 2019 complien 25 i 50 anys de col·legiació, així com
de benvinguda als nous farmacèutics i farmacèutiques
que s’han incorporat al Col·legi al llarg d’aquest any.
En aquesta ocasió la diada es va celebrar al Casino de
Girona i van participar-hi una setantena de farmacèutics
i farmacèutiques amb qui vam compartir una tarda
amenitzada per la màgia del Màgic Frank, a més del
lliurament d’obsequis als homenatjats i el sorteig de
diverses entrades per espectacles del Festival Temporada
Alta, que la sort va repartir entre els assistents a l’acte.
Va ser una jornada entranyable que esperem poder
tornar a repetir.
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Ordenació Farmacèutica
Expedients Oficina de Farmàcia
Oficines de Farmàcia obertes al públic 31/12/2019

ABS

núm

Sol·licituds de noves oficines
de farmàcia en tràmit

31/12/2019

Anglès

5

ABS

núm

Arbúcies-Sant Hilari

5

Cassà de la Selva

1

Banyoles

14

Cerdanya

2

Bàscara

3

Girona-3

1

Besalú

4

Lloret de Mar

Blanes

12

Breda-Hostalric

6

Camprodon

3

Cassà de la Selva

7

Celrà

4
20

Girona (Girona-1, Girona-2. Girona-3 i Girona-4) 44
L’Escala

Palamós

3

Salt

1

14

Cerdanya
Figueres

18

10

Sol·licituds de noves oficines
de farmàcia arxivades
ABS
Arbúcies-Sant Hilari

31/12/2019

núm
4

La Bisbal d’Empordà

8

La Jonquera

4

La Cerdanya

11

La Vall d’en Bas

3

Lloret de Mar

2

Llançà

5

Palamós

2

Lloret de Mar

22

Olot

16

Palafrugell

16

Palamós

15

Peralada

6

Noves oficines de farmàcia
pendents del tràmit d'obertura

Ribes de Freser-Campdevànol

3

ABS

Ripoll-St.Joan de les Abadesses

7

Palamós

1

Roses

21

Salt

16

Cerdanya

1

Sant Feliu de Guíxols

20

Salt

2

Sant Joan les Fonts

3

Santa Coloma de Farners

7

Sant Eugènia de Berga

1

Sarrià de Ter

7

Sils-Vidreres-Maçanet de la Selva

10

Torroella de Montgrí

8

Vilafant

8

Noves oficines de farmàcia
obertes al públic
ABS
ABS Santa Coloma de Farners

31/12/2019

núm

31/12/2019
núm
1

memòria
COL·LEGIAL
2019

Expedients d’Ordenació
Farmacèutica

31/12/2019

núm
Modificació Horari OF

28

Expedients disciplinaris
Queixes i reclamacions
Tipus de procediment

6

31/12/2019
núm

Queixes:

Obres OF sense canvi d’accés

6

Obres amb canvi d’accés

1

Trasllat OF

7

- Negativa a la dispensació
d’un medicament durant un
servei d’urgències

17

- Horari d’atenció del servei
d’urgències

Canvi titularitat OF
(compravenda, herència)
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- Tracte rebut durant el servei
d’urgències
- Absència de farmàcia
d’urgència en un municipi sense
CAP d’atenció continuada

Col·lectiu col·legial
Les xifres de col·legiats al COFGi a 31/12/2019, són les següents:

Modalitat d’exercici professional
Propietaris OF
Copropietaris OF
Regent OF
Adjunts i Substituts d’OF
Adjunts i Caps de Servei de farmàcia
d’hospital

357

Nombre total de col·legiats

945

Homes

217

Dones

725

356
50
1
292
43

FIR

6

FT / TSP

3

Responsables distribució medicaments d’ús animal

3

Indústria

9

Distribució

6

Analistes

30

Sense Modalitat

52

Altres activitats

4

Atur

6

Jubilats

Nombre d’oficines de farmàcia

63
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Vocalia d’Oficina de Farmàcia:

699

Titulars
Cotitulars
Regents
Adjunts – Substituts

356
50
1
292

Vocalia d’Alimentació

344

Vocalia d’Anàlisis

28

Vocalia d’Atenció Farmacèutica

339
10

Vocalia de distribució i de medicaments d’ús animal
Vocalia Òptica

107

Vocalia d’ Hospitals

59
11
210

Vocalia de Farmacèutics Titulars i Salut Pública
Vocalia d’Ortopèdia

517

Vocalia de Dermofarmàcia

11
302

Vocalia d’ Indústria
Vocalia d’Adjunts, substituts i altres col·legiats

4
57

Altres activitats
Sense exercici

Moviment col·legial durant l’any 2019
Noves incorporacions al Col·legi de Farmacèutics de Girona

51

Baixes a petició pròpia

39

Defunció
Sr. Joan Sureda Casamor (13/01/2019)
El Col·legi de Farmacèutics de Girona transmet
a les famílies el seu condol i suport.

1
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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 2019:

Assemblees Generals
Assemblea General Ordinària

1

Assemblea extraordinària

1

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

11
2
9

Reunions Comissions Promoció de la Salut
Grup Estable de Salut Comunitària
Baix Empordà

1

Grup Estable de Salut Comunitària
Gironès Nord-Pla Estany

1

Reunions Comissions a la seu del COFGirona
Comissió Formació

2

Comissió Tresoreria

2

Reunions al CCFC (Consell de Col·legis
Farmacèutics de Catalunya)

Comissió Cooperació

1

Reunions Junta CCFC

Grups de treball al COFGirona
GT Homeopatia

8

GT Micronutrició

16

GT Promoció de la Salut

21

Reunions seguiment PDPCCR
Assistència a Conferencies,
Congressos, Jornades

5

3

COMISSIÓ Mixta Muface

9

COMISSIÓ Mixta Provincial SCS

9

Formació col·legial

21

Reunions Comissió de Farmacovigilància

3

Grup Treball Programa Xerrades Gent
Gran (PESGG)

7
10

Comissió Cartera de Serveis (CEMFACAT)

1

Reunió Vocals Ortopèdia
Reunions Consejo General
Assemblees

3

Presidència

7

Secretaris

1
16

Vocalies
Adjunts

1

Distribució

1

Fitoteràpia i Homeopatia

2

Formació

1

Hospitals (webinar)

3

Indústria

2

Sessions formatives presencials

53

Ortopèdia

4

Webinar / Formació on-line

12

Titulars i TSP

1
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Relació cursos i activitats
col·legials 2019
durada

data

núm.
assist.

SEVEM. Un projecte europeu per evitar les
falsificacions de medicaments

2

18/01/2019

141

Oficina
de Farmàcia

Cicle de xerrades sobre la salut de la dona.
Embaràs i lactància

2

24/01/2019

46

Oficina
de Farmàcia

Crus Farmàcies Sentinella - Errors de medicació

-

07/02/2019

10

Oficina
de Farmàcia

Actualització malaltia Meningocòccica Invasiva

2

12/02/2019

19

Oficina
de Farmàcia

Cicle de xerrades sobre la salut de la dona.
Dona en edat fèrtil i dona en la menopausa. FAQs

2

13/02/2019

22

CIM

Identifiquem els riscos associats a l’ús dels Medicaments

2

26/02/2019

17

Alimentació

Nutrició per a un envelliment saludable

2

06/03/2019

29

Oficina
de Farmàcia

Els drets dels pacients al final de vida i el Document de
Voluntats Anticipades (DVA)

2

12/03/2019

12

Fitoteràpia
i Homeopatia

Al·lèrgies i cures depuratives. Completa el tractament amb
olis essencials

2

14/03/2019

48

-

Formació en Riscos Laborals

2

15/03/2019

12

Optica

Lents de contacte. Com les hem de cuidar ?

2

01/04/2019

9

-

Formació en Protecció de Dades

2

03/04/2029

11

Fitoteràpia
i Homeopatia

Aromateràpia per a les afeccions
dermatològiques

3

08/04/2019

19

Oficina
de Farmàcia

Els quatre pilars de la gestió Excel·lent de l’Oficina
de Farmàcia

8

09/04/2019

68

Fitoteràpia
i Homeopatia

Aromateràpia per a les afeccions dermatològiques.
Sessió 2

3

15/04/2019

19

Oficina
de Farmàcia

Innovació per a la memòria i les habilitats cognitives.
Descobreix els nous nootròpics clínicament testats.

2

30/04/2019

14

Oficina
de Farmàcia

Incontinència urinària en la dona

2

07/05/2019

30

Oficina
de Farmàcia

Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). Què és?
Com podem ajudar?

2

08/05/2019

6

Alimentació

Aliments i medicaments compartint espais. Interaccions

3

09/05/2019

14

Alimentació

Consells i recomanacions per a l’alimentació de la
gent gran

2

10/05/2019

16

Ortopèdia

La importància de la correcta presa de mesures en
les ortesis a l’OF

2

13/05/2019

18

Dermofarmacia

La Fotoprotecció Solar: No tots els filtres són iguals

2

14/05/2019

41

Oficina
de Farmàcia

Sessió SPD. Projecte de formació als CAP

2

15/05/2019

23

Anàlisis clíniques

Interpretació dels resultats analítics des de l’Oficina
de Farmàcia. Sessió 1

2

16/05/2019

9

Vocalia

Curs / Sessió

Oficina
de Farmàcia
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Fitoteràpia
i Homeopatia

Olis essencials en els trastorns del retorn venós

2

21/05/2019

37

Anàlisis clíniques

Interpretació dels resultats analítics des de l’Oficina
de Farmàcia. Sessió diagnòstic prenatal

4

23/05/2019

9

Fitoteràpia
i Homeopatia

Olis essencials en els trastorns del retorn venós

2

21/05/2019

37

Anàlisis clíniques

Interpretació dels resultats analítics des de l’Oficina
de Farmàcia. Sessió diagnòstic prenatal

4

23/05/2019

9

Fitoteràpia
i Homeopatia

Estrès, Dietes i Micronutrició

2

30/05/2019

37

Oficina
de Farmàcia
Formació

Utilització de la base de dades Bot PLUS.
Novetats (OPCIÓ A: de 14 a 16 h)

2

30/05/2019

34

Oficina
de Farmàcia
Formació

Utilització de la base de dades Bot PLUS.
Novetats (OPCIÓ B: de 18 a 20h)

2

30/05/2019

10

Ortopèdia

La Secció d’Ortopèdia d’una OF. Autorització, PNT,
registres i novetats en la dispensació de productes
ortoprotètics.

2

04/06/2019

37

Oficina
de Farmàcia

Comunica amb els teus clients de forma fàcil amb
FARMAOFFICE

2

06/06/2019

18

Fitoteràpia
i Homeopatia

Solucions de salut en l’acompanyament de la
quimioteràpia, radioteràpia i hormonoteràpia per al càncer

2

19/09/2019

40

Oficina
de Farmàcia

PESGG Formador de formadors

2

20/09/2019

21

Oficina
de Farmàcia

Aliança contra l’Asma

2

26/09/2019

26

Oficina
de Farmàcia

Els farmacèutics i farmacèutiques i la Promoció de la Salut.
Sessió 1

5

2/10/2019

7

Oficina
de Farmàcia

Els farmacèutics i farmacèutiques i la Promoció de la Salut.
Sessio 2

5

9/10/2019

7

Fitoteràpia
i Homeopatia

Aplicacions potencials de fitoteràpia i suplementació natural

2

17/10/2019

13

Fitoteràpia
i Homeopatia

Noves Formulacions per combatre l’hivern

2

22/10/2019

60

Oficina
de Farmàcia

Solucions naturals als estats gripals. Noves patents. Com
fidelitzar el client i incrementar el marge comercial amb
productes naturals.

2

14/11/2019

12

Dermofarmacia

Les edats de la pell

2

21/11/2019

27

Ortopèdia

Nou catàleg de prestacions ortoprotètiques 2020 i ePAO

2

11/12/2019

35

Oficina
de Farmàcia

Parlem del Restrenyiment. Una visió funcional a un
problema diari

2

12/12/2019

18

MARATÓ

Decora el teu Nadal

2

17/12/2019

14

Durant l’any 2019 s’han dut a terme un total de 43 sessions formatives presencials
i 12 webinars, a les quals hi han participat un total de 979 farmacèutics.
També s’ha realitzat 1 Jornada de la Professió Farmacèutica.
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Relació cursos i activitats
col·legials 2019
A continuació es presenten els resultats en percentatge obtinguts a partir de les respostes
fetes als 20 qüestionaris d’avaluació enviats en el decurs de l’any 2019:

Totalment en
desacord

En
desacord

D’acord

Totalment
d’acord

No contesta

La metodologia emprada és la més
adequada per assolir els objectius

1,13%

12,5%

39,77%

44,32%

2,28%

La combinació de teoria i pràctica
ha estat adquada

3,41%

12,5%

39,77%

40,91%

3,41%

L’aula i les condicions ambientals
són confortables

4,55%

5,68%

47,72%

39,77%

2,28%

S’han proporcionat tots els materials
necessaris (pissarra, projector..)

1,13%

6,82

34,1%

56,82%

1,13%

La documentació i els materials lliurats
són adequats i de fàcil comprensió

2,28%

17,04

29,54%

44,32%

6,82%

La durada del curs ha estat adequada
als continguts del curs

3,41%

10,22

40,91%

42,05%

3,41%

L’horari ha afavorit l’assistència al curs

1,13%

1,13

44,32%

51,14%

2,28%

Els coneixements adquirits són
aplicables al vostre lloc de treball

1,13%

6,82%

37,51%

53,41%

1,13%

El grau de satisfacció global
amb l’acció formativa és positiu

3,41%

3,41%

38,63%

51,14%

3,41%

0

0

18,25%

78,57%

3,18%

L’exposició és clara i estructurada

0,8%

7,14%

18,25%

70,63%

3,18%

Manté l’atenció i l’interés de l’alumne

0,8%

4,76

19,05%

73,01%

2,38%

Grau de satisfacció global del docent

0,8%

2,38%

23,01%

70,63%

3,18%

METODOLOGIA

ORGANITZACIÓ

UTILITAT/APLICABILITAT AL LLOC DE TREBALL

AVALUACIÓ DELS DOCENTS

Domina la matèria que imparteix
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Cartera de serveis
a les oficines de farmàcia
Els Serveis Professionals acreditats, concertats
amb CatSalut, que formen part de l’actual Cartera
de Serveis de les OF són:
Programa de Cribratge de Càncer de Còlon
i Recte (PDPCCR).
Programa determinació del risc d’infecció
per VIH.
Programa de Manteniment de Metadona
a les OF (PMM).
Programa Educació Sanitària a la Gent Gran
(PESGG).
Programa d’intercanvi de xeringues (PIX)
Programa de Farmàcies Sentinella

Aquests serveis pretenen 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 grups de risc
(maneig de símptomes menors i promoció de l’autocura;
Seguiment Farmacoterapèutic en pacients polimedicats,
amb especial atenció del pacient crònic complex).
Al web col·legial tens disponible un espai amb tota la
informació d’aquests serveis, permanentment actualitzada.
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Programa de Detecció Precoç
de Càncer de Còlon i Recte
(PDPCCR)
El PDPCCR es troba ja absolutament implementat a
tota la Regió Sanitària de Girona i la situació a finals
d’any és la següent:
Final de la 4a ronda de cribratge a diverses ABS
del Baix Empordà (la Bisbal, Palafrugell i Torroella
de Montgrí)
Final de la 3a ronda de cribratge a la resta del
Baix Empordà (Palamós i Sant Feliu de Guíxols),
la pràctica totalitat de la Garrotxa (excepte Olot)
i del Ripollès (excepte Camprodon i Ribes
de Freser)
A continuació es mostren els resultats de participació
desglossats per comarques així com les troballes més
significatives detectades en el decurs de l’any 2019.

Final de la 2a ronda a la resta del territori:
Alt Empordà, Gironès, Pla de l’Estany
i l’Alt Maresme.

Activitat 2019

Baix
Empordà Garrotxa

Ripollès

Selva
Alt
Marítima Empordà Maresme

4a Ronda 3a. Ronda 3a. Ronda 3a Ronda

Gironès
- Selva
- Pla de
l’Estany

2a Ronda 2a. Ronda 2a.Ronda

GLOBAL

Població entre 50-69 anys

17.214

15.482

4.273

10.804

15.623

15.024

36.327

114.747

Total de població convidada

15.325

6.645

3.424

9.924

14.005

14.133

32.726

96.182

Total de població participant

5.977

3.146

1.615

2.785

4.873

4.928

11.166

34.490

Total participació (%)

39,00%

47,34%

47,17%

28,06%

34,79%

34,87%

34,12%

35,86%

Total PDSOF positiva

4,72%

4,48%

4,27%

6,50%

5,19%

6,47%

4,81%

5,17%

Resultats
colonoscòpia

Baix
Empordà Garrotxa

Ripollès

Selva
Alt
Marítima Empordà Maresme

4a Ronda 3a. Ronda 3a. Ronda 3a Ronda

Gironès
- Selva
- Pla de
l’Estany

2a Ronda 2a. Ronda 2a.Ronda

GLOBAL

Adenoma alt risc

17

18

6

15

42

38

61

197

Adenoma baix risc

59

27

14

20

40

31

88

279

Adenoma risc intermedi

41

35

11

24

41

36

101

289

Carcinoma in situ-risc
intermedi

0

0

0

0

0

0

0

0

Carcinoma in situ-alt risc

1

0

0

0

0

0

0

1

Nombre de càncers detectats

6

2

3

3

7

8

15

44

1,00

0,64

1,86

1,08

1,44

1,62

1,34

1,28

Taxa de càncer de còlon per
1.000 persones cribrades

memòria
COL·LEGIAL
2019

Setembre
2020

14

Programa Determinació
del Risc d’infecció per VIH
24 farmàcies participants

Programa d’Educació
Sanitària a la Gent Gran
(PESGG)

El Programa s’adreça a la població d’ambdós gèneres,
majors de 16 anys, amb risc d’infecció per VIH, i compta
actualment amb la participació de 24 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.

Una any més, els farmacèutics formadors del Col·legi de
Farmacèutics de Girona han participat en l’edició 2019
del Programa d’Educació Sanitària a la Gent Gran, un
programa adscrit al Servei Català de la Salut (CatSalut)
i per mitjà del qual s’ofereixen xerrades informatives
dirigides especialment a la població de més de 65 anys.
Enguany els nous títols afegits a la relació de sessions
informatives han estat “Què cal saber de la salut
bucodental” i “ Què cal saber de l’Insomni”.

Durant l’any 2019 s’han realitzat des de les oficines
de farmàcia de la província de Girona, 154 proves de
determinació risc VIH, entre les quals 6 d’elles van
sortir reactives.

Programa de Manteniment
amb Metadona a les OF
13 farmàcies participants
Aquest programa es va iniciar l’any 1998, any en què es
va signar el primer conveni annex al Concert d’Atenció
Farmacèutica, 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.

Com ja és habitual, la campanya s’inicia durant el mes
de març-abril, amb la tramesa d’un mailing informatiu
als ajuntaments de la província de Girona. A partir d’aquí
s’inicia la sol·licitud dels títols que cada Ajuntament té
interès a oferir omplint un formulari on-line. Una vegada
tancat el període de sol·licitud, des del COFGirona es
gestiona l’assignació del farmacèutic/a formador/a.
El resultat de tot aquest procés, ha estat la realització de
102 xerrades fetes en 62 poblacions de la província de
Girona . L’assistència total ha estat de 1491 persones
que han rebut la formació per part de 56 farmacèutics i
farmacèutiques formadors de la província.

A la província de Girona el programa compta actualment
amb la participació de 13 farmàcies, pertanyents als
municipis d’Amer, Blanes, Cadaqués, Figueres, Girona,
Olot, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Julià de Ramis.
Actualment el Programa atén una mitjana de 70 usuaris
cada mes.
Pel que fa a l’activitat 2019 a nivell de Girona, s’han
facturat de 882 ordes mèdiques corresponent a 72 usuaris.

La mitjana d’assistents a les xerrades ha estat d’unes
24 persones.
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Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

TOTAL

FARMACÈUTICS PARTICIPANTS:
Nombre sessions:

43

56

39

31

174

Sessió 1. El bon ús dels medicaments

9

4

8

3

27

Sessió 2. Com seguir be el tractament

7

3

5

1

16

Sessió 1. El bon ús/sessió 2.Com seguir bé el TTM

1

-

-

-

1

Sessió 3. Hipertensió arterial

9

6

1

3

19

Sessió 4. Hipercolesterolèmia

10

2

3

1

16

Sessió 5. Diabetes

6

4

3

3

16

Sessió 6. Antibiòtics

9

5

5

2

21

Sessió 7. Dolor

13

14

4

5

36

Sessió 8 i 9. Salut bucodental I i II

10

20

-

-

30

Sessió 8. Salut bucodental I

1

2

15

10

28

Sessió 9. Salut bucodental II

1

1

9

1

12

Sessió 10. Insomni

14

41

15

15

85

TOTAL SESSIONS

90

102

68

44

304

NOMBRE POBLACIONS DIFERENTS
on s’han impartit les sessions:

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

TOTAL

43

56

39

31

174

NOMBRE D’ASSISTENTS

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

TOTAL

Sessió 1. El bon ús dels medicaments

78

58

147

80

363

Sessió 2. Com seguir be el tractament

104

36

77

26

243

7

-

-

-

7

Sessió 3. Hipertensió arterial

169

80

18

135

402

Sessió 4. Hipercolesterolèmia

141

30

63

33

267

Sessió 5. Diabetes

92

61

42

59

254

Sessió 6. Antibiòtics

127

71

67

58

323

Sessió 7. Dolor

211

208

109

300

828

Sessió 8 i 9. Salut bucodental I i II

135

227

-

-

362

Sessió 8. Salut bucodental I

17

28

229

180

454

Sessió 9. Salut bucodental II

12

15

121

20

168

Sessió 10. Insomni

202

677

285

421

1585

TOTAL ASSISTENTS

1295

1491

1158

1312

5256

Sessió 1. El bon ús/sessió 2.Com seguir bé el TTM
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Programa d’intercanvi de xeringues (PIX)
24 farmàcies participants
El Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX) és un programa
de reducció de danys que té com a objectiu la reducció
de la prevalença d’infecció per VIH en persones addictes
a drogues per via parenteral.
Des del seu inici, l’any 1991, fins el moment actual, el PIX
ha anat evolucionant mantenint sempre la col·laboració de
farmàcies, centres d’atenció primària, associacions (ONG),
educadors de carrer, centres especialitzats en reducció
de danys i centres d’atenció a les drogodependències,
amb l’objectiu de prevenir les infeccions pel VIH (virus de
la immunodeficiència Humana), pel VHB i pel VHC (virus
de l’hepatitis B i virus de l’hepatitis C) associades als
hàbits de consum injectat entre els usuaris de drogues.
L’actuació concreta de les farmàcies és la de facilitar la
recollida de xeringues usades i proporcionar kits estèrils
i informació sanitària als usuaris.

Xarxa de farmàcies
Sentinella
El Projecte “Xarxa de Farmàcies Sentinella” es va
iniciar com una pilot l’any 2016 i els bons resultats
obtinguts van conduir al seudesplegament a tot el
territori català a partir del mes de juny de 2017.
Les farmàcies participants es seleccionen procurant
garantir una distribució territorial que garanteixi la
possibilitat d’extrapolar els resultats obtinguts a
tota la població. L’any 2019 s’ha tancat la ronda
de 2 anys de participació de les 10 farmàcies de
Girona que han format part de la primera Xarxa
Sentinella, i que han dut a terme les següents tasques.

La publicació del Pla Funcional del Programa d’Intercanvi
de Xeringues (PIX) a les farmàcies comunitàries
de Catalunya, fou el primer document formal que
recollia el procediment fer fins aleshores, i significava
un punt d’inflexió cap a un procés més homogeni,
que comptava amb una més gran implicació del
Departamnet de Salut
A 31/12/2019 són 24 les farmàcies de la província
de Girona que participen en el PIX, distribuïdes en 9
ABS: Blanes, Figueres, Girona 1 , 2, 3 i 4, Olot, Ribes
de Freser-Campdevànol, Ripoll-Sant Joan Abadesses.

1. Activitats de Farmacovigilància: Seguiment
de les alertes farmacèutiques de qualitat i
desproveïment, notificació de sospites de
RAM, vigilància de medicaments de seguiment
addicional.
2. Monitoratge de l’abús o ús recreatiu de
medicaments. Observatori de Medicaments
d’Abús (OMA)
3. Vigilància sindròmica episòdica o contínua.
(grip)
Pel període 2020-2021 s’ha seleccionat un nou grup
de 11 farmàcies sentinella que faran aquestes tasques
de vigilància que es valoren molt positivament per
part del Departament de Salut.

A tots els farmacèutics i farmacèutiques
que participeu o heu participat en algun
d’aquests programes...

Moltes gràcies!
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Oficines col·legials
Anàlisi trucades rebudes
Durant l’any 2019 s’han registrat a les oficines col·legials un total de 7340 trucades
de col·legiats, un 70% de les quals (5211 aproximadament) eren consultes
tècniques adreçades a les farmacèutiques del COF.
El 30% de les trucades restants anaven dirigides a la secció administrativa del
Col·legi, amb un repartiment similar en els diversos departaments col·legials
(facturació, informàtica, col·legiacions, activitats i comptabilitat).
La distribució per temàtica de les trucades adreçades al Centre d’Informació del
Medicament (CIM), és la següent:

Consultes CIM per temes
Dispensació

33,13%

Fórmules magistrals

10,4%

Legislació

9,29%

Facturació i RE

8,8%

Cartera i catàleg de serveis

8,41%

Documentació (bot plus,..)

7,43%

Copagament

6,05%

Comercialització

5,5%

Farmacologia i terapèutica

3,9%

SEVEM

3,88%

Altres (ortopèdia, veterinària,
alimentació, fitoteràpia i homeopatia…)

3,21%
100%

3,88%
3,9%

3,21%

5,5%
33,13%

6,05%
7,43%

8,41%
10,4%
8,8%

9,29%
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Comercialització
Desabastiments

Dispensació
Substitució
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41,3%

Recepta/visats/núm.unitats

21,55%

Medicaments inclosos/exclosos

14,59%

Efectes i accessoris inclosos/exclosos

9,44%

Vacunes i extractes

7,36%

Dietètics inclosos/exclosos

5,76%
100,00%

Immobilització/retirada mercat/alertes

23,79%

Equivalència (medicament estranger)

14,52%

Alta/Baixa

10,48%

Composició

6,45%

Altres

6,05%

Estabilitat, conservació

0,81%
100,00%

Fórmules magistrals
Tarifació (entra/no entra)
Elaboració

Legislació
Estupefaents

29,59%

Altres

17,18%

Recepta mèdica

15,99%

ECM

12,41%

Preus de referència i baixades de preus

6,44%

Dipòsits de medicaments

4,06%

Ús hospitalari (H)

3,84%

Psicòtrops

3,34%

Llibre receptari

2,86%

Substitució

1,91%

Venta on line

1,19%

Medicaments estrangers

1,19%
100,00%

Facturació i RE

37,9%

62,8%
18,12%

Altres

7,46%

Eliminació principis actius caducats

3,94%

Dosi/indicació

2,13%

Composició/excipient

1,71%

Caducitat fórmula

1,49%

Legislació

1,07%

Il·legible

0,85%

Sinònim

0,43%
100,00%

Cartera i catàleg de serveis
Seguiment farmacoterapeutic
i/o SPD (SPD)

34,35%

Educació sanitària a la gent gran
(PESGG)

23,47%

Cribatge càncer de còlon i recte
(PDPCCR)

21,64%

SIGRE

4,49%

FACTURACIÓ-Altres

42,32%

VIH

3,96%

FACTURACIÓ-Causes de devolució

30,23%

Metadona

3,96%

RE_Problemes de connexió

19,65%

Xarxa farmàcies sentinella

3,69%

RE_Portal de serveis

0,5%

Deshabituació tabàquica

0,53%

RE-Altres

7,3%

PIX

3,96%

100,00%

100,00%
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Projectes i Campanyes

Pla pilot vacunació de la grip a les OF
“Treballem junts per vacunar”
Durant el període de vigència de la Campanya de
vacunació antigripal 2019-2020, es va posar en marxa
la iniciativa “Treballant junts per vacunar”, iniciada
el mes d’octubre arran de la proposta de col·laboració
per part de la Direcció d’Atenció Primària, en el sentit
d’incrementar la ratio de vacunació a Girona davant la
baixa ratio aconseguida el darrer any (40% en pacients
majors de 59 anys i 18% en població de risc). Es va
plantejar la possibilitat d’oferir punts estratègics diferents
al CAP per tal que la població es pogués vacunar de la
grip, com a una manera d’arribar a més gent i augmentar
l’accessibilitat a la vacuna, garantint les condicions
adequades per a una vacunació segura.
La farmàcia es va posicionar com a un punt rellevant per
aconseguir aquest objectiu per ser un establiment sanitari
de proximitat, amb un o mes professionals sanitaris que
atenen la població amb un contacte directe i per la seva
estratègica distribució que la fan molt accessible en tots
els punts de la nostra geografia

La iniciativa es va traduir en una proposta de treball
conjunt en el que participarien les Àrees Bàsiques
de Salut del municipi de Girona (Girona-1, Girona-2,
Girona-3 i Girona-4) i les farmàcies adscrites a elles, que
voluntàriament ho desitgessin.
La participació va ser de 37 farmàcies d’entre les 44
establertes al municipi de Girona (84%) en el període
novembre-desembre 2019.
Els resultats de la intervenció van donar un total de 491
vacunats des de les farmàcies, el 67,82% majors de 59
anys i el 30,54% entre 15 i 59 anys amb factors de risc.
L’impacte d’aquesta intervenció en la taxa de vacunació
fou d’un increment del 3,31% a la població entre 15 i 59
anys i el 2,58% en els majors de 59 anys.
Els resultats tan satisfactoris de la intervenció duta a terme
fan preveure que aquesta iniciativa tindrà continuïtat en
el territori, estenent-se més enllà de les zones del pilot.
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Projecte de Dinamització del servei de Seguiment
Farmacoterapèutic amb Sistemes Personalitzats de
Dosificació als CAP
A finals de 2018 es va començar a donar forma a un
Projecte que pretenia dinamitzar el servei de SPD a
l’Oficina de Farmàcia per mitjà de la seva difusió als
Centres d’Atenció Primària. L’Objectiu del Projecte era
el de formar professionals farmacèutics per a la promoció
del coneixement del servei de seguiment amb SPD entre
els professionals dels Centres d’Atenció Primària, com a
estratègia per a millorar l’adherència al pacient.
Un grup d’una vintena de farmacèutics i farmacèutiques
van dur a terme la formació i la posterior realització
de sessions informatives als centres de primària, on
van poder explicar el funcionament del sistema SPD

i els avantatges que representa per als pacienta amb
problemes de compliment farmacoterapèutic.
Es van dur a terme un total de 17 Sessions realitzades
entre juny i octubre de 2019 a diversos municipis de
la província i en general es va percebre un important
interès en el servei de SPD per part dels professionals
del CAP, sobretot en el protocol de preparació dels SPD,
la forma de validar la medicació emblistada i la gestió
dels canvis de medicació. També es va posar de manifest
la necessitat de disposar d’una forma de comunicació
metge-farmacèutic ágil i efectiva.

Projecte d’Atenció Farmacèutica davant les
primeres dispensacions (PPDD)
El Projecte d’Atenció Farmacèutica davant de primeres
dispensacions s’està duent a terme actualment a 713
farmàcies de Catalunya i té els objectius de:
Dotar de nou contingut professional el sistema de
recepta electrònica, consolidant i enfortint la xarxa
de farmàcies de Catalunya.
Disposar de dades registrades d’intervenció
farmacèutica que mostrin l’actuació dels farmacèutics
reforçant la seva funció assistencial en el sistema, en
l’àmbit de la millora de l’efectivitat i seguretat dels
tractaments dels pacients.
Concretament es registren les intervencions farmacèutiques
realitzades davant les primeres dispensacions i canvis
de forma farmacèutica o dispositius del següents grups
de medicaments:
- Inhaladors (Grup ATC R03A i R03B)
- Anticoagulats i antiagregants plaquetaris
(Grup ATC B01A)
- Insulines (Grup ATC A10A) i Glucagó (Grup ATC
H04AA01).

Tot els farmacèutics i farmacèutiques que vulguin
participar en el projecte han de realitzar una formació gratuïta
on-line disponible a www.agorasanitaria.com (“Atenció
farmacèutica davant de les primeres dispensacions“).
Aquesta formació serà imprescindible pel titular de l’oficina
de farmàcia per tal de poder desenvolupar el projecte a la
farmàcia. Aquesta formació analitza el procés de registre i
les claus de la intervenció davant una primera dispensació
dels grups terapèutics que formen part del projecte –
insulines, inhaladors, anticoagulants i antiagregants.
Després de tres edicions del curs;
2.297 farmacèutics/ques l’han superat (194
farmacèutics/ques a la província de Girona) i 1.076
farmacèutics/ques de 713 farmàcies de Catalunya
han realitzat ja algun registre.
S’han realitzat un total de 19.615 registres que mostren
l’actuació del farmacèutic, proporcionant informació
personalitzada davant les primeres dispensacions de
pacients que inicien un tractament crònic i complex.
T’animem a participar-hi, reforçant una vegada més la
nostra funció assistencial en el sistema sanitari.
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Campanyes Consejo General
6ª Acció HazFarma HAZDISPENSACIÓN
Servei de Dispensació, a través de nodofarma assistencial, d’antibiòtics, anticoagulants i AINE.
Núm. Inscrits: 20
Període realització: de gener a juny 2020
Objectiu: Proporcionar les claus per al desenvolupament de Serveis Professionals a la Farmàcia
Comunitària.
Altres Campanyes del Consejo General (sense necessitat d’ Inscripció):
L’ELA, una realitat ignorada. El teu farmacèutic/a t’acompanya.
Objectiu: Informar, sensibilitzar, conscienciar i formar en els diferents aspectes relacionats amb
l’Esclerosi Lateral Amiotrófica (ELA) al professional farmacèutic, així com a la població.
Campanya Salut oral i embaràs. III edició.
Objectiu: Conscienciar sobre la importància de la salut bucodental en les embarassades i els seus
futus fills, durant i després de l’embaràs.
Vacunació contra el meningococ
Objectiu: Facilitar i actualitzar al professional farmacèutic en la vacunació.
Hidratació 2019
Objectiu: Incidir en la importància d’estar convenientment hidratat i les necessitats especials de
determinats grups de població que requereixen una atenció particular.
Escolta al teu cos.
Objectiu: Sensibilitzar, conscienciar i formar en les diferents patologies reumàtiques al professional
farmacèutic, així com a la població.

Campanyes de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
Departament de Salut juntament amb el Consell Català
de Col·legis Oficials de Farmacèutics
XX Setmana Sense Fum
Del 25 al 31 de maig de 2019.
Objectiu: Sensibilitzar a la població de la importància
que té per a la salut el fet de no iniciar-se o d’abandonar
el consum de tabac i poder gaudir d’un ambient lliure
de fum.
Campanya Mundial MMM19
“May Measurement Month (MMM)”
Projecte internacional, promogut per la World
Hipertension League (WHL) i coordinat per la Societat
Internacional d’Hipertensió (ISH).
Objectiu: Incrementar la conscienciació respecte a la
importància del control de la tensió arterial.
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Objectiu: Analitzar si la millora del consell per part
dels farmacèutics/ques sobre les interaccions dels
fàrmacs i l’alcohol en el moment de la dispensació,
pot contribuir a disminuir el consum de d’alcohol
de la població i els riscos associats.
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Altres
Digues SI al medi ambient. Digues SI a SIGRE
Objectiu: Promoure un correcte reciclatge dels
envasos buits o amb restes de medicaments per
tenir cura del medi ambient i de la salut pública.

Activitats dels grups de treball
i Comissions del COF
Grup de Treball en Promoció de la Salut
L’any 2019 ha fet 5 anys de la constitució d’aquest grup que treballa per donar a conèixer la promoció de
la salut i aportar eines als professionals farmacèutics per tal que impliquin la població en la seva pròpia
salut. El grup l’integren 6 farmacèutiques que a més de promoure iniciatives pròpies formen part d’equips
multidisciplinaris junt a professionals de Medicina, Infermeria, Psicologia i Veterinària.
En el decurs de 2019 s’ha elaborat un Calendari 2020 de Promoció de la salut, en col·laboració amb el
Col·legi de Metges de Girona, amb el tema de fons sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS), un seguit de reptes que volen ser una crida universal per acabar amb la pobresa, protegir al planeta
i garantir pau i prosperitat per a tota la població.
També s’han redactat posts pel blog del web del grup “Professionals per a la Salut de Girona”
(www.promosalutgirona.org).
A més, es continua amb la participació en el grups interdisciplinaris de Comunicació i TiC, de Recerca
i de Mapatge d’actius per la Salut.

Grups de treball en Micronutrició i Homeopatia
Un any més ha continuat la tasca dels grups de treball en Micronutrició i Homeopatia en els quals hi
participen una quarantena de farmacèutiques i farmacèutics.
En el cas dels Grups de Treball en Micronutrició, tenen el suport de Lab. Pileje i aprofundeixen en el
coneixement de la Micronutrició, amb la Fitoteràpia com a ajuda. Amb trobades bimensuals, els integrants
dels 3 grups de treball existents actualment han aprofundit en temes diversos com els trastorns hepàtics,
l’eix intestí-cervell (Síndrome intestí irritable), Infeccions ORL, trastorns òsteo-articulars...i el seu abordatge
en micronutrició.
Els dos grups de treball en Homeopatia compten amb el suport de Boiron i tracten casos pràctics sobre
els que debaten el millor abordatge des del punt de vista homeopàtic.
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Comissió lúdica COFGirona:
Visites a l’antic Hospital de Santa Caterina
Com a continuació de l’organització de la Festa
del Col·legiat l’any 2018 i 2019, i amb la intenció
de seguir dinamitzant el col·lectiu farmacèutic, la
nova proposta de la Comissió lúdica pel 2019 ha
estat la realització de visites a l’Antic Hospital
de Santa Caterina, brindant així la possibilitat de
descobrir les joies patrimonials que amaga aquest
edifici d’època barroca, en actiu des de finals del
segle XVII fins a principis del segle XXI: el Pati de
les Magnòlies, amb esgrafiats de principis del segle
XX, la farmàcia hospitalària del s. XVIII i l’antiga
capella, avui Auditori Josep Irla, que acull l’obra de
Ramon Martí Alsina “El Gran dia de Girona”.
Prop d’una quarantena de participants, col·legiats i
familiars, han pogut gaudir d’aquesta magnífica visita
guiada i de compartir una jornada amb companyes
i companyes de professió, en un ambient distès
i agradable.

Participació del COFGirona
a la Marató de TV3:
Taller “Decora el teu Nadal”
L’any 2019 també ha estat el de l’estrena de la
participació del COFGi a la Marató anual que
organitza TV3. En aquesta ocasió la proposta ha
estat la d’un taller de decoració de Nadal durant el
qual els assistents han gaudit preparant un centre de
taula nadalenc i compartint una estona distesa amb
els companys, el donatiu voluntari de 470€ que s’ha
recollit, s’ha fet arribar a l’organització de la Marató.

memòria
COL·LEGIAL
2019

Setembre
2020

Feta la valoració de les diverses propostes
presentades a la convocatòria 2019
d’Ajuts a la Cooperació del COFGirona,
i una vegada avaluades, les assignacions
acordades han estat:

Comissió de Cooperació
Des de l’any 2006, el Col·legi de Farmacèutics destina un
percentatge del seu pressupost a projectes de cooperació
i és la Comissió de cooperació, integrada per un seguit
de col·legiades interessades en el tema, qui s’ocupa de
rebre les propostes de projectes, avaluar-les i decidir
l’assignació econòmica entre les propostes presentades.
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.

1. Associació Gàmbia para Garawol
Projecte ”Garawol”
• Import: 350 €
2. Associació BANTANDICORI.
Projecte”Garantir la sobirania alimentaria
a la comunitat rural de kandia
(Senegal)”.
• Import: 350 €
3. Associació SEC (Salut Empordà
Cooperació)
a) Projecte”Suport amb la medicació a
persones en risc d’exclusió”.
• Import: 200€
b) Projecte “Material Ortopèdic”.
• Import: 300€
4. Farmacèutics Mundi
Fons Humanitari per Emergències
(FAHE).
• Import concedit: 330€
La informació que des d’aquestes
organitzacions es rep sobre els projectes
desenvolupats, així com el document
acreditatiu de l’aportació econòmica feta,
estarà a la vostra disposició a la biblioteca
del Col·legi.
Com sempre, us animem a participar
activament de la Comissió!
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Projecte europeu de traçabilitat
de medicaments (EMVO/ SEVEM)
Informació del CIM
Com ja sabeu, una de les importants novetats del 2019 ha
estat l’entrada en funcionament, a partir del 9/02/2019, el
Projecte Europeu de traçabilitat de medicaments EMVO
(European Medicines Verification Organisation) / SEVEM
(Sistema Espanyol de Verificació de Medicaments.

Com és el procés general i quins actors hi intervenen?
L’inici del procés es troba en els Laboratoris
fabricants, que són responsable de carregar a la
Plataforma Europea (OBP -Onboarding partner)
els codis dels medicaments que comercialitzaran.

Es tracta d’un sistema de VERIFICACIÓ i AUTENTICACIÓ
dels medicaments, establert en el conjunt de la Unió Europea,
el qual afecta tota la cadena del medicament (producció,
distribució i dispensació, tant en oficines de farmàcia com
en els serveis d’hospital) i en controla la seva traçabilitat.

El circuit acaba a l’Oficina de Farmàcia o Servei de
Farmàcia, que té les funcions de:

El SEVEM és un projecte clau per al control dels
medicaments que persegueix dos objectius principals:
prevenir la possible entrada de medicaments falsificats
en el circuit legal i reforçar la seguretat dels pacients.
Per aconseguir-ho, tots els fabricants i titulars d’autorització
de comercialització, ja siguin laboratoris d’innovació,
genèrics o importadors paral·lels, han d’incorporar 2
tipus de dispositius de seguretat a tots els envasos de
medicaments que tenen l’obligació de ser verificats.

Un codi bidimensional (2D) en
format Datamatrix que identifica
individualment l’envàs.
Un dispositiu antimanipulació
(segell o precinte), que permet
verificar visualment si l’envàs
exterior ha estat manipulat.

A quins medicaments s’aplica? A tots els medicaments
que són de prescripció i addicionalment els medicaments
sense recepta mèdica que figuren a l’annex 2 del Reglament
UE 161/2016 ( actualment, només l’omeprazol en càpsules
dures gastroresistents), més els que determinin les
autoritats competents nacionals.

- Comprovar que el dispositiu antimanipulació
estigui intacte.
- Verificar el medicament que vol dispensar (validar
que realment està actiu en el sistema) i desactivar-lo
en el moment de la dispensació al pacient. Aquest
procés combinat de verificació i desactivació en el
moment de la dispensació és obligatori.
El procés de VERIFICACIÓ consisteix en la lectura i
consulta del codi Datamatrix al repositori nacional per
comprovar que no hi ha cap circumstància de les recollides
al Reglament (caducitat, retirada, ja dispensat, robatori)
que impedeixi la seva dispensació. Es pot realitzar tantes
vegades com es vulgui i com a mínim es fa en el moment
previ a la dispensació, tot i que és recomanable fer també
la verificació en el moment de recepcionar la comanda
de medicaments, per tal de garantir la legalitat dels
medicaments que es reben i a més també pot ser útil
pel control de caducitats.
El procés de DESACTIVACIÓ és el que informa al
repositori nacional que l’envàs del medicament prèviament
verificat i sent apte per la dispensació, ha estat dispensat.
D’aquesta forma s’impedeix que aquest envàs pugui ser
dispensat de nou.
En el cas de la Distribució únicament hauran de validar els
medicaments en funció del risc ( en casos excepcionals
o quan subministri a determinats agents.
Al web col·legial (www.cofgi.org/SEVEM) disposeu de
més informació.
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Comunicació de receptes falses,
webs de dubtosa activitat i
medicaments de mal ús/abús
Una important tasca que es duu a terme des del CIM
col·legial és el registre i comunicació als organismes
corresponents de les receptes falsificades, webs de
dubtosa activitat i medicaments de mal ús/abús que es
detecten a la província de Girona en base a la informació
i les consultes que ens arriben des de les farmàcies.
Comunicació de receptes falsificades
La proliferació de xarxes il·legals que comercialitzen
receptes privades falses per obtenir medicaments
susceptibles d’ús indegut o abús, ha provocat un augment
de receptes privades falses. Aquests fàrmacs es retiren
de les farmàcies i entren en un circuit il·legal on es venen
a un preu molt superior o s’utilitzen en la preparació
d’altres tipus de drogues (karkubi, per exemple) que
poden tenir efectes greus en aquells que els consumeixin
sense control.
Comunicació de webs de dubtosa activitat
La important expansió de les xarxes de comunicació, en
especial d’internet, ha conduït a la proliferació de webs
nacionals i internacionals que ofereixen medicaments de
prescripció o medicaments no autoritzats a Espanya
( tot i tractar-se d’una activitat no autoritzada) o bé
pàgines web dedicades a la venta de productes
de segona mà entre particulars on s’inclouen
medicaments entre els productes a vendre.
Detecció de MAL ÚS / ABÚS de medicaments
Tots els medicaments tenen unes indicacions terapèutiques
autoritzades per a la seva comercialització però en
ocasions alguns d’ells, sobretot els d’acció central,
s’utilitzen de forma inadequada, sense prescripció mèdica
i amb una intenció d’abús, posant en risc la salut.
A continuació relacionem les dades relatives a l’any
2019, del que destaquem un important increment el
nombre de receptes falsificades. En aquesta tasca és
vital la col·laboració dels farmacèutics d’oficina de
farmàcia, que detecten aquestes falsificacions i
les comuniquen al Col·legi, des d’on es confirma la

falsificació i s’emet l’alerta corresponent per evitar-ne
la dispensació i posterior mal ús, sovint distribuint els
fàrmacs obtinguts per canals il·legals.
Nombre de comunicacions al Dep.
de Salut sobre receptes falsificades
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Nombre de comunicacions al Consejo
General sobre webs de dubtosa activitat

9

Nombre de medicaments en situació de
mal ús, informats a les oficines de farmàcia

1

Al web col·legial (www.cofgi.org) s’han habilitat diversos
espais on comunicar qualsevol sospita i consultar tot el
què es va detectant i comunicant:
www.cofgi.cat - Secció Vocalia Oficina de farmàcia
- Recopilatori de notificacions de receptes falsificades
- Recopilatori de Medicaments dels que s’ha detectat
un mal ús o desviació d’ús
www.cofgi.cat - Secció CIM
- Formulari de comunicació de webs de dubtosa activitat
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Avantatges col·legials
Signatura convenis
En el decurs de l’any 2019 s’han signat nous convenis de col·laboració del COFGirona amb entitats diverses
i se n’han actualitzat altres de ja existents, amb la intenció d’aconseguir avantatges en la contractació de
determinats serveis per part dels col·legiats del COFGirona.
Els nous convenis signats el 2019 i que, per tant, s’afegeixen ja a la cartera d’avantatges col·legials,
són els següents:
Mas Rabiol: Descompte per als Col·legiats del COFGi
Ballet de Moscou: Promoció Col·legis Professionals Girona
Exposició “Human Bodies”. Entrades a l’exposició “Human Bodies”
en condicions especials (20% de descompte).
Esperem que tots aquests avantatges us resultin interessants.

Premi “Medalla Consejo General”
al company Ramon Piera de Ciurana
Les Medalles del Consejo General reconeixen la tasca d’entitats
i professionals en benefici de la professió farmacèutica.
En l’edició 2019 s’ha commemorat el 60è aniversari d’un guardó
que ha estat atorgat a 333 entitats i professionals, i que en
aquesta ocasió ha distingit al company Ramon Piera de Ciurana,
Farmacèutic comunitari, analista clínic i president del Col·legi
de Farmacèutics de Girona entre 1997 i 2004.

Enhorabona!

www.safareigcreatiu.com
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