memòria
COL·LEGIAL
2020

Núm.16
Núm.15

Setembre
2021

memòria
COL·LEGIAL
2020

Setembre
2021

2

Editorial
Benvolgudes / Benvolguts,
L’any 2020 ha estat un any excepcional, totalment
imprevisible.
Els primers mesos no podíem intuir què ens vindria a
sobre, i a principis del mes de març crèiem que ens
enfrontàvem a una “epidèmia” que suposàvem que seria
una grip excepcional i poca cosa més.
Però a partir de mitjans de març la COVID 19 es va
convertir en una pandèmia només comparable a la dels
anys 1918/1920 del segle passat que va provocar a
Europa més morts (50 milions) que la primera guerra
mundial (30 milions), possiblement 100 si comptem
tot el món.
És la primera vegada que la humanitat com a tal
s’enfrontava a una pandèmia. Això va fer, i continua
fent, que els encerts i errors no els puguem avaluar
fins que hagi acabat, duri el què duri. La primera de les
grans decisions fou el confinament, el 16 de març, que
va marcar fortament la vida en general i l’activitat del
món farmacèutic en particular per tal de garantir i
facilitar la prestació farmacèutica a la població, essent
en moltes ocasions l’únic sanitari a qui podien accedir
sense problemes tota la població 24h al dia a tots els
racons del país.
L’excepcionalitat del moment va precisar posar en
marxa amb rapidesa moltes mesures, resumides a la
present memòria, per garantir l’accés dels pacients a la
medicació. També es van activar mesures de caràcter
social en la lluita contra el maltractament femení (com
la MASCARETA “9”) i les relacions i el Conveni la
FUNDACIO GALATEA, organització que dóna servei i
suport emocional als professionals farmacèutics amb
problemes psicològics o d’addicions.

A més el Col·legi tenia propostes en marxa que es van
accelerar, com la digitalització dels tràmits col·legials
(Portal de tràmits) i de gran part de l’operativa col·legial,
una assignatura pendent que es va fer més necessària
que mai a causa de les circumstancies: reunions digitals
i vot telemàtic a les nostres Assembles.
En aquesta memòria es resumeix també tota l’activitat
d’expedients de farmàcia (noves obertures, canvis de
titularitat, trasllats...) i de moviment col·legial (altes i
baixes de col·legiats, canvis de modalitat, nombre total
i tipus de col·legiat...), amb una especial menció als
col·legiats que ens varen deixar durant aquest 2020.

R.Núria Aleixandre
Presidenta COFGirona
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La COVID 19 i el confinament decretat a partir del 16 de març de
2020, han marcat fortament la vida en general i l’activitat del món
farmacèutic en particular.
L’excepcionalitat del moment va precisar posar en marxa amb rapidesa
tot un seguit de mesures per garantir i facilitar la prestació farmacèutica
a la població. A títol de resum us concretem les accions de més impacte
entre el col·lectiu farmacèutic:

Mesures excepcionals
adoptades en l’àmbit de
l’atenció farmacèutica
a) Mesures per evitar desplaçaments als centres
d’atenció primària
• Accés al pla de medicació vigent: es va habilitar
la possibilitat de dispensar la medicació vigent al pla
de medicació presentant únicament la TSI del pacient
a la farmàcia o bé la TSI + un pla de medicació antic.
Aquesta mesura va evitar molts desplaçaments dels
pacients al CAP.
• Dispensació de prescripcions cròniques
vençudes o consumides en RE: durant un període
de dos mesos es va activar una mesura que va
permetre que les farmàcies dispensessin receptes
de prescripcions de tractaments crònics o de llarga
durada caducats o dels quals s’haguessin dispensat
totes les receptes, sense requerir la renovació per
part del metge.
Aquesta mesura va evitar 79.831 visites a l’atenció
primària (mitjana diària de 1.192) en el període en
què fou activa aquesta mesura.
b) A partir del 20 d’abril es van incorporar al sistema
de recepta electrònica els mutualistes de Mútues
Públiques que van triar l’opció de l’assistència pública.
Així aquests mutualistes es van beneficiar de les
mesures que van evitar desplaçaments innecessaris
als centres de salut, facilitant-los l’accés al pla de
medicació des de la farmàcia comunitària.

c) Dispensació de medicaments amb cloroquina
i hidroxicloroquina
Es va posar en marxa un circuit per a la distribució
i dispensació controlada dels medicaments amb
hidroxicloroquina o cloroquina, que permetés
garantir que els pacients amb tractaments crònics
autoritzats tinguessin disponible aquest tractament.
La dispensació de cloroquina i hidroxicloroquina per
al tractament de la infecció per SARS-COV-2 estava
restringida a l’àmbit hospitalari.
d) Mesures per evitar desplaçaments a centres
hospitalaris: lliurament de MHDA a la farmàcia
comunitària
En base a la Resolució del CatSalut 1/2020, de 17 de
març, es va habilitar un procediment protocol·litzat
per lliurar a través de les farmàcies els medicaments
que habitualment calia anar a recollir als serveis
de farmàcia hospitalària. Els centres hospitalaris
són qui determinen els pacients a qui s’ofereix el
servei i quins són els medicaments d’ús hospitalari
de dispensació ambulatòria (MHDA) que se’ls pot
fer arribar a la farmàcia més propera al seu domicili.
La distribució farmacèutica s’ocupa del trasllat des
del centre hospitalari a la farmàcia.
Aquesta mesura ha permès evitar els desplaçaments
dels pacients a centres hospitalaris que, en ocasions,
eren de províncies diferents a la de residència.
L’èxit de la iniciativa ha fet plantejar la possibilitat de
donar-li continuïtat més enllà del moment excepcional
en què es va posar en marxa.
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e) Provisió de la prestació farmacèutica a persones
ingressades en Hotels Salut.
El moment excepcional viscut amb la COVID i la
necessitat de disposar de places hospitalàries va
conduir a la posada en marxa dels anomenats
Hotels Salut per part del CatSalut, per tal d’allotjar
els pacients lleus derivats de l’atenció primària, dels
CUAP, de l’hospital o de l’atenció intermèdia, que
requerien d’un control addicional per seguir la seva
convalescència.
La farmàcia comunitària va proveir la prestació
farmacèutica amb recepta mèdica als pacients
ingressats en els Hotels Salut. Es va elaborar un
protocol per a la gestió d’aquesta situació, en la que
el Col·legi de Farmacèutics feia d’intermediari entre la
farmàcia prestadora del servei i el responsable de la
gestió dels medicaments dintre de l’Hotel-Hospital,
amb un total de 27 farmàcies participants als 24
Hotel Salut constituïts.
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va desenvolupar una eina de prescripció digital
en un repositori del COMB, des d’on les oficines
de farmàcia podien descarregar una prescripció
mèdica corresponent al pacient per mitjà d’un PIN
que facilitava el propi pacient.
També a nivell estatal s’han posat en marxa
plataformes de prescripció electrònica privada des
d’on la farmàcia pot descarregar la recepta mèdica a
través d’un codi QR (https://edispensacioncovid19.
nodofarma.es).
Aquests sistemes s’han mantingut vigents una vegada
passada la pandèmia i actualment constitueixen una
important millora en la prescripció mèdica en l’àmbit
privat, ja que garanteix la validesa de la prescripció
i evita les falsificacions.

g) Voluntariat per acostar la medicació al domicili de
persones grans i vulnerables

Pel que fa a la recepta privada, a nivell de Girona es
va establir un circuit d’emergència entre el COFGi i
el COMG, que van actuar com a intermediaris entre
els metges privats i les oficines de farmàcia quan un
pacient necessitava una prescripció d’una medicació
prescrita en l’àmbit privat i no podia desplaçar-se.

Per fer arribar la medicació a persones grans i
vulnerables que no podien sortir de casa per anar
a recollir-la a la farmàcia, es va crear una xarxa de
voluntaris formada inicialment per estudiants de
farmàcia de la Universitat de Barcelona i la Universitat
Ramon Llull. Posteriorment s’hi va afegir el voluntariat
de la Creu Roja i, altres col·lectius com els esportistes,
a través de la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC).

Posteriorment i en l’àmbit de Catalunya, des del
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
(CCFC) i el Col·legi de Metges de Barcelona es

En total, més de 135 voluntaris a Catalunya van
realitzar més de 770 serveis requerits per a prop de
150 farmàcies.

f) Mesures Recepta Privada
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Mesures excepcionals
adoptades en l’àmbit
de la salut comunitària
i la protecció.
a) Campanya sanitària Mascareta Salut.
Campanya sanitària iniciada arran de la necessitat de
proveir de mascaretes a la població com a material de
protecció essencial i davant l’escassetat i especulació
de preus d’aquell moment. La campanya es va dur
a terme entre el 20/04/20 i el 21/06/2020, moment en
què es va aixecar el primer estat d’alarma decretat
pel Govern espanyol. Es van dispensar un total de
9.252.251 mascaretes per a un total de 4.182.515
persones diferents.
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A més, el CCFC va fer gestions per adquirir material
per a ús exclusiu dels professionals de la farmàcia,
i es va cercar un proveïdor segur de mascaretes
FPP2, aconseguint una comanda d’un important
nombre de mascaretes que es van repartir entre les
farmàcies segons el nombre d’usuaris actius que
constaven a SIFARE .
c) Test Covid-19 per a professionals sanitaris
proporcionats per les respectives corporacions
professionals.
Per tal de fer més accessibles als col·legiats els test de
diagnòstics (RT - PCR) o les proves serològiques de
detecció d’anticossos IgG en sang, es van subscriure
convenis entre el CCFC, el Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya i el Col·legi d’Odontòlegs i
Estomatòlegs amb els laboratoris Synlab, Duran
Bellido, Cerba i Echevarne per tal que els col·legiats
i els seus treballadors poguessin fer-se aquests test
en condicions econòmiques molt avantatjoses.
d) Serveis especials oferts per la Fundació Galatea
Des del passat mes de març, Fundació Galatea (amb
qui el COFGi té conveni de col·laboració) va habilitar
uns serveis especials per als professionals afectats
per la situació excepcional de pandèmia del Covid19:
· Servei telemàtic de suport psicològic per als
professionals de la salut en situació de patiment
emocional per la crisi sanitària del Covid-19.
S’intensificà el Servei de Suport Emocional als
Professionals de la Salut, ampliant l’equip de psicòlegs per atendre telemàticament aquells professionals
que ho sol·licitessin.

b) Mesures de protecció a les farmàcies
Davant les dificultats inicials per al proveïment
de material de protecció per al personal de les
farmàcies, des dels Col·legis es van elaborar
protocols i recomanacions per assegurar la distància
de seguretat amb els pacients, com ara l’ús de
mampares, l’assenyalament de marques a terra i
cartells informatius.

· Caixa de recursos per a professionals de la salut.
Creació d’un espai per posar a l’abast dels
professionals de la salut recursos per ajudar a
gestionar millor l’estrès i aconseguir disminuir
l’angoixa i ansietat.
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Digitalització dels tràmits col·legials.
Portal de tràmits
A mitjans de 2019 es va iniciar un procés de digitalització
de la gestió col·legial que va permetre estrenar, a principis
de 2020, un nou sistema de notificació electrònica dels
tràmits administratius relatius a col·legiacions i expedients
d’oficina de farmàcia (canvis de titularitat, sol·licituds de
noves obertures, trasllats, obres...).

Portal de tràmits o Seu electrònica del COFGirona
https://seuelectronica.cofgi.org
És un portal on tots els col·legiats tenen a disposició la
informació i documentació relacionada amb qualsevol
tràmit col·legial, amb les mateixes garanties que si la
consulta es fes presencialment.

Més endavant, en el decurs de 2020, es va publicar el
Portal de tràmits del COFGirona, amb el que es donava
resposta al requeriment establert per la Llei 39/2015, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, de disposar d’una finestreta única d’accés
per tal d’impulsar la tramitació electrònica i minimitzar
la tramitació en paper.

Accedint a https://seuelectronica.cofgi.org o bé clicant a la icona de la seu electrònica que està
disponible al web col·legial, es poden consultar els tràmits disponibles, veure’n la documentació
necessària i iniciar la seva tramitació, amb o sense identificació digital, segons el cas.
Un pas endavant cap a la digitalització i l’accessibilitat a la informació col·legial.
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Ordenació Farmacèutica
Expedients Oficina de Farmàcia

Oficines de Farmàcia obertes al públic 31/12/2020

ABS

núm

Anglès

5

Arbúcies-Sant Hilari

5

Sol·licituds de noves oficines
de farmàcia en tràmit
ABS

31/12/2020

núm

Cassà de la Selva

3

Cerdanya

3

Banyoles

14

Bàscara

3

Lloret de Mar

Besalú

4

Palamós

5

Blanes

12

15

Roses

1

Breda-Hostalric

6

Salt

5

Camprodon

3

Sils - Vidreres - Maçanet de la Selva

1

Torroella de Montgrí

2

Cassà de la Selva

14

Cerdanya

7

Celrà

4

Figueres

20

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

10

Sol·licituds de noves oficines
de farmàcia arxivades

31/12/2020

La Bisbal d'Empordà

8

ABS

núm

La Jonquera

4

Banyoles

1

La Vall d'en Bas

3

Cassà de la Selva

6

Llançà

5

La Cerdanya

5

Lloret de Mar

22

Girona

4

Olot

16

L'Escala

1

Palafrugell

16

Palamós

15

Lloret de Mar

Peralada

6

Ribes de Freser-Campdevànol

3

Ripoll-St.Joan de les Abadesses

7

Roses

21

Salt

17

Sant Feliu de Guíxols

20

Sant Joan les Fonts

3

Santa Coloma de Farners

7

Sant Eugènia de Berga

2

Sarrià de Ter

7

Sils-Vidreres-Maçanet de la Selva

10

19

Palamós

3

Salt

1

Santa Coloma de Farners

1

Sils - Vidreres - Maçanet de la Selva

1

Noves oficines de farmàcia
pendents del tràmit d'obertura
ABS

31/12/2020

núm

Cassà de la Selva

1

Torroella de Montgrí

8

La Cerdanya

1

Vilafant

8

Salt

1
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Expedients d’Ordenació
Farmacèutica

31/12/2019

núm

Autorització 2a Creu OF

2

Canvi titularitat OF
(compravenda, herència)

12

Expedients Queixes/ Deontològic
Modificació Horari OF

38
144

Modificacions al Servei
d'urgències (canvis entre les OF)

156

Comunicació Vacances OF

ABS

31/12/2020

núm

ABS Salt

1

5

Modificacions horàries. Covid 19

Modificacions al sistema del
Servei d'urgències. Covid 19

Noves oficines de farmàcia
obertes al públic

8

Expedients disciplinaris
Queixes i reclamacions
Tipus de procediment

- No disponibilitat del medicament
que sol·licitava l’usuari durant el
servei d’urgències (2 queixes).

97
2

Obres amb canvi d'accés

1

Tancament provisional

1

Trasllat OF

3

núm

Queixes:

2

Obres OF sense canvi d'accés

31/12/2020

- Negativa a la dispensació d’un
medicament de prescripció davant la
sol·licitud sense recepta mèdica.

5

- Dificultat de contacte amb
el farmacèutic durant el servei
d’urgències localitzat (2 queixes).

Col·lectiu col·legial
Les xifres de col·legiats al COFGi a 31/12/2020, 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
FIR

355
51
2
297
40
8

FT / TSP

3

Responsables distribució medicaments d’ús animal

3

Indústria
Distribució

10
6

Analistes

30

Sense Modalitat

57

Altres activitats

4

Atur

7

Jubilats

72

Nombre d’oficines
de farmàcia

357

Nombre total de col·legiats

966

Homes

227

Dones

739
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Vocalia d’Oficina de Farmàcia:

Titulars
Cotitulars
Regents
Adjunts – Substituts

355
51
2
304

Vocalia d’Alimentació

344

Vocalia d’Anàlisis

30

Vocalia d’Atenció Farmacèutica

339

Vocalia de distribució i de medicaments d’ús animal

6

Vocalia Òptica

107

Vocalia d’Hospitals

58
10
219

Vocalia de Farmacèutics Titulars i Salut Pública
Vocalia d’Ortopèdia

508

Vocalia de Dermofarmàcia

10
308

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

6
57

Altres activitats
Sense exercici

Moviment col·legial durant l’any 2020
Noves incorporacions al Col·legi de Farmacèutics de Girona

50

Baixes a petició pròpia

32
5

Defunció
Sra. Lluisa Prat Riera		
Sr. Frederic Suñer Casadevall
Sr. F. Xavier Ruiz Esgleas		
Sr. Francesc Sargatal Deulofeu
Sra. Susanna Morera Pons		

24/01/2020
16/06/2020
10/10/2020
17/11/2020
11/12/2020

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 2020:
Assemblees Generals
1

Assemblea General Ordinària

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

Juntes de Govern i Comissions Permanents
Reunions de Junta de Govern

15

24

Reunions Junta CCFC

Reunions membres Junta

1

Reunions Comissió de Farmacovigilància

1

Reunions representació institucional

9

Grup Treball Programa Xerrades Gent
Gran (PESBUM)

7

Comissió Cartera de Serveis

4

Comissió Pràctiques Tutelades

3

Comissió de Comunicació i Campanyes
CCFC

3

Comissió FARMASERVEIS i Projectes
professionals

5

Comissió Transformació digital

3

Comissió Formulació Magistral

5
2

Reunions Comissions a la seu del COFGirona
Comissió Formació

2

Comissió Tresoreria

7

Comissió Publicitat

3

Grups de treball al COFGirona
GT Micronutrició

8

GT Promoció de la Salut

8

Comissió SPD

Reunions seguiment PDPCCR

2

Reunions Consejo General

COMISSIÓ Mixta Muface
COMISSIÓ Mixta Provincial SCS

5
8

Assemblees

3

Presidència

8

Tresoreria

2
16

Reunions diverses

19

Reunions Vocalies
Anàlisis

1

Alimentació

1

Dermofarmàcia

2

Distribució

2

FT i TSP

1

Fitoteràpia i Homeopatia

1

Hospitals

4

Indústria

2

Reunions Comissions Promoció de la Salut

Oficina de Farmàcia

1

Grup Estable de Salut Comunitària
Baix Empordà

Òptica

2

Ortopèdia

1

Formació col·legial
Sessions formatives exclusivament
presencials		

12

Formació dobles modalitat
(Presencial / on-line)		

15

Webinar Consejo General

16

1
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Relació cursos
i activitats col·legials 2020
durada

data

núm.
assist.

20 Olis essencials bàsics

2

22/01/2020

32

Oficina de Farmàcia

Abordatge integratiu dels problemes en el tracte
digestiu. Seminari aplicat a la farmàcia comunitària

6

29/01/2020

36

Oficina de Farmàcia

El Servei de Seguiment Farmacoterapèutic (SFT)
amb Sistemes. Personalitzats de Dosificació (SPD)
a l’OF. Donem-lo a conèixer.

2

06/02/2020

26

Dermofarmàcia

Les claus per al control de la pell atòpica

2

13/02/2020

34

Fitoteràpia i
Homeopatia

20 Olis essencials bàsics

4

17/02/2020

56

Oficina de Farmàcia

Instagram per a farmàcies (2 horaris: matí i tarda)

6

20/02/2020

78

Ortopèdia

Principals patologies del tronc i les solucions a
través de les ortesis

3

04/03/2020

37

Oficina de Farmàcia

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

8

06/10/2020

35

Oficina de Farmàcia

Guia integrativa per l’ús del pròpolis pel professional de farmàcia

2

15/10/2020

22

Oficina de Farmàcia

Cicle hormonal ovàric. Fàrmacs en reproducció
assistida

2

12/11/2020

54

Oficina de Farmàcia

Tests ràpids de detecció antigènica. Actualització
de l’algoritme diagnòstic de la COVID-19

2

16/11/2020

163

Oficina de Farmàcia

Actualització en el tractament de les infeccions
urinàries no complicades

2

17/11/2020

63

Oficina de Farmàcia

Formació en prescripció social

2

25/11/2020

26

Fitoteràpia i
Homeopatia

Suplementació en l’àmbit de la immunitat: micronutrició i fitoteràpia

2

02/12/2020

51

Oficina de Farmàcia

Webinar per la Marató - 2El virus SARS-CoV-2 i la
COVID-19

2

14/12/2020

22

Oficina de Farmàcia

Webinar per la Marató - Microbiota, micronutrients,
i immunitat

2

15/12/2020

24

Oficina de Farmàcia

Webinar per la Marató - Passat, present i futur del
tractament de la COVID-19

2

16/12/2020

26

Oficina de Farmàcia

Webinar per la Marató - Tests ràpids de detecció
antigènica. Actualització de l’algoritme diagnòstic

2

18/12/2020

30

Oficina de Farmàcia

Què en sabem dels diferents tipus de mascaretes?

2

21/12/2020

52

Oficina de Farmàcia

Ferides i apòsits. Parlem-ne

4

25/02 i 27/02

56

Oficina de Farmàcia

Formulació Magistral per via tòpica. Revisió dels
aspectes claus.

8

26/11 i 17/12

40

Vocalia

Curs / Sessió

Fitoteràpia i
Homeopatia
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L’activitat formativa de 2020 ha sofert també un
important canvi motivat per la COVID19. Malgrat
el confinament i el tancament inicial de l’activitat
formativa, l’adaptació a un model de formació virtual
ha permès mantenir cert grau d’activitat formativa
i, sobretot, de comunicació amb tots els col·legiats.
Un model que ha arribat per quedar-se i que des
del mes de setembre i, una vegada adaptada
tecnològicament la sala d’actes, ens permet oferir
un format doble per a la formació que combina la
presencialitat amb l’assistència virtual.

Setembre
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L’any 2020, doncs, malgrat la disminució a la meitat
del nombre de sessions formatives proposades,
pràcticament s’ha mantingut el nombre total de
farmacèutics que s’hi han inscrit: una vintena de
sessions formatives a les quals hi han participat
un total de 885 professionals farmacèutics.
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Avaluació
de cursos 2020

13

Pel que fa a l’Avaluació dels cursos de programació pròpia, a continuació
es detallen els resultats en percentatge obtinguts a partir de les respostes
fetes als qüestionaris d’avaluació enviats en el decurs de l’any 2020:

Totalment
en desacord

En
desacord

D’acord

Totalment
d’acord

No contesta

La metodologia emprada és la més adequada
per assolir els objectius.

1,2%

10,8%

38,6%

48,2%

1,2%

La combinació de teoria i pràctica ha estat
adequada.

7,2%

15,7%

34,9%

34,9%

7,2%

L'aula i les condicions ambientals
són confortables.

6,0%

8,4%

37,3%

42,2%

6,0%

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

4,8%

13,3%

38,6%

42,2%

1,2%

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

7,2%

10,8%

34,9%

43,4%

3,6%

La durada del curs ha estat adequada
als continguts del curs.

4,8%

14,5%

32,5%

45,8%

2,4%

L'horari ha afavorit l'assistència al curs.

2,4%

2,4%

47,0%

47,0%

1,2%

Els coneixements adquirits són aplicables
al vostre lloc de treball.

1,2%

13,3%

37,3%

47,0%

1,2%

Els coneixements adquirits són útils per
al vostre desenvolupament professional.

1,2%

8,4%

33,7%

55,4%

1,2%

METODOLOGIA

ORGANITZACIÓ

UTILITAT/APLICABILITAT AL LLOC DE TREBALL

VALORACIÓ GENERAL DE L’ACTIVITAT FORMATIVA

L'acció formativa ha satisfet les vostres
expectatives.

8,4%

7,2%

36,1%

45,8%

2,4%

El grau de satisfacció global amb l'acció
formativa és positiu.

8,4%

4,8%

36,1%

47,0%

3,6%

Domina la matèria que imparteix.

1,1%

8,9%

15,6%

73,3%

1,1%

L'exposició és clara i estructurada.

3,3%

11,1%

22,2%

62,2%

1,1%

Manté l'atenció i interès de l'alumne.

5,6%

13,3%

21,1%

57,8%

2,2%

Grau de satisfacció global del docent.

4,4%

8,9%

22,2%

54,4%

10,0%

AVALUACIÓ DELS DOCENTS
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Cartera de serveis
a les oficines de farmàcia
Els Serveis Professionals que formen part de la cartera de serveis concertada amb CatSalut s’han mantingut
aquest 2020, tot i que l’activitat s’ha vist marcadament influenciada pels efectes del confinament per
la COVID19. Malgrat el descens en l’activitat assistencial, els programes inclosos 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

En el marc d’aquests programes es posa de relleu el paper assistencial com a agent de salut del farmacèutic
comunitari, incidint en tres eixos d’atenció: activitats de promoció de la salut, prevenció de la malaltia i
atenció a grups de risc i seguiment Farmacoterapèutic en pacients polimedicats, amb especial atenció
del pacient crònic complex.
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Programa de Detecció Precoç
de Càncer de Còlon i Recte
(PDPCCR)
L’activitat del PDPCCR es va aturar el mes de març
de 2020, amb la declaració de l’estat d’alarma i el
confinament total de la població, i es va mantenir
inactiu fins passat l’estiu. La represa del programa
el mes de setembre va intentar posar al dia l’activitat
tot i que no serà fins a final de 2021 que s’assolirà
aquest objectiu.
Els resultats de participació desglossats per
comarques així com les troballes més significatives
detectades en el decurs de l’any 2020 són els
següents:

Activitat 2020
Ronda

Baix
Empordà Garrotxa

Ripollès

Selva
Alt
Marítima Empordà Maresme

Gironès
- Selva
- Pla de
l’Estany

GLOBAL

4

3

3

3

3

3

3

Població entre 50-69 anys

22.694

12.128

5.784

11.185

16.972

12.005

36.974

117.742

Total de població convidada

10.450

5.810

1.839

8.413

13.545

10.644

27.925

78.626

Total persones que han
participat

2.530

2.077

611

2.620

3.737

3.256

10.286

25.117

Total participació (%)

24,21

35,75

33,22

31,14

27,59

30,59

36,83

31,94

Total PDSOF positiva

134

78

29

110

175

150

431

1.107

Total PDSOF positiva (%)

5,30

3,76

4,75

4,20

4,68

4,61

4,19

4,41

4,72%

4,48%

4,27%

6,50%

5,19%

6,47%

4,81%

5,17%

Gironès
- Selva
- Pla de
l’Estany

GLOBAL

Total PDSOF positiva

Resultats
colonoscòpia

Baix
Empordà Garrotxa

Ripollès

Selva
Alt
Marítima Empordà Maresme

Adenoma alt risc

13

15

0

0

11

5

35

79

Adenoma baix risc

24

6

4

1

18

8

62

123

Adenoma risc intermedi

9

13

1

2

20

7

53

105

Carcinoma in situ-risc
intermedi

0

0

0

0

0

0

0

0

Carcinoma in situ-alt risc

0

1

0

0

1

0

0

2

Nombre de càncers detectats

2

3

1

1

4

1

0

12

0,79

1,44

1,64

0,38

1,07

0,31

0,00

0,48

Taxa de càncer de còlon per
1.000 persones cribrades
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Programa Determinació
del Risc d’infecció per VIH
24 farmàcies participants

Programa d’Educació
Sanitària en el Bon Ús dels
Medicaments (PESBUM)

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,
Olot, Palafrugell, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols.

L’abans conegut com a Programa d’Educació
Sanitària a la Gent Gran (PESGG) s’ha modificat
aquest 2020 en el sentit d’ampliar el públic objectiu,
adreçant-se no tan sols al col·lectiu major de 65
anys sinó també a col·lectius més joves a qui la
informació sobre l’ús dels medicaments també els
pot interessar. El material formatiu de què ja es
disposava s’ha adaptat a aquest nou públic diana.

Durant l’any 2020 s’han realitzat des de les oficines
de farmàcia de la província de Girona, 112 proves
de determinació risc VIH, entre les quals només
1 va sortir reactiu.

Programa de Manteniment
amb Metadona a les OF
12 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
metadona s’utilitza com a tractament d’elecció en la
dependència de l’heroïna i l’objectiu del programa
és apropar els tractaments de manteniment
amb agonistes opiacis als usuaris, fent-los més
accessibles i incrementant la cobertura per millorar
el tractament i modificar les pràctiques de risc..

Malgrat l’aturada en la programació de sessions que
ha esta motivada pel confinament i el tancament
de les instal·lacions, com els centres cívics i altres
on aquestes sessions es solien impartir, s’ha seguit
avançant en l’ampliació de l’oferta de xerrades,
afegint-hi aquest 2020 la sessió “Què cal saber
de la incontinència urinària”.
L’activitat global del programa, però, s’ha vist
fortament influïda per la situació generada per la
COVID19. D’una banda perquè el principal objectiu,
la població de més de 65 anys, era la població de
més risc de COVID i, per tant, la que ha patit un
aïllament i un confinament més estricte. I d’altra
banda, perquè el format de sessions presencials,
en un moment on la reunió de persones ha
estat fortament restringida, ha fet impossible la
programació de xerrades.

A Catalunya el programa està implementat en
diferents punts de la xarxa sanitària prèviament
autoritzats: centres d’atenció i seguiment a les
drogodependències (CAS), ambulatoris, farmàcies,
centres d’atenció primària i centres de salut mental.
A la província de Girona el programa compta
actualment amb la participació de 12 farmàcies,
pertanyents als municipis d’Amer, Blanes,
Cadaqués, Figueres, Girona, Olot, Ribes de Freser,
Ripoll i Sant Julià de Ramis.
Pel que fa a l’activitat 2020 a nivell de Girona, s’han
facturat de 882 ordes mèdiques corresponent a
72 usuaris.

Malgrat tot, es van poder dur a terme algunes
sessions durant els dos primers mesos de l’any, i
també en els darrers mesos, activitat que es recull
en el quadre següent:
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Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

TOTAL

FARMACÈUTICS PARTICIPANTS:
Nombre sessions:

10

9

3

6

28

SESSIÓ 1. EL BON ÚS

4

1

1

6

1

1

2

SESSIÓ 2. COM SEGUIR BE EL TRACTAMENT
SESSIÓ 3. HIPERTENSIÓ ARTERIAL

1

SESSIÓ 4. HIPERCOLESTEROLÈMIA

1

SESSIÓ 5. DIABETES

2

SESSIÓ 6. ANTIBIÒTICS

4

SESSIÓ 7. DOLOR

3

SESSIÓ 8.1 SALUT BUCODENTAL (I)

2

SESSIÓ 8.2 SALUT BUCODENTAL (II)

1

1

1

SESSIÓ 9. INSOMNI

2

SESSIÓ 10. INCONTINÈNCIA

3
2

1
1

1

6

2

6
2

1

SESSIÓ 8.3 SALUT BUCODENTAL (I+II)

TOTAL SESSIONS

1

2

1

1

2

3

2

7

3

3

20

10

4

8

42

NOMBRE POBLACIONS DIFERENTS
on s’han impartit les sessions:

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

TOTAL

4

10

3

6

23

NOMBRE D’ASSISTENTS

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

TOTAL

34

4

26

64

3

26

29

SESSIÓ 1. EL BON ÚS
SESSIÓ 2. COM SEGUIR BE EL TRACTAMENT
SESSIÓ 3. HIPERTENSIÓ ARTERIAL

17

SESSIÓ 4. HIPERCOLESTEROLÈMIA

16

SESSIÓ 5. DIABETES

16

SESSIÓ 6. ANTIBIÒTICS

49

SESSIÓ 7. DOLOR

34

SESSIÓ 8.1 SALUT BUCODENTAL (I)

24

SESSIÓ 8.2 SALUT BUCODENTAL (II)

33

10

59
16

8
9

13

70

35

78

2

11

19

68

5

SESSIÓ 8.3 SALUT BUCODENTAL (I+II)

9

SESSIÓ 9. INSOMNI

38

SESSIÓ 10. INCONTINÈNCIA
TOTAL ASSISTENTS

17

11

s/d

33
237

97

33
61

79

445

La situació viscuda amb el confinament ha posat sobre la taula la necessitat d’intentar dur a terme sessions
informatives en format online, format que es pretén treballar de cara a l’edició 2021.
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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 evitar que els usuaris de drogues
injectables comparteixin les xeringues utilitzades
per administrar-se aquestes substàncies evitant
així que a més de la toxicomania aquestes
persones puguin patir altres patologies com la sida
o l’hepatitis.
Des del seu inici, l’any 1991, 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.

Setembre
2021

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 seu
desplegament a tot el territori català a partir
del mes de juny de 2017.
La selecció de les farmàcies participants es
fa seguint criteris de distribució territorial i
actualment inclou un total de 75 oficines
de farmàcia a tota Catalunya (41 en zones
urbanes, 31 en zones rurals i 3 en zones
de muntanya) de les quals 11 es troben
distribuïdes arreu de les comarques
gironines. La tasca de vigilància que duen
a terme inclou les següents accions:
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)
Durant l’any 2020, l’activitat de les farmàcies
sentinella de la província de Girona ha fet
seguiment de 173 alertes farmacèutiques,
han detectat 200 errors de medicació, 57
reaccions adverses i 11 medicaments dels
que s’ha fet un mal ús o abús. A més s’han
dut a terme 33 actuacions de detecció sobre
vigilància sindròmica de la grip.

El paper de les farmàcies és la de facilitar la recollida
de xeringues usades i proporcionar kits estèrils i
informació sanitària als usuaris sobre prevenció i
higiene, a més de donar suport i orientació en cas
que l’usuari es plantegi alguna opció terapèutica.
A 31/12/2020 són 24 les farmàcies de la província
de Girona que participen en el PIX, distribuïdes en
9 municipis ABS : Blanes, Campdevànol, Caldes de
Malavella, Figueres, Girona, Olot, Ribes de Freser,
Ripoll, Santa Coloma de Farners.

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

Moltes gràcies!
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Oficines col·legials
Anàlisi trucades rebudes
Durant l’any 2020 s’han registrat a les oficines col·legials un total de 7735
trucades de col·legiats, un 75% de les quals (5801 aproximadament)
eren consultes tècniques adreçades a les farmacèutiques del COF (CIM
col·legial, secretaria tècnica i gerència).
El 25% de les trucades restants anaven dirigides a la secció administrativa
del Col·legi, amb una distribució similar en els diversos departaments
col·legials (per odre de més a menys: informàtica, col·legiacions, facturació,
expedients, 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
Covid-19

38,78%

Dispensació

20,25%

Facturació i re

6,70%

Documentació (Bot Plus,..)

6,13%

Legislació

5,61%

Copagament_inserció RP

5,52%

Comercialització

4,47%

Fórmules magistrals

4,18%

Cartera i catàleg de serveis

3,68%

Farmacologia i terapèutica

2,29%

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

2,2%

2,2%
2,29%
3,68%
4,18%
4,47%
5,52%

38,78%

5,61%
6,13%
6,70%
20,25%
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Detall dels apartats
amb subapartats per ordre
descendent en %
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Comercialització

Dispensació

Altres

34,10%

Alta/Baixa

28,03%

Desabastiments

18,21%

Immobilització/retirada mercat/alertes

11,27%

Recepta/visats/núm.unitats

38,57%

Equivalència (med.estranger)

5,78%

Substitució

24,71%

Composició

2,60%

Medicaments inclosos/exclosos

14,24%

Vacunes i extractes

8,81%

Efectes i accessoris
inclosos/exclosos

8,68%

Dietètics inclosos/exclosos

4,60%

Altres-il·legibles

0,38%
100,00%

Legislació
Estupefaents

29,26%

H

18,43%

Altres

13,59%

Recepta Mèdica

12,21%

100,00%
Fórmules magistrals
Tarifació (entra/no entra)

64,71%

Elaboració

22,60%

Altres

3,10%

Legislació-FM

2,79%

Dosi/indicació

2,48%

Eliminació principis actius caducats

1,86%

Caducitat fórmula

0,93%

Composició/excipient

0,93%

Il·legible

0,31%

Sinònim

0,31%

ECM

9,22%

Preus de referència i baixades de preus

8,29%

Dipòsits de medicaments

4,38%

Llibre receptari

1,38%

Psicòtrops

1,38%

Programa educació sanitària a la gent
gran (pesgg)

19,30%

Venta On Line

1,15%

Cribratge càncer de còlon i recte (pdpccr)

18,25%

Substitució

0,46%

Deshabituació tabàquica

15,79%

Medicaments estrangers

0,23%

Seguiment farmacoterapeutic
i/o spd (spd)

13,68%

Primeres dispensacions

13,33%

100,00%

Facturació i RE

100,00%
Cartera i catàleg de serveis

Campanya grip 2020-2021

5,61%

Vih

4,56%

FACTURACIÓ-Altres

48,07%

FACTURACIÓ-Causes de devolució

28,96%

Programa manteniment amb
metadona a les OF

4,21%

RE_Problemes de connexió

11,00%

Sigre

2,81%

RE_Altres

9,07%

PIX

1,40%

RE-Portal de serveis

2,90%

Xarxa farmàcies sentinella

1,05%

100,00%

100,00%
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Projectes i Campanyes
Campanyes Consejo General
7ª Acció HazFarma- HAZINDICACIÓN
Servei d’ Indicació, a través de nodofarma assistencial, en 6 dels principals motius de consulta
o problemes de salut autolimitats, com són grip
i refredat, problemes relacionats amb el son,
acidesa i reflux gàstric, astènia o cansament,
picor i reaccions al·lèrgiques de la pell i ull
vermell.
Núm. Inscrits: 37
Període realització: de gener a juny 2021
Objectiu: Proporcionar les claus per al desenvolupament de Serveis Professionals a la
Farmàcia Comunitària.

Altres Campanyes del Consejo General
(sense necessitat d’ Inscripció) :
- Patologies ORL (oïda, nas i laringe)
Objectiu: Informar i formar al professional
farmacèutic, així com a la població pel que fa
a les malalties ORL (sinusitis, rinitis, faringitis
i otitis).
- La malaltia celíaca a la farmàcia comunitària
Objectius: Informar a la població sobre els
principals aspectes de la malaltia celíaca, el
seu tractament i recomanacions i formar al
farmacèutic comunitari sobre la malaltia celíaca i
el seu tractament.

- Sequedat ocular des de la Farmàcia
Assistencial
Objectiu: Informar a la població sobre les
pautes per prevenir la sequedat ocular, els
medicaments i productes de parafarmàcia
disponibles, promoure l’ús racional dels
mateixos i detectar possibles tractaments
farmacològics que puguin estar ocasionant
aquest símptoma, la sequedat ocular. Formar
al professional farmacèutic.
- Vacunació antigripal
Objectiu: Sensibilitzar la població sobre la
importància de la vacunació antigripal i facilitar
i actualitzar al professional farmacèutic sobre
la vacunació antigripal.
- Hidratació 2020
Objectiu: Incidir en la importància d’estar
convenientment hidratat i les necessitats
especials de determinats grups de població
que requereixen una atenció particular.
- Petites solucions UNICEF
Objectiu: informar sobre la situació de
la vacunació a nivell global i també a
l’estat espanyol, sensibilitzar a la societat
sobre la importància de les vacunes
i recaptar fons per als programes d’UNICEF.

Campanyes de l’Agència de Salut Pública de Catalunya - Departament de Salut
juntament amb el Consell Català de Col·legis Oficials de Farmacèutics
XXI Setmana Sense Fum
del 25 al 31 de maig de 2020 “Desconnecta’t de la cigarreta,
endolla’t a la vida”
Objectiu: Sensibilitzar a la població de la importància que té
per a la salut el fet de no iniciar-se o d’aban-donar el consum
de tabac i poder gaudir d’un ambient lliure de fum.
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Activitats dels grups de treball
i Comissions del COF
Grup de Treball en
Promoció de la Salut
La feina del grup durant aquest període s’ha vist
fortament afectada per la pandèmia COVID19 i
les restriccions que d’ella se n’han derivat. Malgrat
tot, els projectes segueixen en marxa i la voluntat
per dur-los a terme es manté intacta.

L’objectiu de la tasca del grup és la de posar en
valor la implicació personal i la feina desenvolupada
de creixement col·lectiu per tal de bastir un projecte
sòlid que empoderi als professionals sanitaris des
de la perspectiva salutogènica.

La feina dels membres participants s’emmarca dins
el Projecte de Promoció de la Salut (PS) impulsat per
DipSalut i dirigit a tots els professionals de la salut.
En el període del que ara presentem la memòria
la tasca interdisciplinària inicial s’ha diversificat
ampliant els grups i projectes iniciats fins aquest
moment de forma que el treball interdisciplinar
s’ha planificat en els següents grups de treball:

Encara no en formes part??
Si t’interessa la promoció de la Salut, visita’ns a
la pàgina web:
https://www.promosalutgirona.org/

Grup de Difusió i TIC
Grup de Recerca
Grup d’Identificació d’Actius
Grup Enquesta
Grup Jornada
Grup Càpsules de salut
Grup Premi

A més, cada col·legi organitza activitats pròpies
adreçades específicament al seu col·lectiu.
Com a complement a aquesta tasca i per tal de
compartir de forma més global el treball fet en els
diversos grups, s’organitzen dues trobades anuals
de tots els membres implicats en el projecte, que
anomenem Jornades Plenàries.

segueix-nos a xarxes @PromoSalutGi
i sobretot, uneix-te al grup de Promoció de la Salut
contactant amb al COFGirona!
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Informació sobre receptes falsificades,
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.

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.

L’activitat del CIM es centra en la comunicació de:

Nombre de comunicacions al Dep.
de Salut sobre Receptes falsificades.

Receptes falsificades:
Detecció de receptes privades falses que
s’utilitzen per obtenir medicaments a les
farmàcies per comercialitzar-los il·legalment
o utilitzar-los de forma indeguda o abusiva
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Nombre de comunicacions al Consejo
General sobre webs de dubtosa activitat.

1

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

2

Webs de dubtosa activitat:
Detecció 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.

Mal ús/Abús de medicaments:
Detecció dels medicaments que s’utilitzen
de forma inadequada, sense prescripció
mèdica i amb una intenció d’abús, posant
en risc la salut.

Les dades relatives a l’any 2020 posen en
evidència un important increment el nombre de
receptes falsificades. En aquesta tasca és clau

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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Participació del COFGirona a la Marató de TV3:
Cicle de webinars “Forma’t i col·labora amb
la Marató”
Des del COFGirona hem col·laborat de nou amb la
Marató de TV3, enguany amb l’organització d’un cicle
de quatre webinars informatives sobre la COVID 19.
Des de la microbiologia del virus i com reforçar la
immunitat, fins al repte del tractament de la malaltia i el
desenvolupament de la vacuna, passant per la descripció
dels diversos test de detecció que s’utilitzen per al
diagnòstic de la COVID19. Un seguit de formacions molt
interessants amb l’objectiu d’actualitzar coneixements i
alhora recollir fons per a la Marató de TV3, que el 2020
s’ha dedicat la investigació sobre la COVID19.
Els quatre webinars es van oferir en la doble modalitat
presencial/online i van permetre recollir un total de 660€
que es van lliurar a l’organització de la Marató.

Comissió de Cooperació

avaluades, les assignacions acordades han estat:
Associació BANTANDICORI. Projecte

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’apor
tació a organitzacions o institucions de fiabilitat i
credibilitat reconeguda.
Feta la valoració de les diverses propostes
presentades a la convocatòria 2020 d’Ajuts
a la Cooperació del COFGirona, i una vegada

Construcció de tres pous d’aigua potable amb les
seves corresponents zones d’hort i col·laboració
amb el CREN-Centre de Recuperació i Educació
Nutricional de Velingara)”.Import concedit: 500 €
Associació SEC (Salut Empordà Cooperació)
Projecte “Suport amb la medicació a persones
en risc d’exclusió”. Import concedit: 150€
Projecte “Material Ortopèdic”. Import concedit:
300€
Farmacèutics Mundi
Fons Humanitari per Emergències (FAHE). Import
concedit: 380€
La informació que des d’aquestes organitzacions
es rep sobre els projectes desenvolupats, així com
el document acreditatiu de l’aportació econòmica

Com sempre, us animem a participar activament de la Comissió!
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Avantatges col·legials
Signatura convenis
Els nous convenis signats el 2020 i que, per tant,
s’afegeixen ja a la cartera d’avantatges col·legials, són
els següents:

Fundació GALATEA - Ítaca Farmacèutica
ITACA Farmacèutica és el programa assistencial
específic per al col·lectiu farmacèutic de la Fundació
Galatea. Ofereix assistència sanitària psiquiàtrica i
psicològica gratuïta i de qualitat, tant des del punt de
vista tècnic com humà, als col·legiats en exercici que
ho requereixin a fi de promoure la plena recuperació
de bons professionals. És un programa específic i
pioner a Europa, destinat a atendre els professionals
farmacèutics que pateixin problemes de salut mental
o addiccions a drogues no integrades socialment,
incloent-hi psicofàrmacs i alcohol, amb els criteris
de confidencialitat més estrictes.
A més, arran de la situació excepcional que s’està
vivint durant la pandèmia del Covid19, la Fundació
Galatea ha habilitat els següents serveis especials
per als professionals afectats per Covid19:
- Servei telemàtic de suport psicològic per als
professionals de la salut en situació de patiment
emocional per la crisi sanitària del Covid-19.
- Caixa de recursos per a professionals de la salut.

Conveni amb laboratoris d’anàlisi per a la
realització de Tests COVID-19
Acord amb els laboratoris CERBA, DURAN BELLIDO,
SYNLAB i ECHEVARNE per tal que els farmacèutics
col·legiats i també els altres treballadors/res de les
oficines de farmàcia que hi estiguin interessats, es
puguin fer la prova COVID-19 a preus avantatjosos.
S’ha prorrogat el conveni fins a final de 2021.

Festival Temporada Alta. Condicions especials
per als Col·legiats
Els col·legiats del COFGirona disposen d’un
descompte del 15% en la compra d’entrades del
Festival (limitat a 2 entrades per espectacle).

www.safareigcreatiu.com
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