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1. Aquest

any...

El 2017 ha estat un any en el qual s’han consolidat
els serveis farmacèutics que reforcen la integració
de la farmàcia comunitària en el sistema sanitari i es
continua planificant el desenvolupament de noves
activitats.
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El 2017 ha estat un any en el qual s’han consolidat els serveis
farmacèutics que reforcen la integració de la farmàcia comunitària en el sistema sanitari i es continua planificant el desenvolupament de noves activitats.
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1. Aquest any...

La implantació de la xarxa de farmàcies sentinella des del mes
de juliol, després dels resultats obtinguts en la prova pilot duta
a terme l’any anterior, ha estat, sense dubte, un dels aspectes
més destacats en el posicionament de la farmàcia comunitària.
Com a novetat, s’ha incorporat com a activitats la notificació
dels incidents relacionats amb els errors de medicació i la vigilància sindròmica d’infeccions respiratòries agudes (grip).
Aquesta darrera activitat s’ha posat en marxa des de la setmana
40 (inici 2 d’octubre) i ha finalitzat a la setmana 20 del 2018 (mes
de maig). Ha consistit en la notificació de casos de grip atesos
a la farmàcia comunitària, per obtenir informació sobre la medicació dispensada als pacients, i contribuir detectar de forma
precoç l’aparició de l’inici del brot epidèmic de grip.
Un altre aspecte rellevant ha estat l’inici de reunions amb
l’AQUAS per plantejar la possibilitat de construir indicadors propis de la farmàcia comunitària per facilitar l’avaluació de resultats i dimensionar el seu valor específic pel sistema de salut.
L’interès que desperta la nostra aposta per la implantació de
serveis professionals té un nou exemple en les diferents intervencions del Consell en fòrums de debat professional.
Pel que fa a la tramitació d’iniciatives legals, aquestes s’han vist
reduïdes com a conseqüència del context polític d’enguany i no
s’han tramitat normatives d’abast.
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També cal assenyalar el suport del Consell a la candidatura de
Barcelona per acollir la seu de l’Agència Europea del Medicament (EMA), que finalment no ha estat reeixida.
Pel que fa al desenvolupament tecnològic, el Consell ha apostat
de manera decidida per aquest àmbit i no ha escatimant recursos per garantir el correcte funcionament de la recepta electrònica i facilitar les adaptacions als nous requeriments per poder
fer efectiva la interoperabilitat entre els diversos sistemes de recepta electrònica de les diferents Comunitats Autònomes, entre
d’altres. També s’ha treballat intensament en el desenvolupament funcional del projecte OF lliure de papers.
Aquest 2017 ha culminat la negociació amb un nou proveïdor
de telefonia, tant per la xarxa de RE com pels serveis TicFarma,
i s’ha iniciat la migració de la xarxa del Consell de les 3.200
farmàcies de Catalunya. La complexitat del procés de migració
ha fet que s’hagi hagut de dedicar forces recursos a la gestió
d’aquest procés.
També s’ha assentat les bases per a iniciar un nou model
col·laboratiu entre el Consell i els Col·legis per facilitar la implantació de determinades eines tecnològiques útils per al registre
dels serveis farmacèutics oferts per la farmàcia i s’ha consolidat
el nou model de gestió dels e-projectes implantat l’any anterior.

Consell
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2. El

“El Consell és l’òrgan representatiu i coordinador dels
quatre Col·legis de Farmacèutics de Catalunya”
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Col·laborar
Ordenar

Representar
Vetllar
2.1. Missió

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, de conformitat
amb el què disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les
professions titulades i col·legis professionals, constituït l’any 1985,
és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica i plena
capacitat que constitueix l’òrgan suprem representatiu i coordinador
de la totalitat dels col·legis de farmacèutics existents a Catalunya
i que hi estan integrats, és a dir, els de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona. Té per objecte la representació de la professió davant la
Generalitat de Catalunya i l’Administració Central de l’Estat, complint les finalitats i exercint totes les funcions que li assignin la legislació vigent.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES PEL CONSELL
Les activitats pròpies del Consell giren bàsicament entorn a la representació dels interessos generals de la professió farmacèutica davant de
l’administració autonòmica i això implica que esdevingui l’interlocutor
per aquells projectes que abasten al conjunt de Catalunya.
En aquest sentit, el Consell és l’encarregat de dur a terme la negociació del Concert d’Atenció farmacèutica amb el CatSalut, així com dels
projectes que en deriven i que tenen una dimensió més enllà del propi
Concert: el projecte de la recepta electrònica i la posada en marxa
de la cartera de serveis des de l’oficina de farmàcia. Així mateix, el
Consell també té una participació activa en el procés d’elaboració i
modificació de les disposicions legals autonòmiques que afecten al
col·lectiu i el representa en les diverses comissions o consells assessors en què es demana la seva participació.
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Per altra banda, cal destacar que des del Consell es marquen i es planifiquen les directrius comunes i es fa una tasca de coordinació entre
els quatre Col·legis, mentre que els Col·legis tenen un paper decisiu
en l’execució d’aquestes directrius i en la interlocució única amb els
seus col·legiats.
Totes i cadascuna d’aquestes activitats tenen per objectiu que
l’actuació professional dels farmacèutics catalans incideixi en la millora de la salut de la població.

FUNCIONS DEL CONSELL
El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya ha de complir les
finalitats següents:
Col·laborar amb els poders públics en la reglamentació de les
condicions generals de l’exercici de la professió farmacèutica en
totes les seves modalitats.
Ordenar, dins el marc que estableixen les lleis, i vigilar l’exercici
de la professió.
Representar els interessos generals de la professió a Catalunya,
especialment en les seves relacions amb les administracions públiques de qualsevol àmbit.
Vetllar perquè l’activitat professional dels farmacèutics s’adeqüi
als interessos i al benestar dels ciutadans i, per tant, coadjuvar a
la millor resolució dels problemes relacionats amb la salut pública.
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2.2. Òrgans de
Govern

El Consell està compost per 10 membres: 4 d’ells són els consellers nats que corresponen als presidents de cadascun dels quatre
col·legis, i 6 consellers, escollits per i entre els membres de les Juntes de Govern de cada col·legi, seguint la següent distribució: 3 pel
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, 1 pel Col·legi de Farmacèutics
de Girona, 1 pel Col·legi de Farmacèutics de Lleida i 1 pel Col·legi de
Farmacèutics de Tarragona.

MEMBRES DE LA JUNTA DEL CONSELL DEL COL·LEGIS
FARMACÈUTICS DE CATALUNYA
CONSELLERS NATS

Sr. Jordi de Dalmases i Balañá
Sra. Rosa Núria Aleixandre
i Cererols
Sr. Josep Aiguabella i Alentà
Sr. Joaquim Nolla i Solé

President del Col·legi de Barcelona
President del Col·legi de Girona
President del Col·legi de Lleida
President del Col·legi de Tarragona

CONSELLERS PER ELECCIÓ

Sra. M. Pilar Gascón i Lecha
Sr. Jordi Casas i Sánchez (*)
Sr. Joan Calduch i Porta
Sr. Josep Brunsó i Teixidor
Sr. Daniel Manso i Abizanda
Sra. Àngels Dronda i Ayza

Col·legi de Barcelona
Col·legi de Barcelona
Col·legi de Barcelona
Col·legi de Girona
Col·legi de Lleida
Col·legi de Tarragona

RELACIÓ DE CÀRRECS

Sr. Jordi de Dalmases i Balañá
Sr. Josep Aiguabella i Alentà
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha
Sr. Joaquim Nolla i Solé
Sra. Àngels Dronda i Ayza
Sr. Joan Calduch i Porta
Sra. Rosa Núria Aleixandre
i Cirerols
Sr. Jordi Casas i Sánchez (*)
Sr. Josep Brunsó i Teixidor
Sr. Daniel Manso i Abizanda
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President
Vicepresident
Secretària
Tresorer
Vicesecretària
Vicetresorer
Vocal Autonòmica
Vocal
Vocal
Vocal

CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS
D’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, el 2015 el Consell va aprovar el Codi de Conducta dels alts càrrecs d’aquesta corporació.
Aquest Codi inclou els principis d’actuació que han de seguir els
alts càrrecs: la subjecció al marc normatiu vigent, el respecte i la
protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris, la transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics; els principis
d’imparcialitat, objectivitat i independència en la presa de decisions,
la garantia de la igualtat de tracte, la no discriminació, el retiment de
comptes i responsabilitat; el compromís de l’exercici del càrrec en
benefici exclusius dels interessos públics, el compromís d’assegurar
un servei de qualitat, el compromís d’una actuació honesta, havent
de respectar els principis de bona fe i de confiança legítima; no acceptació de regals, ni favors o serveis en condicions avantatjoses
que puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions i
mantenir el deure de reserva.
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Durant l’any 2017, s’han realitzat un total de 20 reunions de la Junta
del Consell. D’aquestes, 17 s’han dut a terme a la seu del Consell,
una a l’Abadia de Montserrat, una a Puigcerdà, en el marc de la I
Jornada de la Professió Farmacèutica a la Universitat d’Estiu Ramon
Llull, i una altra a la seu del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona.

Aquest Codi també preveu un règim sancionador en cas de
l’incompliment de dels deures i obligacions establertes en aquest
Codi.
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3.

Xifres
Aquest apartat recull el perfil dels farmacèutics col·legiats
a Catalunya l’any 2017, quan a la distribució per edat i gènere i la tipologia d’exercici i/o activitat professional.
Així mateix, també conté informació detallada sobre la distribució geogràfica de les oficines de farmàcia catalanes.
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L’any 2017 el nombre de farmacèutics col·legiats a Catalunya ha
estat de 11.085, un 1,19% més que l’any anterior.
En les següents taules i gràfics es relaciona la distribució dels
col·legiats per províncies, edat i gènere i la distribució d’aquests
en les diverses vocalies.

NOMBRE DE COL·LEGIATS

Exercents
No exercents
No exercents-jubilats
Total col·legiats

COFB

COFGi

COFL

COFT

Catalunya

7.378
932
486
8.796

809
46
49
904

442
45
42
529

747
50
59
856

9.376
1.073
636
11.085
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3.1. Col·legiats a
Catalunya

Els 11.085 farmacèutics col·legiats, es distribueixen segons el
gènere de la següent manera: 2.911 són homes i 8.174 són dones, el que representa un percentatge sobre el total del 26% i un
74%, respectivament.

COL·LEGIATS PER GÈNERE

Homes

Dones

26 %

74 %
Pel que fa a les edats dels col·legiats, la franja d’edat on es
concentra un major nombre de col·legiats és la que va dels 45
a menys de 55 anys, seguida de la de 35 a menys de 45 anys i
de la de menys de 35 anys. També s’observa que es manté la
feminització de la professió en percentatges similars en les franges d’edat de fins a menys de 55 anys, amb una forquilla que va
del 78,8% al 75,5% de dones i del 24,5% al 21,2% d’homes. En
la franja de més de 65 anys, hi ha un 60% de dones i un 40%
d’homes.
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COL·LEGIATS PER EDAT

> 65 anys

594

De 55 anys a < 65 anys

593

De 45 anys a < 55 anys

688

De 35 anys a < 45 anys

Dones

1.444
2.123
2.087

560

< 35 anys

Homes

903

1.617

476
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

A continuació, s’exposa l’adscripció dels farmacèutics col·legiats
a les diverses vocalies de cada Col·legi; per a la denominació
de cada vocalia, s’ha utilitzat la terminologia emprada en els
respectius Estatuts. Cal destacar que un mateix col·legiat pot
estar adscrit a més d’una vocalia, per això el nombre resultant
és diferent al nombre total de col·legiats.

COL·LEGI DE BARCELONA

Vocalies Col·legi de Barcelona
Alimentació i Nutrició
Anàlisi
Atenció Primària
Dermofarmàcia i Productes Sanitaris
Distribució
Hospitals
Indústria
Investigació i Docència
Oficina de Farmàcia
Ortopèdia
Plantes Medicinals i Homeopatia
Salut Pública
Total
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Nombre d’adscripcions
452
189
41
235
106
284
441
51
5.526
626
180
69
8.200

Vocalies Col·legi de Girona

Nombre d’adscripcions

Alimentació i Nutrició
Atenció Farmacèutica
Dermofarmàcia
Distribució
Distribució medicaments ús animal
Farmacèutics Titulars i Salut Pública
Farmàcia Hospitalària
Homeopatia i Fitoteràpia
Indústria
Laboratoris clínics
Oficina de farmàcia
Òptica i acústica audio. Ortopèdia
Ortopèdia
De número (adjunts, substituts i altres professionals)
Total

COL·LEGI DE LLEIDA

Vocalies Col·legi de Lleida

Nombre d’adscripcions

Alimentació
Analistes
Farmacèutics d’institucions i Salut Pública
Formació continuada, docència i recerca
Indústria, distribució farmacèutica i medicaments veterinaris
Oficina de farmàcia
Ortopèdia, òptica, optometria i audiopròtesi
Serveis de Farmàcia i Dipòsits de medicaments
Total

COL·LEGI DE TARRAGONA

Vocalies Col·legi de Tarragona
Alimentació, Nutrició i Dietètica
Analistes
Dermofarmàcia
Farmacèutics adjunts
Farmacèutics d’hospital
Farmacèutics d’indústria
Farmacèutics de magatzems de distribució
Homeopatia i fitoteràpia
IFM, medi ambient i administracions públiques
Oficina de farmàcia
Òptometria, òptica i acústica audiomètrica
Ortopèdia
Promoció i docència professional
Total

294
330
520
5
12
12
51
231
12
49
633
82
210
289
2.730

XIFRES Memòria’17 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

COL·LEGI DE GIRONA

165
21
41
529
146
345
45
25
1.317

Nombre d’adscripcions
202
58
429
252
40
12
8
143
17
380
23
52
4
1.620
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El gràfic següent mostra, a mode de resum, la distribució dels
col·legiats de tot Catalunya en funció de la seva adscripció a
les vocalies col·legials. L’agrupació s’ha fet seguint criteris
d’homogeneïtzació de la diferent terminologia en la denominació de les vocalies, i per a l’assignació del nombre de col·legiats
en cadascun dels àmbits, s’ha partit de les dades aportades per
cada Col·legi exposades en les quatre taules anteriors.

ADSCRIPCIÓ FARMACÈUTICS COL·LEGIATS
A LES DIFERENTS VOCALIES
41

Atenció Primària
Fitoteràpia i homeopatia

554

Administració i Salut Pública

139

Distribució

277

Farmàcia Hospitalària

400

Anàlsi Clíniques

317

Indústria

465

Docència i investigació

584

Altres (Atenció Farmacèutica, adjunts)

871

Alimentació

1.113

Dermofarmàcia

1.184
1.038					

Ortopèdia, òpitica i acústica

6.884

Oficina de Farmàcia
0

3.2. Activitat 		
professional a
l’Oficina de
Farmàcia
Titulars únics
Cotitulars
Adjunts
Substituts
Regents
Col·laboradors
Total
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Cal remarcar que 7.145 dels 11.085 col·legiats (64,46%) desenvolupen la seva activitat a l’oficina de farmàcia. Això suposa una
mitjana de 2 farmacèutics per oficina de farmàcia.

OFICINA DE FARMÀCIA
COFB

COFGi

COFL

COFT

Catalunya

2.021
579
243
2.627
13
0
5.450

309
86
269
18
1
0
678

183
14
125
3
0
20
343

304
76
252
2
0
0
629

2.817
755
889
2.650
14
20
7.145

NOMBRE D’OFICINES DE FARMÀCIA (OF)

Nombre OF Capital
Nombre OF resta Província
Total

COFB

COFGi

COFL

COFT

Catalunya

1.025
1.287
2.312

44
307
351

47
150
197

59
280
339

1.175
2.024
3.199

El nombre d’oficines de farmàcia obertes al públic l’any 2017 s’ha incrementat en un
0,53% respecte a l’any anterior, conseqüència de l’obertura de 17 oficines de farmàcia, ja siguin de nova obertura o per reobertures de farmàcies que estaven en tancament temporal.
La distribució de les farmàcies a Catalunya respon a la necessitat d’assegurar un servei farmacèutic proper al ciutadà de forma equitativa i de fàcil accés per a tothom evitant, d’aquesta manera, la concentració en llocs més poblats o urbans en detriment
de la població que viu en llocs més rurals o de poca concentració. La seva ubicació
depèn del nombre d’habitants per àrea bàsica i contempla la distància mínima entre
aquestes per tal d’arribar a tots els nuclis poblacionals. Catalunya va ser la primera Comunitat de l’Estat que va tenir una Llei d’Ordenació Farmacèutica pròpia (Llei
31/1991), aprovada per unanimitat de tot el Parlament de Catalunya.
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En la següent taula es mostra el nombre d’oficines de farmàcia
obertes per província.

L’extensa xarxa farmacèutica de
Catalunya- 3.199 oficines de farmàcia i 113 farmacioles-, fa que
la ratio de farmàcies per a la població catalana sigui de les més
altes d’Europa. Concretament a
Catalunya, hi ha una oficina de
farmàcia per cada 2.355 habitants i 1 farmacèutic comunitari
per cada 1.054 habitants, aproximadament, a l’any 2017.
En el següent mapa es mostra la
distribució de les oficines de farmàcia entre les 42 comarques de
Catalunya.
Nombre d’oficines de farmàcia per comarca

3.3. Activitat
professional a
la Farmàcia 		
Hospitalària

La farmàcia hospitalària és una especialització de la professió
farmacèutica que s’adquireix via FIR. La seva funció és servir a
la població en les seves necessitats farmacèutiques, mitjançant
la selecció, preparació, adquisició, control, dispensació, informació de medicaments i altres activitats orientades a aconseguir una utilització apropiada, segura i cost-efectiva dels medicaments i productes sanitaris, en benefici dels pacients atesos
a l’hospital i en el seu àmbit d’influència.
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La següent taula, mostra el nombre de Serveis de Farmàcia
Hospitalària per províncies.

NOMBRE DE SERVEIS DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA (SFH)

Nombre SFH
Total SFH

3.4. Altres activitats
professionals
farmacèutiques

COFB

COFGi

COFL

COFT

Catalunya

90
90

10
10

6
6

10
10

116
116

Un important percentatge de farmacèutics col·legiats desenvolupen la seva activitat professional en àmbits no exclusius pels
farmacèutics. Cada cop més, els equips interprofessionals contribueixen a millorar el servei sanitari al ciutadà.
Dins de l’àmbit de la salut pública, cal destacar la tasca professional dels més de 150 farmacèutics, uns adscrits al Cos de
Titulats Superiors de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i altres al Cos de Farmacèutics Titulars, que desenvolupen la
seva activitat en el camp de la protecció de la salut, dedicats,
bàsicament, a les grans àrees de la salut ambiental i la salut
alimentària. Les activitats de salut ambiental van adreçades a
la vigilància i el control dels agents físics, químics i biològics
presents en els diferents elements del medi i en els indrets de
la convivència humana; pel que fa a la salut alimentària, les intervencions es destinen al control i la vigilància dels agents que
són presents en els aliments o que aquests poden vehicular. Cal
destacar la importància de la formació continuada molt especialitzada que reben i la seva contribució a l’educació sanitària de
la població en general. Aquests professionals realitzen les seves
tasques a l’empara de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut
Pública.
Dintre d’aquest apartat sobre altres àmbits d’actuació farmacèutica, s’ha d’incloure els farmacèutics especialistes en anàlisis
clíniques, que fan determinacions químiques, bioquímiques,
hemàtiques i microbiològiques, entre d’altres. Alguns d’aquests
farmacèutics desenvolupen la seva activitat en l’àmbit privat i
d’altres ho fan en l’àmbit de la sanitat pública.
També cal esmentar que Catalunya continua sent capdavantera
en quan a indústries farmacèutiques i, és per això que al voltant
de 500 farmacèutics col·legiats desenvolupen la seva activitat
en la indústria farmacèutica, treballant en diferents vessants,
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Per altre banda, cal citar als farmacèutics de la distribució
farmacèutica, que s’encarreguen de la direcció tècnica o logística de les centrals de distribució de medicaments i productes
sanitaris.
L’adscripció dels farmacèutics a les diferents vocalies, remarca
l’interès professional específic en algunes àrees com són la dermofarmàcia, l’alimentació i nutrició, la fitoteràpia i homeopatia,
l’ortopèdia i la investigació i docència que es poden desenvolupar des de diferents formes d’exercici de la professió.

3.5. Tramitació
relacionada		
amb
autoritzacions
en matèria 		
d’oficina de
farmàcia

D’acord amb el Decret 12/1992, els Col·legis de Farmacèutics
tenen delegada l’exercici de la competència d’autorització per a
la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia, com també l’establiment dels
seus torns de guàrdia, vacances i horaris d’atenció al públic.
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com la direcció tècnica, els assaigs clínics, la investigació i el
desenvolupament de nous fàrmacs, la garantia de qualitat, el
registre i llicències i el màrqueting i vendes.

La tramitació de les sol·licituds d’autorització, modificació de
local i trasllats d’oficines de farmàcia que duen a terme els
Col·legis suposa una dedicació de recursos importants pel volum de sol·licituds que s’arriben a gestionar.
Per a l’any 2017, s’ha seguit utilitzant el format de recull de dades relatives a aquestes sol·licituds per cada Àrea Bàsica de
Salut (ABS), que el Consell va consensuar amb els Col·legis durant l’any 2009. Aquestes dades, recollides amb una periodicitat semestral, fan referència al nombre de sol·licituds en tràmit
acumulades a la finalització del semestre, així com el nombre
de sol·licituds arxivades i resoltes durant el semestre en qüestió.
Per tant, les dades exposades en el present document per a
l’any 2017, provenen dels dos reculls que s’han dut a terme: un
primer de l’1 de gener al 30 de juny i un segon de l’1 de juliol
al 31 de desembre. La informació de les dades acumulades fa
referència a data 31 de desembre, mentre que en el cas del nombre de sol·licituds arxivades i resoltes s’han sumat les sol·licituds
corresponents a cada semestre.
Aquest recull de dades permet tenir un coneixement puntual i
precís de l’activitat desenvolupada pels Col·legis de Farmacèutics, així com reflectir les causes que donen lloc a l’estat de tramitació d’aquests expedients.
De les dades aportades pels Col·legis en aquest recull, es desprenen els següents resultats:
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1 ABS AMB SOL·LICITUDS EN TRÀMIT
Del total de les 385 ABS, el 39% han tingut en algun moment de
l’any 2017 alguna sol·licitud en tràmit.

ABS afectades

ABS totals

ABS afectades/total

102
5
12
31
150

268
37
33
47
385

38,06%
13,51%
36,36%
65,96%
38,96%

COFB
COFGi
COFL
COFT
TOTAL

2 TIPUS DE SOL·LICITUD EN TRÀMIT
Fins a 31 de desembre, els Col·legis tenien en tràmit un total de
886 sol·licituds, corresponents a 817 sol·licitants. Respecte a
l’any anterior, tant el nombre de sol·licituds com de sol·licitants
han disminuït en un 13,14% i 8,82%, respectivament.
Les 886 sol·licituds del 2017 es distribueixen segons la següent
tipologia:
Tipus de sol·licitud en tràmit
(fins a 31/12/2017)
Nova oficina de farmàcia
Modificació de local amb canvi d’accés
Trasllat voluntari
Trasllat forçós
Trasllat provisional
TOTAL

COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

620
0
6
0
0
626

4
0
0
0
0
4

40
0
1
0
0
41

214
0
1
0
0
215

878
0
8
0
0
886

El gruix de sol·licituds en tràmit respon a sol·licituds de noves
oficines de farmàcia. Respecte al total de les sol·licituds de nova
instal·lació, el 70,62% són tramitades pel Col·legi de Barcelona,
el 0,46% pel de Girona, el 4,56% pel de Lleida i el 24,37% pel
Col·legi de Tarragona.
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3 MOTIUS PELS QUALS LES SOL·LICITUDS ESTAN
PENDENTS
Els motius pels quals les 886 sol·licituds en tràmit estan pendents de resolució per part dels Col·legis són els següents:
COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

425

4

37

205

671

27

0

4

7

38

1

0

0

0

1

173

0

0

3

176

5. Paralitzades per recurs contra trasllat de data
anterior

0

0

0

0

0

6. Resolució del Departament de Salut de paralització
de la tramitació fins sentència del TSJC

0

0

0

0

0

626

4

41

215

886

Motius pels quals les sol·licituds estan pendents de
resolució per part del COF (fins a 31/12/2017)
1. En tràmit per la pròpia gestió de la sol·licitud.
2. Paralitzades a causa d’un recurs d’alçada
d’una petició de nova obertura anterior.
3. Paralitzades a l’espera de la resolució per part
del Departament de Salut, per abstenció del COF
4. Paralitzades per peticions anteriors al canvi de
delimitació de l’ABS

TOTAL
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SOL·LICITUDS EN TRÀMIT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
NOVES OFICINES DE FARMÀCIA (acumulades fins a 31/12/2017)
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El següent gràfic mostra la distribució global de les sol·licituds
pendents de resolució per part dels Col·legis, segons els motius:

DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ
SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2017)

75,73%

1
4,29%

2
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4 SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COL·LEGIS I PENDENTS
DE RESOLUCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT DE
SALUT
Hi ha un considerable nombre de sol·licituds que, un cop resoltes pel Col·legi corresponent, són recorregudes. Fins a 31 de
desembre de 2017, hi havia 78 sol·licituds resoltes pels Col·legis
però que estaven pendents de resolució per part del Departament de Salut.
SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COF I PENDENTS DE
RESOLUCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT DE SALUT
(fins a 31/12/2017)

COFB

62,79%

COFGi

7,9%

COFL

6,8%

COFT

3,4%
0
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5 SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COL·LEGIS
Durant tot l’any 2017, els Col·legis han resolt 212 sol·licituds. La
següent taula mostra el detall de les resolucions.
COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

1. Autorització d’una obertura d’una nova oficina
de farmàcia

9

1

1

46

57

2. Denegació d’una obertura d’una nova oficina
de farmàcia

78

7

28

0

113

3. Abstenció d’una obertura d’una nova oficina
de farmàcia

6

0

0

0

6
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3

2

4

36

120

11

31

50

212

Nombre de sol·licituds resoltes per part dels COF,
segons les opcions: (de l’1/01/2016 al 31/12/2017)

4. Resoltes (només per a trasllats i modificació de
local amb canvi d’accés)
TOTAL
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A més d’aquestes 78, hi ha 73 sol·licituds pendents de resolució
pel Departament de Salut per abstenció del Col·legi de Barcelona, en aplicació de l’article 28 de la Llei 30/1992, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu.

6 SOL·LICITUDS ARXIVADES PELS COL·LEGIS
En tot l’any, els Col·legis han arxivat 742 sol·licituds. La major
part d’aquestes sol·licituds s’han arxivat per manca de dades i/o
incompliment de la Llei de Taxes. Únicament pel Col·legi de Barcelona, també són motiu d’arxiu el fet que l’interessat hagi obert
un nova oficina de farmàcia a la mateixa ABS o municipi i que el
sol·licitant hagi renunciat a la sol·licitud. La següent taula mostra
el detall de les sol·licituds arxivades.
Nombre de sol·licituds arxivades pels COF,
segons les opcions: (de l’1/01/2017 al 31/12/2017)
1. Per manca de dades i/o per incompliment
de la Llei de Taxes
2. Per renúncia del sol·licitant
3. Per què l’interessat ha obert una nova oficina
de farmàcia a la mateixa ABS o municipi
TOTAL

COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

365

24

254

0

643

4

0

0

0

4

95

0

0

0

95

464

24

254

0

742
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4. Professió

i
representació
“Adequació de l’activitat professional del
farmacèutic als interessos i al benestar dels
ciutadans”
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GRUP DE TREBALL INTERN DE LA CARTERA DE SERVEIS
Des de l’octubre del 2012, el Consell té constituït el grup de
treball intern de la cartera de serveis (CEMFACAT), que té com a
finalitat planificar, dissenyar, desenvolupar, fer el seguiment i informar dels diversos serveis professionals, campanyes o iniciatives que es duen a terme en l’àmbit de la farmàcia comunitària.
Els principals projectes tractats durant l’any 2017, han estat:
Prova pilot del Projecte d’atenció farmacèutica al pacient crònic (PCAF). (veure punt 4.3 d’aquesta Memòria).
Xarxa de farmàcies sentinelles. (veure punt 4.2 d’aquesta
Memòria).
Guia d’actuació farmacèutica en salut bucodental: aquesta guia recull les 10 consultes més freqüents que reben les
farmàcies comunitàries sobre problemes de la mucosa oral
i en protocol·litza les actuacions. També inclou un apartat
sobre els principis d’higiene oral. Ha estat elaborada conjuntament entre el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de
Catalunya (COEC) i el Consell i ha comptat amb el suport del
Departament de Salut.
Aquest 2017, s’ha finalitzat la redacció de la guia iniciada a
finals del 2016, i s’ha fet el disseny i maquetació.
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4.1. Desenvolupament
Projectes
Professionals

Campanya Fibril·lació Auricular: arran de la campanya
Pren-te el pols duta a terme a finals de l’any 2016, amb
l’objectiu de millorar la detecció, el diagnòstic i el tractament de la fibril·lació auricular per disminuir el risc de patir
un ictus, es va fer una enquesta als farmacèutics que hi
van participar per tal d’avaluar la idoneïtat de la campanya.
L’enquesta va estar disponible durant 15 dies del mes de
març i els resultats han evidenciat que el 98% de les persones que van respondre estarien interessades en participar
en altres campanyes d’aquestes característiques, el 95%
va considerar el material de la campanya com a bo o molt
bo, el 93% va valorar com a bona o molt bona la formació
rebuda i entre el 84% i el 94% van valorar com a bona
o molt bona la plataforma de registre i la comunicació de
la campanya per part del seu Col·legi, respectivament. El
grau de satisfacció ha obtingut una valoració mitjana de
8,07, en una escala del 0 al 10, en què 10 és la valoració
més positiva.
Aquest 2017 també s’ha començat a valorar la possibilitat
de poder pilotar l’ús d’un dispositiu que permetria fer un
registre EKG de manera senzilla, acceptable i factible i a
un cost raonable d’implementació, amb l’objectiu d’arribar
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En el marc del Congrés d’Atenció Farmacèutica, que va
tenir lloc del 26 al 28 d’octubre a Burgos, es va seleccionar com a comunicació oral el pòster presentat sobre
l’avaluació de la idoneïtat de la presa del pols arterial a
les farmàcies comunitàries com a cribrat oportunista de la
fibril·lació auricular.
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a concertar el servei de seguiment farmacoterapèutic en
pacients amb fibril·lació auricular (FA) positiva.

Campanya grip 2017-2018: les accions emmarcades en la
campanya de la grip 2017-2018 s’han centrat en tasques
de prevenció primària i en la col·laboració per incrementar
les taxes de vacunació, tant entre població de risc com
entre el propi col·lectiu de farmacèutics comunitaris.
En aquest sentit, s’ha dut a terme la Campanya La grip
s’atura aquí per reforçar dos missatges:
Promoure la vacunació entre la població de risc: persones a partir de 60 anys, pacients amb problemes de
salut crònics i factors de risc i dones embarassades,
entre d’altres. Especialment aquelles persones que
no freqüenten l’atenció mèdica però sí visiten habitualment la farmàcia, com per exemple, els pacients
joves amb malalties cròniques estabilitzades.
Incidir en la necessitat de seguir mesures higièniques
i rentar-se sovint les mans, que són la principal via de
contagi.
El material ha consistit en un dispensador de solució antisèptica i el corresponent expositor amb la imatge de la
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La campanya es va impulsar des del Consell, el Departament de Salut, la FEFAC i la SEFAC i va comptar amb la
col·laboració d’Acofarma, que va proporcionar els dispensadors de solució antisèptica.
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campanya per posar-lo al taulell, així com també un cartell
sobre el rentat de mans i un sobre la vacunació de la grip,
aquests dos últims proporcionats per l’Agència de Salut
Pública de Catalunya.

En la línia de potenciar el rol del farmacèutic comunitari en
la immunització de la grip, aquest 2017 també s’ha plantejat la necessitat de fer una anàlisi de la cobertura vacunal, mitjançant una enquesta a una mostra representativa
d’usuaris ambulatoris que pertanyin als grups de risc i que
freqüentin la farmàcia comunitària. Durant el primer trimestre de l’any 2017 es va validar l’enquesta amb un grup de
farmacèutics comunitaris, referida a la cobertura vacunal
de la campanya 2016-2017. De cara al 2018, es té previst
fer unes adequacions de l’enquesta i difondre-la a totes les
farmàcies de Catalunya per obtenir dades de la cobertura
vacunal de la campanya 2017-2018.
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Projecte avaluació de la gestió integrada de la infecció tuberculosa latent. Estudi d’adhesió al tractament
(Estudi FARMATITL): durant aquest 2017, juntament amb
l’Agència de Salut Pública de Barcelona i la Fundació de
la Unitat d’Investigació en Tuberculosi de Barcelona, s’ha
dissenyat un assaig clínic obert, multicèntric i aleatoritzat
en fase IV. L’estudi es portaria a terme en persones adultes
diagnosticades d’infecció tuberculosa latent (ITL) que requereixin tractament de la ITL (TITL). L’objectiu principal és
avaluar l’adhesió al TITL diari durant tres mesos, en pauta
sota l’atenció i seguiment habitual per les Unitats Clíniques
de Tuberculosis (UCT) i en pauta d’intervenció amb dispensació i seguiment farmacoterapèutic amb SPD per les
farmàcies comunitàries. El compliment del tractament serà
considerat com a mesura primària d’adhesió.
La viabilitat d’aquest projecte està en funció de l’obtenció
de fons de finançament extern.
Projecte ús de les apliccions de telefonia mòbil en
la promoció de les proves del VIH i altres infeccions
de transmissió sexual en homes que tenen sexe amb
homes(HSH). (Projecte HSH APP): de la mà de l’Agència
de Salut Pública de Barcelona, el Consell col·labora en
aquest projecte que té per objectiu estimar la taxa de resposta, l’acceptabilitat i efectivitat d’un programa que ofereix la prova ràpida del VIH, Sífilis i Hepatitis C a través
d’APP’s destinades a contactes sexo-socials en usuaris
HSH a Barcelona durant el 2017-2019.
Durant el 2017 s’han fet diverses reunions per concretar
l’estratègia i els criteris a complir per part de les farmàcies
participants.
Aquest projecte compta amb una beca per a projectes
d’investigació en salut (FIS) que atorga l’Inistitut de Salut
Carlos III (FIS: PI16/02025).
Projecte pilot de cribrat comunitari de la malaltia de
Chagas: durant el 2017 sorgeix la idea de fer un projecte amb l’objectiu de realitzar un cribratge oportunista de
la malaltia de Chagas des de la farmàcia comunitària. La
viabilitat d’aquest projecte està en funció de l’obtenció de
fons de finançament extern.
Indicadors de qualitat a la farmàcia comunitària: s’ha plantejat la possibilitat de construir indicadors propis de la farmàcia comunitària per tal de facilitar-ne l’avaluació de resultats i
dimensionar el seu valor específic pel sistema de salut.
Es van mantenir reunions amb l’AQUAS amb l’objectiu que
aquests indicadors es puguin incorporar en els documents
que genera aquesta Agència.
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A l’apartat 5 d’aquesta Memòria es dóna compte de la
marxa d’aquest projecte.
Identifcadors de serveis farmacèutics: durant l’any
2017 es comença a explorar la possibilitat de disposar
d’identificadors de serveis proveïts a la farmàcia amb la
voluntat d’informar a l’usuari de la prestació d’aquests serveis i de valorar d’alguna manera a la farmàcia que l’ofereix.
Aquesta actuació estaria en línia amb el punt 8, Gestió
d’excel·lència i Seguretat, del Pla de Salut 2016-2020 que
es basa en la necessitat de certificació de la garantia de
qualitat de l’atenció sanitària i farmacèutica als ciutadans.
Abordatge del fumador des de la farmàcia comunitària:
a petició de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’han
encetat converses sobre la realització d’un possible estudi
pilot amb la implicació de l’atenció primària i les farmàcies
comunitàries, pel cofinanançament del tractament de deshabituació tabàquica en la població general.
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Proposta de model col·laboratiu pel desenvolupament
de sistema de captura de signatures pel compliment de
la LOPD: el grup de treball intern de la cartera de serveis
(CEMFACAT) ha aprovat el desenvolupament d’un sistema
de captures de consentiments informats pels diferents serveis farmacèutics que es desenvolupen a la farmàcia comunitària i que els requereixen. En aquest cas, el projecte
el desenvoluparia el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, però en un entorn en què el registre estigui allotjat a les
infraestructures del Consell, que facilitaria que els altres
Col·legis puguin implantar el projecte.

Valoració dels serveis professionals concertats amb el
CatSalut (veure punt 4.3 d’aquesta Memòria).

4.2. Relacions 		
amb el
Departament
de Salut

Durant l’any 2017, el Consell ha col·laborat amb el Departament
de Salut en diversos projectes que es relacionen a continuació:

XARXA DE FARMÀCIES SENTINELLA
Després de l’èxit de la prova pilot l’any 2016 (març-desembre), el
Departament de Salut conjuntament amb el Consell de Col·legis
de Farmacèutics de Catalunya han impulsat la creació d’una
xarxa estable de 60 oficines de farmàcia sentinella distribuïdes
en base a un equilibri territorial i a la probabilitat de detecció per
ocurrència fenomenològica observable, que permet la monitorització sobre un 2% de la població catalana: 32 són ubicades
a la província de Barcelona, 10 a la de Girona, 8 a la de Lleida i
10 a Tarragona.
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Per a la selecció de les farmàcies de la xarxa es va convidar a
totes les farmàcies de les àrees bàsiques de salut seleccionades a una sessió informativa per explicar el projecte i les implicacions de formar-ne part. D’entre les farmàcies interessades,
es va fer una selecció aleatòria per determinar les farmàcies de
la xarxa. També s’ha previst un procediment de substitució, en
cas que una farmàcia de la xarxa vulgui deixar de ser-ho o es
detecti una manca d’implicació.
Les farmàcies seleccionades van rebre la formació específica
sobre els diversos aspectes a vigilar i sobre l’ús de la plataforma de registre el mes de juny, just abans de la seva posada
en marxa. Addicionalment, també s’han programat sessions de
seguiment per explicar a les farmàcies de la xarxa la marxa del
projecte, els resultats obtinguts, identificar/suggerir punts de
millora i aclarir determinats conceptes. La sessió de seguiment
duta a terme el 2017 es va fer al mes d’octubre.
També s’ha previst l’edició mensual d’un butlletí informatiu
(info@sentinella) adreçat a les farmàcies de la xarxa sobre diversos aspectes d’interès.
La xarxa es va posar en marxa l’1 de juliol d’aquest 2017 i està
regulada per un conveni de col·laboració anual entre el Departament de Salut i el Consell.
Cal recordar que el servei fonamental de la farmàcia sentinella és la notificació de determinats esdeveniments considerats
d’interès en salut per part dels farmacèutics comunitaris. En
concret, es treballa en tres grans àrees:

a) Activitats de farmacovigilància.
ACTIVITAT 1: Gestió d’alertes farmacèutiques de qualitat.
ACTIVITAT 2: Notificació dels incidents relacionats amb els errors de medicació detectats
en la farmàcia comunitària (EM).
ACTIVITAT 3: Notificació de l’actuació farmacèutica envers el pacient que pateix una reacció
adversa a medicaments (RAM).
ACTIVITAT 4: Determinació del perfil terapèutic de pacients amb diabetis mellitus que prenen
medicaments de seguiment addicional Seguiment (glifozines).
b) Activitats de salut pública:
ACTIVITAT 5: Seguiment de la dispensació de la píndola postcoital.
ACTIVITAT 6: Vigilància sindròmica d’infeccions respiratòries agudes (grip).
c) Monitoratge de l’abús o ús recreatiu de medicaments. Observatori de Medicaments d’Abús (OMA)
ACTIVITAT 7: Detecció i registre OMA
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Pel que fa als medicaments amb seguiment addicional, s’ha
acotat a les glifozines.

Activitat 1. GESTIÓ ALERTES FARMACÈUTIQUES DE QUALITAT.
• 7 alertes emeses: 420 notificacions potencials de 60 farmàcies.
• 302 notificacions (71,9%) per part de 52 farmàcies.
• Coneixement alerta: 16,3% web COF; 60,8% mail COF; 17% distribuïdor; 5,6 % Portal Sifare/
Consell i 0,3% web Canal Medicament i Farmàcia.
• En 21 casos hi havia lots afectats que es van retirar al mateix dia en què es va rebre l’alerta.
Activitat 2. NOTIFICACIÓ INCIDENTS RELACIONATS AMB ELS ERRORS DE MEDICACIÓ (EM).
• 47 notificacions, corresponents a 18 farmàcies.
• En 41 casos (87,2%) els EM detectats no han arribat al pacient. En 2 dels 6 casos en què sí han
arribat, han provocat lesió.
• En 13 casos l’origen de l’EM és al Centre d’Atenció Primària, en 11 l’oficina de farmàcia, en 11
de l’àmbit hospitalari; en 6 s’ha detectat a nivell domiciliari, en 3 s’ha detectat en residències
geriàtriques i en 3 a altres àmbits.
• S’han fet 29 actuacions addicionals, realitzant un control de la medicació o confirmant amb el
prescriptor la pauta correcte, entre d’altres.
• S’han notificat 6 possibles reaccions adverses, no informades a targeta groga.
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Com a novetat respecte a la prova pilot, s’ha incorporat com a
activitats la notificació dels incidents relacionats amb els errors
de medicació (EM) i la vigilància sindròmica d’infeccions respiratòries agudes (grip). Aquesta darrera activitat s’ha posat en
marxa des de la setmana 40 (inici 2 d’octubre) i ha finalitzat a
la setmana 20 del 2018 (mes de maig). Ha consistit en la notificació de casos de grip atesos a la farmàcia comunitària, per
obtenir informació sobre la medicació dispensada als pacients,
i contribuir detectar de forma precoç l’aparició de l’inici del brot
epidèmic de grip.

Activitat 3. NOTIFICACIÓ ACTUACIÓ FARMACÈUTICA ENVERS LA SOSPITA DE REACCIÓ
ADVERSA A MEDICAMENTS (RAM).
• 16 notificacions de sospita de RAM corresponents a 13 farmàcies. D’aquestes 16, s’han notificat
a targeta groga 12 (75%).
• Actuació addicional: 8 casos derivació; 4 casos informació personalitzada i en 4 casos no s’ha
fet cap actuació addicional.
Activitat 4. DETERMINACIÓ PERFIL TERAPÈUTIC PACIENTS DIABÈTICS TRACTATS AMB
MEDICAMENTS SUBJECTES A SEGUIMENT ADDICIONAL (▼) (GLIFOZINES).
• 224 notificacions per part de 36 farmàcies.
• 33 sospites RAM detectades; el 30,3% d’elles notificades a través de targeta groga.
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Activitat 5. SEGUIMENT DISPENSACIÓ DE LA PINDOLA POSTCOITAL (PDD).
•
•
•
•
•
•
•
•

254 notificacions per part de 48 farmàcies (78,3% levonorgestrel i 21,7% d’acetat d’ulipristal)
Recollida de la PDD: 77,6% dones ( edat mitjana 27 anys); 22,4% homes (edat mitjana 27 anys)
43,3% no primeres dispensacions.
Última relació sexual sense protecció (RSSP): 85,8% <= 24 h; 8,7% 25-48 h; 3,1% 49-72 h;
1,2% >72 h i 1,2% ns/nc.
Últim període menstrual: 20,9% fa una setmana; 27,9% fa 2 setmanes; 13,8% fa 3 setmanes;
4,7% fa 4 o més setmanes i 32,7% ns/nc.
Mètodes anticonceptius més utilitzats: 62% preservatiu; 24% mètode natural i 6,7% píndola
anticonceptiva.
12 sospites RAM detectades, no notificades a targeta groga.
En el 75,6% dels caos l’usuari resideix a la mateixa zona de la farmàcia on se li dispensa la PDD.

Activitat 6. VIGILÀNCIA SINDRÒMICA D’INFECCIONS RESPIRATÒRIES AGUDES (grip).
• 221 casos notificats des de la setmana 40 a la 52.
Activitat 7. MONITORITZACIÓ DE L’ABÚS O ÚS RECREATIU DE MEDICAMENTS (OMA).
• 77 notificacions per part de 25 farmàcies.
• En el 58,4% usuaris homes; 67,5% usuaris autòctons i en el 33,7% d’usuaris entre 36-45 anys.
• Medicaments implicats: Benzodiazepines, Codeïna, Tramadol, Metilfenidat, Buprenorfina, Clometiazol, Piracetam, Oximetazolina, Tropicamida, entre d’altres.

PROGRAMA INTERCANVI DE XERINGUES (PIX)
Aquest 2017, ha finalitzat la redacció del Pla funcional del PIX
que es va iniciar l’any anterior, tot i que fa anys que aquest servei es proporciona des de les farmàcies comunitàries.
En el marc del Congrés d’Atenció Farmacèutica, dut a terme a
Burgos del 26 al 28 d’octubre, es va presentar un pòster sobre el
procediment d’elaboració del Pla funcional del PIX a Catalunya i
la seva presentació formal es farà al 2018.
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Amb aquest projecte les farmàcies podran disposar del Llibre
de comptabilitat d’estupefaents i del Llibre receptari en format
electrònic, així com també de vals d’estupefaents de gestió
electrònica, eliminant o reduint al màxim el paper en aquests
procediments.
Aquest 2017, s’han mantingut les converses amb el Departament de Salut per a la implantació del projecte i s’ha optat per
la creació de tres grups de treball per anar avançant en les diferents vessants del projecte: a) aspectes tecnològics; b) aspectes funcionals i c) aspectes legals.
A l’apartat 5 d’aquesta memòria s’especifica les tasques realitzades pel departament de projectes tecnològics pel desenvolupament d’aquest projecte durant l’any 2017.

CAMPANYA SETMANA SENSE FUM
El Consell s’ha sumat novament a la Campanya Setmana sense
fum, que aquest 2017 ha tingut per lema Menys fumar i més caminar. Cal recordar que la Campanya és organitzada juntament
amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i els professionals
de la medicina i la infermeria comunitària -a través de la CAMFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, i
de l’Associació d’Infermeria familiar i comunitària de Catalunya,
respectivament, i té per objectiu sensibilitzar la població de la
importància per a la salut d’abandonar o no iniciar-se a l’hàbit
tabàquic.
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PROJECTE FARMÀCIES LLIURES DE PAPERS

Enguany la Campanya es va iniciar el 25 de maig i va culminar
amb la celebració del dia Mundial sense tabac, el mateix dia 31.
En el marc de les activitats de la SETMANA SENSE FUM,
l’Agència de Salut Pública de Catalunya va demanar fer ressò
de l’enquesta on line dirigida a la població general (majors de
18 anys), amb l’objectiu de conèixer l’opinió respecte a temes
d’actualitat en tabaquisme. També va posar a disposició dels
professionals sanitaris diferent material per fer visible durant
aquests dies la tasca que es realitza entorn a la prevenció i la
deshabitació tabàquica.
Des del Consell també es va recordar a les farmàcies que disposen de la Guia d’Intervenció farmacèutica per a l’abordatge del
fumador des de la farmàcia comunitària.
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CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE L’ATENCIÓ URGENT I
ELS DISPOSITUS DEL 061
Sota el lema Creus que has d’anar a urgències? Truca al 061
el Departament de Salut va endegar una campanya informativa
amb l’objectiu de canalitzar l’atenció de menor gravetat i fomentar un bon ús dels serveis d’urgències. Així, doncs, la campanya
pretén redireccionar les consultes de manera que la primera opció en cas d’urgència sigui el 061 en lloc del CAP.
Per tal reforçar i fer extensiu aquest missatge a la població, el
Departament va sol·licitar la col·laboració activa de les farmàcies en aquesta campanya informativa, amb la distribució de
fulletons informatius per oferir-los als usuaris.
En el marc d’aquesta col·laboració el Consell va manifestar al
Departament la necessitat que també es compti amb les Farmàcies com a establiments sanitaris de referència per a consultes
de salut de la població.

El paper de les oficines de farmàcia a Catalunya, com a establiments sanitaris, que contribueixen a proporcionar informació
i educació sanitària a la població, està àmpliament reconegut i
recollit en diferents documents, com ara el Llibre blanc per a la
integració de les activitat preventives a les oficines de farmàcia,
publicat l’any 1997.
En aquest sentit, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, en el seu rol de coordinador dels quatre Col·legis, ha
vehiculat la difusió de diverses campanyes informatives per a
la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. Com podeu
observar, algunes d’aquestes iniciatives tenen una continuïtat
periòdica.
Tot seguit, es relacionen algunes d’aquestes campanyes que
han tingut lloc durant l’any 2017:
•

Pla d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de
calor sobre la salut (POCS):
Un any més, el Consell ha participat activament en el Pla
d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de
calor sobre la salut (POCS). El Departament de Salut i el
CatSalut van posar en marxa aquest Pla l’any 2004, arran
de l’onada de calor patida l’estiu del 2003.
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PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE LA MALALTIA

Tal com es va fer en anys anteriors, aquest 2017 s’ha disposat d’un vídeo informatiu sobre la prevenció de l’onada
de calor que s’ha facilitat a aquells centres o oficines de
farmàcia que disposen de pantalles. Així mateix, les oficines de farmàcia també han ofert informació i consells a la
població que ho ha sol·licitat i des del Consell s’ha fet una
nota informativa recordant els consells preventius.
•

Manifest conjunt del dia Mundial de la SIDA:
Com és habitual, el Consell ha donat suport al Manifest
Conjunt del dia Mundial de la Sida, que se celebra l’1 de
desembre, liderat pel Departament de Salut i en el qual hi
participen diverses entitats de tots el àmbits, entre elles el
Consell.

•

Campanya “La grip s’atura aquí”: (veure punt 4.1).
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4.3. Relacions
amb el 		
CatSalut

CONCERTACIÓ
En aquest punt es relacionen aquells aspectes treballats amb el
CatSalut en l’àmbit de la concertació.
Es diferencien tres apartats: un referit a l’accés a la prestació
farmacèutica mitjançant recepta mèdica, un segon apartat sobre serveis professionals consolidats i un tercer sobre altres iniciatives.

Dispensació de Receptes:
El 2017, s’han dispensat i facturat al CatSalut 136.717.605
receptes, de les quals 133.692.636 han estat electròniques
(97,79% sobre el total). Respecte l’any anterior el nombre de
receptes totals ha augmentat un 0,33%.
El preu de facturació de totes aquestes receptes ha estat de
1.683.069.017 €, un 2,24% més que l’any anterior, mentre
que l’import del copagament satisfet pels usuaris ha estat de
157.625.442 €, representant un 9,37% del preu de facturació, i
un 2,47% més que l’aportació del 2016.
Així, el preu de facturació mitjà per cada producte inclòs en la
prestació farmacèutica ha estat de 12,31 €, un 1,9% superior
al de l’any anterior.
L’import a abonar pel CatSalut per a la prestació farmacèutica,
ja tenint en compte les deduccions aplicades (RDL 8/2010 i DR
823/2008) i altres acords especificats en el Concert, ha estat
de 1.433.047.769 €, que representa un 2,54% més que l’any
anterior.

Serveis Professionals:
En aquest apartat es fa un resum del seguiment dels tres serveis
concertats:
Servei del programa de manteniment amb Metadona
(concertat des de 1998).
Durant aquest 2017, una mitjana mensual de 158 farmàcies
han comptat amb l’autorització per prestar aquest servei i
han facturat en conjunt 12.313 ordres mèdiques (2,41%
ordres menys que l’any anterior). Això suposa que en total
han atès una mitjana mensual de 1.026 pacients.
Cal assenyalar que cada comarca catalana compte com a
mínim amb un farmàcia autoritzada.
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Aquest 2017 s’ha començat a dissenyar i planificar la incorporació dels tractaments de metadona al sistema de
recepta electrònica, en tant que aquest és un dels punts
a millorar identificats per tots els agents implicats en
aquest programa (Drogodependències, Direcció General
d’Ordenació Professionals i regulació Sanitària, CatSalut i
Consell).
Aquest projecte s’abordarà en 3 fases diferents. La primera
d’elles es refereix a la incorporació al sistema de recepta
electrònica dels tractament dispensats a les oficines de
farmàcia, mentre que la segona i tercera fases es refereixen
als tractaments dispensats als CAS, integrats en centres
sanitaris i no integrats, respectivament.
Servei del programa per a la determinació del risc
d’infecció del VIH per mitjà del test ràpid (concertat des
de 2012).
El Pla director de la SIDA és l’organisme que determina les
àrees geogràfiques on es presta aquest servei i el nombre
de farmàcies necessàries, seguint criteris de seroprevalença.
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El pagament del servei a càrrec del CatSalut és per pacient
atès al mes i l’import s’actualitza segons l’IPC anual de
Catalunya.

Aquest 2017 s’han mantingut les mateixes àrees que
l’any anterior: diverses poblacions de l’àrea metropolitana
de Barcelona i a les ciutats de Tarragona i Reus, que es
presta el servei des de l’inici de la concertació al 2012, a
Lleida ciutat i Girona ciutat, així com a altres poblacions
d’aquestes demarcacions territorials, des del 2014 i a les
ciutats del Vendrell, Valls, Amposta, Tortosa i la ciutat de
Barcelona, des del 2015.
Al 2017, un total de 127 farmàcies han estat disponibles
per prestar aquest servei, i s’han facturat un total de 3.441
proves realitzades.
La taxa de positivitat s’ha mantingut en 10:1000 proves.
Es recorda que les farmàcies que presten el servei han de
rebre una formació específica, que inclou coneixements sobre l’VIH, la realització de la prova, i habilitats comunicatives i d’acompanyament per encarar els resultats reactius, a
fi d’obtenir la corresponent acreditació per prestar el servei.
La prestació del servei preveu un copagament per part de
l’usuari.

37

PROFESSIÓ I REPRESENTACIÓ Memòria’17 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

Servei del programa de detecció precoç de càncer de
còlon i recte (concertat des de 2012).
El Pla director d’oncologia determina les zones geogràfiques on es du a terme aquest servei. Un cop incorporat un
territori, el cribratge es repeteix cada dos anys.
Actualment totes les poblacions de l’Alt Pirineu, de Barcelona i de Girona estan cobertes pel programa amb el model
farmàcia.
Les farmàcies que presten aquest servei reben una formació específica i passen a ser col·laboradores en el programa. Aquest 2017, hi ha hagut un total de 1.006 farmàcies
col·laboradores, mentre que la mitjana mensual de farmàcies que han facturat el servei és de 643 i el nombre total
de col·lectors entregats als usuaris de 342.080.
En tractar-se d’un cribratge poblacional, no s’aplica cap
copagament als usuaris.
Programa d’Educació Sanitària per a la gent gran
(PESGG)
Ara per ara el Programa no està integrat dins del Concert.
Consisteix en la realització de sessions d’educació sanitària dirigides a la gent gran sobre diferents aspectes relacionats amb el bon ús dels medicaments, impartides per
farmacèutics comunitaris, que són reconeguts econòmicament per les sessions que duen a terme.
Aquest Programa estaria emmarcat en el projecte 5.4 sobre utilització de medicaments i coresponsabilització, de la
línia 5 de política farmacèutica i del medicament del Pla de
Salut de 2016-2020, que té com a un dels eixos de treball
amb perspectiva 2020 potenciar eines per tal d’informar i
oferir educació sanitària sobre ús de medicaments i l’ús
racional a professionals i ciutadans.
Cal recordar, però, que ja en el Pla de Salut 2011-2015,
el PESGG estava inclòs en la línia d’actuació 2, sobre un
sistema orientat als malalts crònics, en què, entre d’altres,
es preveien actuacions per potenciar els programes de
promoció de la salut i prevenció de les malalties, així com
l’autoresponsabilització dels pacients i dels cuidadors amb
la seva salut i fomentar l’autocura.
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Bon ús dels medicaments
La importància de seguir bé els tractaments
Què cal saber de la hipertensió arterial
Què cal saber de la hipercolesterolèmia
Què cal saber de la diabetis
Què cal saber dels antibiòtics NOU
Què cal saber del dolor NOU
El material didàctic de la sessió Què cal saber dels antibiòtics es
va tancar durant el primer trimestre de l’any, i per això la sessió ja
va estar disponible en el moment en què es va començar a fer la
difusió. En canvi, la sessió Què cal saber sobre el dolor va estar
disponible a partir del mes de setembre, tot i que en fer-se la difusió,
ja es va explicar que aquest tema estaria disponible més endavant.
Aquest fet no ha impedit que sigui el tema més sol·licitat.
Així mateix, a la pàgina web medicament i farmàcia del Departament de Salut, es pot consultar el document resum sobre el contingut de les sessions perquè les entitats puguin valorar quines sessions sol·licitar.
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Des del 2014, el programa està coordinat pel CatSalut i el
Consell i està integrat en el projecte Europeu “Envelliment
actiu i saludable”, on es recullen iniciatives de l’entorn europeu enfocades a perllongar una vida activa i independent
en la gent gran.
Per aquest 2017 s’ha ampliat la cartera del Programa amb
dos nous temes, resultant una oferta formativa amb les següents set temàtiques:

Durant el 2017 s’han realitzat 314 sessions: 60 corresponents al
tema del bon ús dels medicaments, 22 al de la importància de seguir bé els tractaments, 23 al dedicat a la hipertensió arterial, 26 al
de la hipercolesterolèmia, 29 al de la diabetis, 70 al d’antibiòtics i 84
al del dolor.
Les sessions s’han dut a terme a 173 poblacions diferents, han estat impartides per 185 farmacèutics comunitaris i n’han gaudit prop
de 5.000 assistents.
L’any anterior es va fer una reorientació de la metodologia
d’avaluació del Programa, que va comptar amb l’assessorament de
la Unitat de Qualitat de la Gerència d’Atenció Ciutadana del CatSalut. La nova metodologia consistia en la realització d’una enquesta
telefònica a persones que havien assistit a les xerrades 2-3 mesos
abans, amb l’objectiu de conèixer si els assistents havien realitzat
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algun canvi d’hàbit en relació amb l’ús dels medicaments, arran de
la seva assistència a les xerrades.
Per a l’edició d’enguany no s’ha realitzat aquest tipus d’avaluació, ja
que la recomanació dels experts de l’esmentada Unitat de Qualitat
és dur-la a terme cada dos o tres anys.
En l’edició del 2017, els Col·legis de Girona i de Tarragona han seguit proporcionant entre els assistents l’enquesta de satisfacció que
s’havia emprat en anteriors edicions al finalitzar les xerrades. Amb
aquestes dades es pot afirmar que 716 assistents han complimentat l’enquesta de satisfacció de les sessions realitzades a la província de Girona i 440 a la de Tarragona, el que representa el 52%
i el 40%, respectivament, sobre el total d’assistents en cadascun
d’aquests àmbits territorials.
Segons els resultats obtinguts, al voltant del 75% dels assistents a
les sessions han estat dones i el 25% homes. En quan a l’edat dels
assistents, el 31% dels de Girona es troben en la franja d’edat compresa entre els 70 i els 79 anys, seguit dels ≥ 80, amb un 27,7%; en
el cas de Tarragona, el 37,5% es troba en la franja d’edat entre els
70 i els 79 anys i el 26% entre els 60 i els 69 anys.
Tant a Girona com a Tarragona, el 20% dels assistents reporten
tenir estudis secundaris. El 8,5% dels de Girona no tenen estudis,
el 52% tenen estudis primaris i el 9,4% estudis universitaris. El 10%
no ha contestat aquesta pregunta. En el cas de Tarragona, el 4,5%
no tenen estudis, el 59,1% tenen estudis primaris i el 6,6% estudis
universitaris; d’igual manera que a Girona, no han contestat aquesta
pregunta el 9,5% dels assistents que han complimentat l’enquesta.
Pel que fa als aspectes referits a les sessions, tots han estat àmpliament valorats com a perfectes i molt bé. La valoració global de
la xerrada i la valoració del professorat han obtingut valors a Girona
i a Tarragona del 90,08% i 93,64% i del 91,62% i 90,91%, respectivament. L’interès del tema obté valors molt similars a Girona i a
Tarragona, amb un 85,34% i 85,68% de perfecte i molt bé, respectivament. La claredat de les explicacions aconsegueix valors entre
el 88,18% i el 89,39% de perfecte i molt bé. Els aspectes valorats
més críticament, tot i que entre un 76,12% i 71,59% de perfecte i molt bé, han estat la valoració de l’horari i la valoració de les
instal·lacions.
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El següent mapa mostra els serveis desplegats en les diferents comarques catalanes:

VIH: 127 farmàcies; 3.441 proves realitzades.
PDPCCiR: 1.006 farmàcies; 342.080 test lliurats.
Metadona: 158 farmàcies; 1026 pacients atesos/mes.
PESGG: 185 farmacèutics; 314 sessions; 4.923 assistents.
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Altres iniciatives:
Pel que fa a la prova pilot del Projecte d’atenció farmacèutica al pacient crònic (PCAF), cal recordar que aquest projecte,
iniciat l’any 2014, té per objectiu demostrar l’eficiència del seguiment farmacoterapèutic a pacients crònics complexes i amb
malaltia crònica avançada, així com el valor aportat per la utilització de dispositius de sistemes personalitzats de dosificació. A
tal efecte es va dissenyar aquest estudi experimental pragmàtic
prospectiu randomitzat amb existència de grup control, que
compte amb el vistiplau del Comitè Ètic d’Investigació Clínica
(CEIC) de l’Institut Gol i Gorina i amb la inscripció al registre europeu d’assajos clínics (European Clinical Trials Database).
Durant l’any 2017 s’ha monitoritzat la segona fase de la prova
pilot. El període d’inclusió de pacients en aquesta fase per part
dels equips d’atenció primària es va tancar al mes de maig, tot
i que van haver pacients que no van arribar a la farmàcia fins al
mes de juliol. Per tant, aquesta segona fase s’acabarà al juliol
del 2018, quan hagi finalitzat el seguiment de 12 mesos del darrer pacient arribat a la farmàcia.
En aquesta segona fase han acabat participant 23 EAPs, ubicats a Barcelona ciutat, Igualada, Manresa, Mataró, Garraf rural,
Sabadell, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià del Besòs,
Tarragona ciutat, Terra Alta, 293 professionals dels EAP informats com a investigadors i 127 farmàcies formades i amb el
contracte d’investigador signat. A 31 de desembre del 2017,
s’havien reclutat 617 pacients distribuïts entre els grups control
(218) i intervenció (249) (121 amb SFT i 128 amb STF i SPD) i
150 pacients que es van reclutar però que no es van assignar a
cap grup.
També s’han elaborat dues enquestes referides a la primera fase
del projecte PCAF, ambdues accessibles a través d’una plataforma online (Encuesta Fácil), una per valorar el grau de satisfacció dels pacients amb l’Atenció Farmacèutica rebuda i l’altre
sobre l’avaluació de la idoneïtat i el grau de satisfacció de les
farmàcia participants.
A l’octubre 2017 es va començar a disposar d’algunes de les dades de la primera fase que havia de proporcionar l’administració.
Malgrat això, no es va poder iniciar l’anàlisi corresponent, ja que
les dades eren incomplertes.
Pel que fa al sistema de missatgeria de recepta electrònica,
a finals del 2016 el CatSalut va plantejar la realització de dues
proves pilot amb l’objectiu de millorar i potenciar l’ús de la missatgeria entre metge i farmacèutic. La marxa del projecte durant
el 2017 ha estat la següent:
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Prova pilot sobre les prescripcions que generen receptes/
envasos excessius: es tracta que quan un farmacèutic
detecta, en el moment de la dispensació, un nombre excessiu d’envasos per a una prescripció, utilitzi el sistema
de missatgeria per alertar al metge prescriptor d’aquesta
circumstància i aquest li confirmi, via missatgeria, que la
prescripció és correcta o bé que refaci la prescripció. En
aquest pilotatge el farmacèutic és el que inicia el missatge
cap al metge d’atenció primària.
La prova pilot va tenir lloc entre l’1 de febrer i el 31 de
juliol de 2017. Van participar 24 farmàcies, 22 farmàcies coordinadores de sector del Col·legi de Barcelona,
i dues més de dos membres de Junta d’aquest mateix
Col·legi.
La prova s’ha avaluat quantitativament, a través dels indicadors definits en el protocol i qualitativament, amb la
realització d’una enquesta de satisfacció pels prescriptors
i pels dispensadors participants.
A partir dels resultats obtinguts, s’ha constatat que:
L’ús de l’eina és força reduït.
Aproximadament el 70% dels missatges emesos des
de les OF no han comportat cap acció per part dels
metges (ni bloqueig de prescripció – en menys de 31
dies – ni missatge de resposta).
Necessitat d’implementar millores a nivell de programaris per tal de fer l’eina el més accessible possible
als professionals.
Treballar per estendre l’ús de la missatgeria, començant per una base formativa al respecte i potenciant-ne l’ús a nivell general.
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a)

En el moment de fer l’anàlisi dels resultats es va veure la
conveniència de fer una sessió de proves entre dos programaris de l’àmbit de la dispensació i el de l’e-cap, de l’àmbit
de la prescripció.
b)

Prova pilot sobre la retirada gradual de benzodiazepines:
arran dels resultats de la sessió de proves abans esmentada entre programaris, es va concloure que aquesta prova
d’ús de la missatgeria quedava aturada fins que es pogués
assegurar que la implementació de l’eina als diferents programaris implicats fos prou òptima.

Aquest 2017 han tingut lloc diverses reunions periòdiques
amb el responsable de l’Àrea del Medicament del CatSalut,
de les quals es destaquen els següents temes d’interès:
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Campanya sobre el bon ús dels antibiòtics: dels del
Consell es va coordinar la creació d’un grup de treball
amb representants del CatSalut, del Col·legi de Metges de
Barcelona i del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de
Catalunya, per consensuar el contingut i el material per a
aquesta campanya de sensibilització adreçada a la ciutadania. La idea era visualitzar la mateixa campanya en els
diversos centres i establiments sanitaris. Es va tancar el
contingut i el disseny a finals d’any i no es va poder donar
a conèixer dins del 2017.
“Carpeta la meva salut”: el CatSalut té la voluntat de potenciar l’ús de la “carpeta la meva salut”, a través de la
qual els usuaris podrien disposar de les seves dades sanitàries: proves diagnòstiques, analítiques, pla de medicació
vigent, i/o demanar les visites mèdiques. Un cop s’acabi
de definir diversos aspectes d’accés a les dades i tècnics,
es planteja comptar amb la col·laboració de les farmàcies
per donar-la a conèixer als usuaris i potenciar-ne l’ús.
Prestació farmacèutica a Residències Geriàtriques
(CRS): el CatSalut va anunciar la voluntat de realitzar una
prova pilot referida a un nou model de prestació farmacèutica a centres residencials per a la gent gran a través dels
serveis de farmàcia d’atenció primària. Davant d’aquesta
situació, el Consell va demanar conèixer les residències
afectades, el model a implantar i va advertir que, amb la
normativa vigent, no és possible implantar aquest canvi en
la provisió dels serveis d’atenció i prestació farmacèutica.
També va proposar la realització d’una prova pilot amb farmàcia comunitària amb les mateixes condicions que la que
el CatSalut volia fer amb els serveis de farmàcia d’atenció
primària, per poder comparar ambdós models.
En aquest sentit, el Consell va crear un grup de treball intern amb l’objectiu de definir l’accés i els serveis a prestar
en la provisió de la medicació per part de la farmàcia comunitària als centres residencials per a la gent gran. També es va habilitar el correu electrònic residencies@ccfc.cat
perquè qualsevol farmacèutic pogués informar al Consell
si advertia un canvi de comportament de la residència a on
subministra o bé pugés plantejar qualsevol consulta relacionada amb aquest assumpte.

RETARD DE PAGAMENT FACTURA PRESTACIÓ
FARMACÈUTICA
Per aquest 2017 s’han mantingut els 25 dies de retard en el pagament de la factura de la prestació farmacèutica, respecte a la
data de pagament especificada pel Concert, aconseguits durant
el segon semestre del 2016.
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Comissió de seguiment del Conveni de col·laboració amb
SEFAC
Aquest 2017 s’ha continuat mantenint les reunions periòdiques
amb la SEFAC per tractar diferents aspectes relacionats amb els
serveis professionals a la farmàcia comunitària.
Les reunions amb la delegació de SEFAC-Catalunya s’emmarquen en el conveni de col·laboració signat l’any 2012 i tenen
per objectiu coordinar i fer el seguiment de la col·laboració
d’ambdues entitats en projectes comuns, com per exemple, la
participació de la SEFAC en la revisió del contingut de les guies
d’actuació farmacèutiques, en d’altres iniciatives en què s’hagi
de comptar amb un perfil més científic o bé per tractar sobre
projectes endegats per la SEFAC, com aquest any ha estat
l’estudi CESAR sobre l’abordatge de la deshabituació tabàquica
des de la farmàcia comunitària.
Conveni de col·laboració amb la Fundació Blanquerna
En data 16 de març, es va signar un conveni entre la Fundació
Blanquerna i el Consell per col·laborar en l’àmbit de recerca, la
investigació científica i tècnica i en l’àmbit de la formació teòrica
i pràctica. Així, en el marc d’aquest conveni, els alumnes del
grau de farmàcia de la Universitat Ramon Llull tenen la possibilitat de realitzar les pràctiques al Consell per treballar en l’àmbit
dels serveis professionals, per un període de tres mesos a temps
complert, útils per obtenir la menció assistencial.
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4.4. Altres
activitats

Conveni de col·laboració amb el Consell dels farmacèutics
de Llenguadoc-Rosselló
En data 21 d’abril es va signar un conveni de col·laboració
entre el Consell dels farmacèutics de Llenguadoc-Rosselló i
el Consell, amb la finalitat de promoure l’ús de la denominació
comuna internacional per tal de millorar l’atenció als pacients
transfronterers, facilitar els intercanvis per tal d’entendre els
contorns deontològics que regeixen la professió en cada territori i promoure l’intercanvi de publicacions, entre altres finalitats.
Prèviament, al mes de febrer, el Consell va rebre la visita d’una
delegació dels farmacèutics del Llenguadoc-Rosselló i posteriorment es va fer es va fer la signatura del Conveni a Perpinyà.
Conveni de col·laboració entre la Univeritat de Barcelona,
SIGRE Medicamento y Medio Ambiente i el Consell
En el marc del conveni de col·laboració entre la Universitat de
Barcelona, SIGRE Medicamento y Medio Ambiente, i el Consell per a promocionar, implementar, avaluar i difondre el projecte Aprenentatge i Servei (APS) “Medicaments: quin, quan,
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com”, signat l’any anterior, l’Institut de Ciències de l’Educació
(ICE) de la Universitat de Barcelona ha realitzat durant aquest
2017 diverses sessions informatives adreçades als professors
d’ESO per donar a conèixer aquest projecte a tot el territori.
Associació Intercol·legial
Aquest 2017, el Consell s’ha incorporat a l’Associació
Intercol·legial.
L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, constituïda com a Associació el 28 d’abril de 2011, representa més de 100 corporacions professionals de Catalunya,
amb més de 200.000 col·legiats i col·legiades de tots els sectors
professionals.
Té com a finalitats reforçar la presència social dels Col·legis
professionals, divulgar les seves funcions d’interès general, impulsar projectes comuns, actuar com a interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afectin el col·lectiu transversalment.
L’Associació es regula pels següents òrgans de Govern: Assemblea General, Junta Directiva, integrada per 26 membres, i comissions sectorials i òrgans de suport tècnic, com ara la Taula
Lletrada i la Taula Tècnica.
Cercle de Salut
El Consell va acordar adherir-se al Manifest constitutiu del Cercle de Salut, que va fer la reunió fundacional el gener de 2017.
El Cercle de Salut és una iniciativa promoguda per un ampli
col·lectiu de persones de professions diferents que desenvolupen la seva activitat en el sector salut, interessades en la millora
del sistema sanitari de Catalunya per donar resposta adequada
als reptes que planteja la societat catalana actual i a les demandes socials en matèria de salut. El Cercle de Salut, doncs,
proposa crear un espai de reflexió en el qual tinguin cabuda debats, elaboració d’informes, propostes i tota mena d’activitats
divulgatives.
A més, compte amb el suport del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers
de Barcelona, el Col·legi d’Enginyers de Catalunya, el Col·legi
d’Economistes de Catalunya, la Societat Catalana de Gestió
Sanitària i el Cercle de Recerca en Economia de la Salut (CRES)
de la Universitat Pompeu Fabra.
A finals del 2017, un cop els Estatuts d’aquest Cercle han previst que els socis puguin ser persones físiques i/o jurídiques, el
Consell ha passat a col·laborar amb el Cercle en la categoria
d’Entitats Associades Col·laboradores.
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El Consell Assessor per a la Reforma Horària (CARH), adscrit al
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, ha
convidat al Consell a participar en el Taula Quadrangular sobre
la Reforma Horària en l’àmbit de la sanitat.
En aquesta Taula Quadrangular es va debatre i elaborar un document de bases per a un pacte a favor de la reforma horària en els
serveis sanitaris, en el qual es recomanen els horaris dels centres
d’atenció primària i dels hospitals, entre d’altres. Valorat el contingut del document final, el Consell va acordar adherir-se al Pacte
per la Reforma Horària.
Estudi sobre salut, estils de vida i condicions de treball dels
farmacèutics comunitaris de Catalunya
Aquest estudi es va realitzar a l’empara del conveni de conveni
de col·laboració entre la Fundació Galatea, Fundació Privada i el
Consell, el proppassat maig de 2015.
Cal recordar que la Fundació Galatea és una institució creada pel
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb la finalitat de promoure la salut i prevenir les malalties entre els professionals sanitaris malats així com per a prestar-los i facilitar-los la deguda assistència sanitària. Es troben representats en el seu Patronat, institucions
representatives de l’àmbit de la salut i, també, col·legis professionals representatius de professions sanitàries i, entre d’altres, des de
l’any 2011, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB).
Aquesta Fundació promou estudis i desenvolupa programes per
afrontar els problemes de salut dels professionals sanitaris. En concret, el programa Itaca té per objectiu promoure la salut dels professionals farmacèutics que pateixen trastorns mentals i/o dependència de l’alcohol o d’altres drogues inclosos els psicofàrmacs.
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Reforma Horària

El 14 de juny d’aquest 2017 es va presentar els resultats de
l’estudi sobre la salut, estil de vida i condicions de treball dels
farmacèutics comunitaris de Catalunya. L’enquesta on line autoadministrada va estar disponible a través de les webs col·legials
entre el 29 de juny i el 30 d’octubre de 2015. La van contestar 693
farmacèutics dels 6.630 farmacèutics comunitaris col·legiats a
Catalunya en aquell moment, sent una mostra representativa pel
que fa a sexe, edat i distribució territorial.
Aquest estudi consisteix el primer d’aquestes característiques a
l’entorn europeu amb aquest col·lectiu.
Projecte Estratègia COM 3
El Consell va acordar adherir-se al Projecte Estratègia COM 3,
que consisteix en la definició del model d’atenció comunitària a
Catalunya, centrat en la persona.
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El promotor del Projecte és la Taula d’entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya, que té el paper de donar resposta a les
demandes socials i sanitàries de persones vulnerables; per això,
el Projecte Estratègia COM 3 pretén ordenar els recursos que
hi ha per afrontar aquesta situació i disposar d’una cartera de
serveis del tercer sector, en la qual, entre d’altres, la farmàcia
comunitària hi sigui present.
Els avaladors del projecte és el Govern de la Generalitat i com
a col·laboradors del projecte del sector empresarial es compte amb la Fundació Bancària “La Caixa”, Abertis, DKV seguros
médicos i la Universitat Rovira i Virgili, als quals s’ha d’afegir el
Consell.
Projecte Ocupadors 2017-2019. Agència per la Qualitat del
Sitema Universitari de Catalunya (AQU)
A finals del 2017, l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va comunicar al Consell l’inici de la segona edició del Projecte OCUPADORS, el qual pretén conèixer
l’opinió dels ocupadors sobre les competències dels universitaris graduats recentment, amb la finalitat de recollir noves evidències que ajudin a millorar les titulacions universitàries de Catalunya. En la present edició, s’ha ampliat els sectors estudiats i
l’AQU ha volgut incloure el sector farmacèutic, en concret de la
farmàcia comunitària. L’enquesta recull informació sobre les característiques de l’empresa, valoració i satisfacció d’un conjunt
de competències dels graduats recents, política de formació i
relació empresa- universitat, entre d’altres.
Des del Consell s’ha fet una revisió i adaptació de l’enquesta al
sector, que s’ha difós a les farmàcies comunitàries a principis
del 2018.
Comissió Independent per al diàleg, la medicació i la conciliació
El Consell va acordar sumar-se a la Comissió Independent
per al diàleg, la medicació i la conciliació, liderada pel Col·legi
d’Advocats de Barcelona (ICAB), amb l’objectiu d’impulsar la
mediació i l’establiment de ponts de diàleg entre les Administracions catalana i central per trobar una solució pactada a la
situació política del moment.
També van formar part d’aquesta Comissió altres entitats representatives de la societat civil com les universitats Autònoma i de
Barcelona, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Consell
de l’Advocacia Catalana, PIMEC, UGT, CC.OO., la Cambra de
Comerç de Barcelona, l’Associació per a les Nacions Unides a
Espanya, o el Futbol Club Barcelona, entre d’altres.
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Representació del Consell en comissions
i grups de treball amb l’administració i en
patronats d’institucions farmacèutiques
Durant aquest any 2017, s’han realitzar un total de 214 reunions
de comissions i/o grups de treball que es relacionen en aquest
apartat.
A continuació, es detallen els representants del Consell que formem part dels diversos Consells i Comitès assessors i Comissions i grups de treball del Departament de Salut i/o del
Servei Català de la Salut que han tingut activitat en els últims
dos anys.

A EN RELACIÓ AL CATSALUT I AL CONCERT D’ATENCIÓ
FARMACÈUTICA CATSALUT-CONSELL
Comissió d’Atenció Farmacèutica de Catalunya
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
Rosa Núria Aleixandre (COFGI-CCFC)
Josep Aiguabella (COFL-CCFC)
Joaquim Nolla (COFT-CCFC)
M.Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Comitè directiu de la recepta electrònica
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
Fernando Espí (CCFC)
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4.5. Participació
institucional

Comitè de seguiment de la recepta electrònica
Joan Calduch (COFB-CCFC)
Fernando Espí (CCFC)
Comissió de seguiment de la cartera de serveis
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
M.Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Rafel Guayta-Escolies (CCFC)
Comissió tècnica assessora de formulació magistral
M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Francesc Llambí (COFB-CCFC)
Alba Rodríguez (COFGI-CCFC)
Pilar Rius (CCFC)
Comissió de seguiment de l’annex d’absorbents d’incontinència urinària
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)
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Comissió de farmacovigilància
Francisca Aranzana (COFB)
Núria Casamitjana (COFB)
Núria Bou (COFGI)
Gemma Galofré (COFT)
Jaumina Casanovas (COFL)
Pilar Rius (CCFC)
Comissió del programa d’educació sanitària per a la gent
gran (PESGG)
M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Maria Estrada (COFB)
Sílvia Cabarrocas (COFGI)
Teresa Hernández (COFL)
Jordi Blanch (COFT)
Pilar Rius (CCFC)

A banda de les comissions relacionades, s’han creat grups de treball específics i/o puntuals per tractar altres aspectes concrets.

B EN RELACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT
Comissió assessora en l’atenció materno infantil i
d’atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva
M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Comissió assessora sobre garantia de qualitat en la fabricació industrial de medicaments
Jordi Comabella (COFB)
Ramon Bonet (COFB)
Comissió d’informació terapèutica
Josep Manuel Llop (COFB)
Comissió de seguiment programa manteniment amb metadona
Pilar Rius (CCFC)
Comissió tècnica en matèria de documentació clínica
coordinada per l’Agència de qualitat i avaluació
sanitàries de Catalunya (AQUAS)
Rafel Guayta-Escolies (CCFC)
M. Pilar Gascón (suplent) (COFB-CCFC)
Comissió de treball de registre de professionals sanitaris
de Catalunya coordinada per l’Agència de qualitat i
avaluació sanitàries de Catalunya (AQUAS)
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
Comitè de Bioètica de Catalunya
Palmira Jolonch (COFT)
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Consell assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentària (IRTA)
M. Teresa Hernández (COFL)
Consell assessor sobre tabaquisme de Catalunya
Antoni Veciana (COFT)
Consell assessor de la Reforma Horària (CARH).
Taula salut.
Jordi Casas (COFB-CCFC)
Consell assessor d’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC)
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
M. Pilar Gascón (suplent) (COFB-CCFC)
Consell general de participació de l’ICS
M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Consell de Salut de Catalunya
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)
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Comitè de redacció del butlletí de farmacovigilància de
Catalunya
Núria Casamitjana (COFB)

Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
Josep Aiguabella (suplent) (COFL-CCFC)
Consell tècnic de formació farmacèutica continuada
Aina Surroca (COFB)
M. José Ferri (COFGI)
Èlia Esteve (COFT)
Berta Torres (CCFC)
Ortopèdia
Montserrat Gironés (COFB)
Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de
calor sobre la salut (POCS)
Rafel Guayta (CCFC)
Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
Pel que fa a les comissions i patronats d’institucions farmacèutiques, els representants del Consell són:
Comissió mixta de pràctiques tutelades UB
M.Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Josep Vilabrú (COFGI)
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Llorenç Lladonosa (COFL)
Palmira Jolonch (COFT)
Comissió mixta de pràctiques tutelades URLl
(Blanquerna)
Jordi Casas (COFB-CCFC)
Palmira Jolonch (COFT)
Comissió de seguiment SEFAC-Consell
M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Rafel Guayta-Escolies (CCFC)
Fundació Pharmaceutical care
Josep Brunsó (COFGI)
Fundació Concòrdia farmacèutica
Jaume Casas (COFB)
Andreu Suriol (COFT)
Patronat de la Fundació de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
M.Pilar Gascón (COFB-CCFC)

Per altra banda, cal esmentar que també hi ha constituïdes diverses comissions i grups de treball intern, entre el Consell i els
Col·legis, per debatre i tractar les propostes i/o documents que
es presenten en les reunions de les comissions mixtes amb el
CatSalut o/i amb el Departament de Salut o per tractar altres
temes o projectes d’interès. Aquestes s’han tingut en compte
amb el còmput de les 214 reunions realitzades al 2017.

Intervencions i presentació de treballs en
congressos i jornades d’interès professional
VII Jornada de la Societat Catalana d’Atenció i Tractament
del consum del Tabac (SCATT). (Barcelona, 10 de febrer).
Jornada de Farmacovigilancía, organitzada pel Consejo de
Colegios Farmacéuticos de Castilla-León. Participació de
la senyora Pilar Rius en la taula rodona sobre xarxes de
farmàcies sentinella. (Valladolid, 3 de març).
Infarma 2017, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona i pel Col·legi de Farmacèutics de Madrid. Participació de membres del Consell en diverses taules rodones. (Barcelona, del 21 al 23 de març).
Jornada sobre l’ús racional dels antibiòtics, organitzada
pel Col·legi de Metges de Barcelona. Participació del senyor Guillermo Bagaría en una de les taules rodones. (Barcelona, 23 de març).
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HEALTHIO Salut i Innovació. Jornada de compra pública
d’innovació, organitzada per l’AQUAS. (Barcelona, 4 de
maig).
V Jornada Farmaonuba, organitzada pel Colegio de Farmacéuticos de Huelva. (Punta Umbría, 18 de maig).
Congreso Farmacéutico de Castilla-León, organitzat pel
Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla-León. Participació del senyor Jordi de Dalmases en la taula rodona
Resultados en salud. Avanzando en Servicios Profesionales. (Salamanca, 25-26 de maig).
III Jornada Presente y futuro de la farmacia: innovación e
integración, organitzada pel Colegio de Farmacéuticos de
Pontevedra. Participació del senyor Jordi de Dalmases en
la taula rodona Innovadores y biosimilares: un reto de futuro. (Pontevedra, 6 de juny).
XXIII Jornada de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica
amb el lema El valor del medicament en la pràctica clínica
“ni massa, ni massa poc”. (Barcelona, 27 de juny).
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Jornada SEFAC. Participació del senyor Joaquim Nolla en
l’acte d’inauguració i del senyor Jordi Casas en la taula
col·loqui sobre el rol del farmacèutic comunitari en els medicaments innovadors. (Barcelona, 4 de maig).

I Jornada de la Professió Farmacèutica, organitzada pel
Col·legi de Farmacèutics de Girona, en el marc de la Universitat d’Estiu de la Ramon Llull. Participació dels presidents dels Col·legis en la moderació de les diverses taules.
(Puigcerdà, 13 de juliol).
X Congreso de Atención Farmacéutica, organitzat per la
Fundació Pharmaceutical Care. Participació del senyor
Jordi de Dalmases en la taula rodona El Farmacéutico
al Servicio del paciente. Claves de futuro. Comunicació
oral del pòster Evaluación de la idoneidad de la toma del
pulso arterial en las farmàcies como cribaje oportunista de la fibrilación auricular, defensada pel senyor Rafel
Guayta i presentació dels pòsters Evolución de la implementación de la cartera de servicios profesionales asistenciales en las farmacias comunitarias de Cataluña; Registro de actividad del Programa de Mantenimiento con
Metadona y evaluacion de intereaciones con medicación
concomitante; Elaboración del Plan funcional para el
Intercanvio de Jeringuillas (PIX) en Cataluña. (Burgos,
26-28 d’octubre).
XXVIII Edición de la Escuela de Salud Pública, organitzada
pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
amb el lema Nuevos roles de los profesionales sanitarios:
impacto en la pràctica, resultados y costes. Participació del
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senyor Jordi de Dalamses en la taula rodona sobre estudios europeos en desarrollo o finalizados. (Illa de LLatzaret,
Menorca, 21-22 de setembre).
Jornada sobre los riesgos de la falsificación de medicamentos y las medidas necesarias para su control, organitzada pel Colegio de farmacéuticos de Asturias. (Oviedo, 6
d’octubre).
Fórum farmacia latina. Organitzat per l’homòleg del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España a Portugal (Porto, 24 de novembre).
Jornada commemorativa del 20è Aniverari del sistema
d’acreditació de la formació continuada, organitzat pel Col·legi
de Metges de Barcelona. (Barcelona, 29 de novembre).
Debat Polítiques de salut i propostes per al desenvolupament del sistema sanitari, organitzat pel Cercle de Salut.
(Esplugues de Llobregat, 11 de desembre).
•

4.6. Normativa
legal

XV Jornada sobre Normes de Correcta Fabricació de Medicaments. Organitzada per la comissió assessora sobre garantia de qualitat en la fabricació industrial de medicaments
del Departament de Salut (Barcelona, 12 de desembre).

Normativa en tràmit d’audiència pública
En aquest apartat es relacionen els projectes normatius que,
de conformitat amb el que preveuen diversos articles de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions publiques de de Catalunya, s’envien al Consell
en tràmit d’audiència pública. En cas que el contingut del projecte normatiu afecti als interessos del col·lectiu farmacèutic, el
Consell prepara i presenta les al·legacions que estima oportunes.
A continuació es detallen els projectes normatius rebuts durant
l’any 2017, i s’indica si s’han presentat al·legacions per part del
Consell:
Proposta de decret pel qual s’estableixen els requisits i
garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis
sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre. (Març 2017).
Projecte per la qual s’actualitza l’annex del Decret
196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). (Març 2017).
Proposta d’acord pel qual s’aproven els nous Estatuts
del Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
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Informes de l’assessoria jurídica
Durant aquest any, l’assessoria jurídica del Consell ha elaborat i
revisat diversos documents relatius a:
Revisió dels projectes normatius en fase d’audiència pública.
Seguiment de projectes normatius presentats/tramitats al
Parlament de Catalunya.
Convenis de col·laboració amb altres entitats.
Actuacions referides al procés de selecció per accedir al
cos de titulació superior subgrup A1 de la Generalitat de
Catalunya, Salut Pública.
Informes relacionats amb iniciatives de l’administració pública o com a conseqüència de polítiques que afecten al
sector farmacèutic. Per exemple:
Nota sobre l’estat de situació de la tramitació de projectes normatius amb afectació al col·lectiu farmacèutic
que han quedat aturats arran de la dissolució del Parlament el mes d’octubre: a)Projecte de llei de Serveis a
les persones; b)Projecte de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris; c) Projecte de decret pel qual es regulen les condicions de la
indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i infermers; i d) Avantprojecte de Llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
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(Maig 2017).veis sanitaris, en fase prèvia a l’inici de la seva
tramitació jurídica, per a la seva revisió.

Nota relativa a l’actualització del factor p relatiu a la tarifació de formules magistrals i l’aplicació o no a la mateixa de la llei de desindexació.
Així mateix, els assessors jurídics del Consell el continuen representant a la Taula Lletrada de Col·legis Professionals de Catalunya. Aquest òrgan va néixer amb la vocació de facilitar un
instrument al servei dels facultatius, amb la voluntat d’analitzar
la normativa i jurisprudència que afecten els Col·legis.

Participació en activitats legislatives i seguiment d’aspectes jurídics.
Seguiment recursos jurídics
Aquest 2017 s’ha executat la sentència ferma dictada pel Jutjat
contenciós-adminsitratiu núm 5 de Barcelona sobre la primera
reclamació d’interessos de demora de les factures de la presta-

55

PROFESSIÓ I REPRESENTACIÓ Memòria’17 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

ció farmacèutica a càrrec del CatSalut, corresponents a les de
l’agost del 2011 a l’octubre del 2012, que ha resultat favorable
als interessos dels farmacèutics.

Altres aspectes
En el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del 18 d’agost
va sortir publicada la resposta al control del compliment de la
Resolució 513/XI, sobre el millorament del diagnòstic precoç de
malalties greus.
En l’informe de control es detalla les diferents activitats que es
realitzen des de la farmàcia comunitària per contribuir a la millora del diagnòstic precoç de malalties greus, i fa menció específica a la participació en el Programa de detecció precoç del
càncer de còlon i recte, a les intervencions de la farmàcia comunitària en la prevenció del càncer de pell, així com el desenvolupament del pilotatge del Programa d’atenció farmacèutica
al pacient crònic complex, la realització de xerrades en el marc
del Programa d’educació sanitària per a la gent gran i la posada
en marxa de la xarxa de farmàcies sentinella.

A nivell de Taula lletrada, s’ha analitzat l’Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès de Catalunya. Aquest
projecte normatiu obligaria que els Col·legis i les Consells de
Col·legis professionals hagin de comptar amb un registre de
grups d’interès, però no clarifica per quines actuacions públiques s’han de tenir en compte i quines persones físiques o jurídiques s’hi haurien d’inscriure. Les al·legacions a aquest avantprojecte es van fer de manera conjunta amb la resta de col·legis
professionals a través de la Taula Lletrada.
Cal aclarir que s’ha de diferenciar el registre de grup d’interès
dels Col·legis Professionals, de de l’Administració de la Generalitat i del seu sector Públic, al qual s’hi ha d’inscriure els Col·legis
Professionals en exercici de les seves funcions públiques. Des
de desembre de 2016, el Consell hi consta en la categoria II,
Sector empresarial i de base associativa, subcategoria Corporacions de dret públic.
La Taula Lletrada també s’ha encarregat d’estudiar i debatre entorn de Avantprojecte de Llei orgànica de protecció de dades
de caràcter personal i les Obligacions del RGPD per a les Administracions Públiques, revisant els documents publicats per
l’AEPD: “L’impacte del RGPD sobre l’activitat de les AAPP” i
“El Delegat de Protecció de Dades en les AAPP” i en un altre
ordre, la Sentència 62/2017, de 25 de maig de 2017, del Tribunal Constitucional relatives a les competències sobre Col·legis
Professionals. La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, ha continuat sent objecte d’anàlisi per part de la Taula Lletrada.

56

Cal ressaltar que el DPC valora si el professional està al dia de
coneixements, en base a l’experiència laboral, la formació i la
participació en projectes professionals. En aquest sentit, en el
DPC s’ha de complir un mínim d’activitats per a garantir el compliment dels estàndards:
a)
b)
c)

formació continuada: externa i en el centre;
aprenentatge a partir del treball: activitats que promoguin la pràctica reflexiva i opinió amb feedback;
altres activitats: avaluacions, docència i recerca i activitats individuals i grupals.

Totes les activitats tindran un pes en crèdits, hores o volum, que
serà transformat en una mateixa unitat de mesura i s’han de
relacionar amb els estàndards.

Arran del baix nombre de places FIR ofertades en els darrers
dos anys, el Consell juntament amb la Societat Catalana de
Farmàcia Clínica han mantingut converses amb el Departament
de Salut, per mirar d’incrementar-les de cara a les properes convocatòries.
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En el marc del Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya, el Departament de Salut va presentar el document esborrany
del Pla pel Desenvolupament Professional Continu (DPC). Un
cop revisat, el Consell va fer arribar les seves al·legacions, centrades en demanar la diferenciació de les actuacions que poden
desenvolupar els Col·legis Professionals, per una banda, i les
Societats Científiques, per l’altra, així com la incorporació dels
Col·legis Professionals en l’organisme independent avaluador
del sistema de DPC.

El Departament de Salut per determinar el nombre de places
es basa en les dades que consten al registre de professions
sanitàries, aportades pels propis Col·legis. Com que el registre presenta certes deficiències, aquestes dades no estan sent
una eina útil per planificar les places necessàries, i per això es
va plantejar la realització d’una enquesta dirigida als caps dels
serveis de farmàcia hospitalària per tenir informació del nombre
i de l’edat dels farmacèutics que hi treballen, entre d’altres aspectes d’interès. Les vocals de farmàcia hospitalària dels quatre
Col·legis, van definir l’enquesta i en van fer el seguiment.

Per altra banda, recordar que la publicació del Decret
147/2014, d’11 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment de l’aplicació de l’índex corrector
dels marges de les oficines de farmàcia, ha permès que farmàcies amb viabilitat econòmica compromesa que compleixin els requeriments estipulats, puguin accedir a l’aplicació
de l’esmentat factor corrector amb caràcter retroactiu des
de l’any 2012.
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La presentació de la sol·licitud i documentació acreditativa corresponent a l’any 2017 s’ha fet durant el mes de juny d’aquest
any, però l’import resultant es calcula quan ja es disposa de la
facturació amb càrrec al SNS dels 12 mesos de l’any. En el cas
del CatSalut, s’ha incorporat aquest import a la factura de gener
de de 2018. En total hi hagut 50 farmàcies que compleixen els
requisits per a l’aplicació de l’índex corrector per a l’any 2017
(15 a Barcelona, 5 a Girona, 17 a Lleida i 13 a Tarragona).

Pel que fa a les oposicions de farmacèutics de salut pública,
a partir de la convocatòria del procés selectiu per proveir 44
places del cos de titulació superior, inicialment restringida a farmacèutics (Resolució GAP/2265/2010 de 2 de juliol) i impugnada pel col·lectiu veterinari, perquè aquesta s’obri a aquest
col·lectiu, (modificada per la Resolució GRI/1449/2015, de 22
de juny), només va aconseguir superar el procés selectiu un veterinari a qui se li ha comptat com a mèrit haver treballat en un
escorxador. A petició dels vocals de salut pública dels quatre
col·legis, el Consell va acabar presentant un recurs d’alçada
en via administrativa contra l’acta de nomenament d’aquest
veterinari al Cos de Titulació Superior de Salut Pública, amb
l’argument que no s’hauria de considerar com a mèrit el treball
previ en un escorxador, ja que les tasques encomanades al cos
de titulació superior (subgrup A1) de la convocatòria no tenen a
veure amb aquesta activitat, per la qual ja hi ha el cos específic
de veterinaris. La resolució del recurs d’alçada no s’ha tingut
abans d’acabar l’any 2017.

4.7. Reconeixement

Aquest 2017 ha tingut lloc la quarta edició del Premi del Consell que s’atorga en el marc de la Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya. Amb aquest premi es vol retre reconeixement a
un/a farmacèutic/a de l’àmbit estatal que hagi escrit un article o
hagi publicat un text en defensa de la professió.
El Premi d’enguany es va concedir al senyor Enrique Ordieres
Sagarmínaga, farmacèutic i President dels laboratoris Cinfa, en
reconeixement al seu compromís amb la farmàcia comunitària.
L’acte de lliurament va celebrar-se en la sessió inaugural del
curs acadèmic 2018.
Per altra banda, el 13 de març va tenir lloc una nova edició del
lliurament de premis que atorga la publicació professional Correo Farmacéutico a les ‘Millors Iniciatives de Farmàcia de
l’Any’, corresponents a l’any 2016.
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Cal recordar que amb els Premis Correo Farmacéutico, aquesta
publicació reconeix la tasca diària d’aquelles persones, institucions o empreses que amb la seva aportació han ajudat a millorar el món de la farmàcia, l’atenció farmacèutica i la salut.
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En la categoria de ‘Atenció Farmacèutica i Educació Sanitària’, un dels premis va recaure en el Consell i el Departament
de Salut per la Campanya “pren-te el pols”. Aquesta campanya es va realitzar a Barcelona i a Tarragona entre l’11 de novembre i el 21 de desembre de 2016.

El senyor Jordi Blanc, secretari del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona (segon per l’esquerra), amb el Premi concedit al Consell.
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5. Sistemes

					
d’informació i
comunicacions
“La xarxa de Comunicacions Farmacèutica
de Catalunya, una realitat que avança cap a
nous projectes de serveis”
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La Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya
(“XCCFC” d’ara en endavant), implantada entre el 2005 i el
2009, s’ha modernitzat substancialment durant el 2016 i 2017.
No ha estat només un canvi de proveïdor, ha estat una renovació total de tots els equipaments, tant dels nodes centrals, com
de cadascú dels 3.200 punts de xarxa, que corresponen amb
cadascuna de les Oficines de Farmàcia (“OF” d’ara en endavant) de Catalunya, així com de les tecnologies d’accés, tenint
d’aquesta manera al 2017 una xarxa amb un 50% d’accessos
de fibra òptica (FTTH o HFC), amb previsió d’arribar al 75% al
2020. Aquesta renovació ha suposat, a més a més, un important
estalvi econòmic per les oficines de farmàcia. Ha estat un procés costós, en quant a esforços, però gràcies a la col·laboració
de les OFs, al seguiment acurat dut a terme pel CCFC i pels
quatre Col·legis Oficials de Farmacèutics de Catalunya (“COF”
d’ara en endavant), amb el suport de l’Oficina Tècnica de Migració, i a la bona feina de tots els professionals de tots els proveïdors involucrats, considerem que ha estat un procés exitós,
amb grans avantatges per les OFs i pels serveis actuals i futurs
del CCFC i dels COFs.
Al 2017 també s’ha modernitzat el Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta Electrònica (“SIFARE” d’ara en endavant),
millorant ostensivament els temps de resposta del servei de recepta electrònica, passant d’una mitja d’1,8 sg per cada línia de
venda dispensada, a un mitja de 0,8 sg per cada línia de venda
dispensada. Aquesta millora al temps de resposta s’ha degut a
la posada en marxa de nous servidors, quatre cops més potents
que els que feia servir el servei des del 2009, i a la incorporació d’un sistema d’emmagatzematge propi. Ha ajudat també,
notablement, el fet d’haver modernitzat els nodes centrals de
la XCCFC, que permeten l’accés a SIFARE des de les OFs, així
com la modernització que també ha dut a terme el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (“CTiTI” d’ara
en endavant) de la Generalitat de Catalunya, de la plataforma
del Departament de Salut, on s’ubica el Sistema Integral de
Recepta Electrònica (“SIRE” d’ara en endavant), que registra
totes les prescripcions i dispensacions de recepta electrònica.
Aquesta modernització ha suposat, a més a més, un altre estalvi
econòmic pel fet d’haver transformat una arquitectura de 6 servidors físics en una nova arquitectura de 2 servidors físics, amb
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2017 ha estat l’any de la finalització de totes les millores a les infraestructures del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (“CCFC” d’ara en endavant), que es varen començar al 2016,
i que han millorat el rendiment i l’estabilitat del servei de recepta
electrònica, a la vegada que permetran engegar nous projectes
més exigents al 2018, com la interoperabilitat de la recepta electrònica, la gestió electrònica dels vals de compra d’estupefaents
i dels llibres receptari i de comptabilitat d’estupefaents, o els
avisos de primera presa d’un medicament dels pacients, de
cara a l’actuació professional i posterior registre.
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6 servidors virtuals, sense perdre l’alta disponibilitat que requereix un sistema tan crític com és la recepta electrònica, i amb els
guanys de rendiment comentats amb anterioritat.
Donat que el servei de recepta electrònica ha assolit la seva
maduresa, i inicia una etapa de gran estabilitat pels propers
anys, amb un alt rendiment derivat de la modernització de totes les infraestructures, feta els dos últims anys, aquest 2017
el CCFC enfoca la seva estratègia cap a l’evolució del Sistema
d’Informació Farmacèutic de Dades Professionals (“SIFADATA”
d’ara en endavant) pels propers anys. Aquest Sistema es va
muntar al 2013, com a infraestructura base pels projectes on lo
important és la dada i no la transaccionalitat (SIFADATA – Milions
de dades, en un llarg període de temps, típicament anys - vs SIFARE – poques dades, de poc volum, però molt seguides, amb
molta concurrència i activitat), com per exemple l’obtenció de
llistats de recepta electrònica, el registre i seguiment de dades
de serveis professionals, l’extracció de dades pel seguiment de
projectes o com a suport a la presa de decisions, la facturació electrònica, l’emmagatzematge de consentiments o altres
tipus de documents com els vals de compra d’estupefaents,
etc etc. L’estratègia del CCFC pels propers anys, pel que fa a
SIFADATA, passa per fer servir el registre de les dades per dotar de més intel·ligència al servei de recepta electrònica, amb
projectes pel 2017-18 com la detecció automàtica i avís a l’OF
de si un medicament o producte és el primer que es va a dispensar a un pacient, o la detecció de dispensacions múltiples
d’un mateix producte a un mateix pacient en un mateix interval
de temps curt. Gràcies a SIFADATA, per tant, SIFARE tindrà més
intel·ligència i dotarà a les OFs d’eines potencials per millorar la
qualitat assistencial als pacients de Catalunya.
La cara visible de SIFADATA per les OFs ha estat, des del 2015,
el Portal de Serveis. Durant el 2017 s’han dut a terme els canvis necessaris a SIFADATA, per permetre que aquesta cara visible pugui ser un altre sistema diferent. El CCFC ha començat
a dissenyar i posar en marxa l’accés públic i segur a les seves
infraestructures (“CCFCLOUD” d’ara en endavant), que permetrà que l’accés a les dades de SIFADATA, i a la seva gestió, es
pugui fer, per exemple, des dels Programes de Gestió de les
Oficines de Farmàcia (“PGOF” d’ara en endavant), o des de les
webs i aplicacions (fixes o mòbils) dels COFs o altres entitats
homologades pel CCFC. S’inicia, d’aquesta manera, una nova
etapa de col·laboració entre diferents entitats, que podran registrar i consultar dades professionals de manera compartida, i
accedir-hi tant des de diferents sistemes d’informació com des
de diferents ubicacions geogràfiques.
Podem considerar, per tant, que 2017 ha estat l’any de la consolidació del nou Departament d’eProjectes del CCFC, que es
va muntar al 2016, amb la internalització dels serveis de desenvolupament d’aplicacions, i que s’han assolit els objectius que
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A continuació mostrem el detall de tots aquests canvis, evolucions, i millores, que s’han dut a terme durant el 2017 a cadascú
dels Sistemes d’Informació i projectes liderats pel CCFC.

5.1. XCCFC

XCCFC: Xarxa de Comunicacions Farmacèutica
de Catalunya:
La Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya, implantada durant els anys 2006-2009, connecta les 3.200 OFs
de Catalunya amb els sistemes d’informació del CCFC (SIFARE) i del CatSalut (SIRE), que proporcionen el servei de
recepta electrònica. XCCFC és una xarxa privada i segura,
similar a la utilitzada per les entitats bancàries, donat que
per ella circulen les dades de salut dels pacients. XCCFC és
l’eina que permet a les OFs treballar en xarxa, i rebre altres
serveis afegits, al marge de la recepta electrònica, amb avantatges més profitoses, com ara els serveis de TicFarma (serveis de telefonia fixa, mòbil, i valor afegit), o els serveis oferts
pel nou Portal de Serveis.
Donat que al 2016 la XCCFC va complir 10 anys, tots els
equips, tant centrals com a nivell d’OF, havien quedat obsolets, per la qual cosa es va iniciar el procés de modernització
de la XCCFC, que ha finalitzat durant el 2017. Ha estat un
projecte de més de 12 mesos, donat que s’han migrat tots
els serveis centrals (equips de comunicació entre OFs i SIFARE, equips de comunicació entre SIFARE i SIRE, i equips de
comunicació de la sortida a Internet centralitzada), i tots els
3.200 punts de xarxa corresponents a cadascuna de les OFs
de Catalunya. La migració a cada OF ha implicat muntar una
nova línia de comunicacions, per tal de no perdre el servei
actual, amb fibra òptica com a línia principal allí on es pugui,
o ADSL allí on no es pugui, i línia de comunicacions mòbils
4G multioperador com a línia de backup. L’adreçament IP de
cada PC de les OFs s’ha mantingut per facilitar el procés de
migració, i involucrar el menys possible a les empreses de
manteniment informàtic de les OFs.
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s’havien marcat aquell any, de millorar la qualitat d’aquestes
aplicacions, d’obtenir un major rendiment i control i agilitat dels
desenvolupaments, de reduir costos, i de tenir una major flexibilitat a l’hora de moure recursos humans entre diferents projectes.

Per fer totes aquestes tasques a cadascuna de les OFs, dins
dels terminis previstos, s’han concertat cites, a raó d’unes
140 setmanals, amb pics de 300 cites setmanals durant les
setmanes 7 i 8 del 2017. D’aquestes cites setmanals, una
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mitja del 70% han finalitzat amb èxit, deixant migrades les
OFs citades. Aquest rati d’èxit s’ha anat incrementant amb el
temps, passant del 60% inicial al 80%-100% final.

------

Un cop finalitzada la migració, el 45,5% d’OFs tenen una
tecnologia d’accés fonamentada en fibra (ja sigui amb cable
coaxial – “HFC”, o amb fibra pròpia de Vodafone – “FTTH”,
o amb fibra de Telefónica subcontractada per Vodafone –
“NEBA”), mentre que el 55,5% d’OFs tenen una tecnologia
d’accés fonamentada en ADSL. Durant el 2018, i anys posteriors, es durà a terme un procés de millora continua, per
tal d’anar migrant els accessos fonamentats en ADSL cap a
accessos fonamentats en fibra.

5.2. SIFARE
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Una altra gran millora que ha portat la migració de la XCCFC
ha estat el nou accés segur a Internet per a totes les OFs de
Catalunya. Dotat de noves infrastructures, i de noves eines
de gestió i monitorització, aquest nou accés a Internet permet un control total de la seguretat, arribant a identificar possibles virus o malwares que puguin tenir les OFs de manera
individual, o permetent l’anàlisi de l’ús que es fa de la XCCFC
per tipus d’aplicació (xarxes socials, actualitzacions, navegació web, ...), amb l’objectiu de prendre mesures correctores i
optimitzar el seu rendiment, seguretat, i bon ús.

SIFARE: Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta
Electrònica.

El Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta Electrònica és la plataforma de servidors i aplicacions que permet,
a les 3.200 Oficines de Farmàcia de Catalunya, accedir als
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Sistemes d’Informació del CatSalut per tal de fer servir la recepta electrònica a Catalunya. Les Oficines de Farmàcia realitzen aquest accés a SIFARE mitjançant els seus Programes
de Gestió o PGOFs, fent que les funcionalitats de la recepta
electrònica queden totalment integrades dins de la resta de
funcionalitats d’aquests programes (com pot ser el control
d’estocs, o la gestió de la comptabilitat de l’OF).
El 2017 ha estat també, igual que ha ocorregut amb la Xarxa
Farmacèutica de Catalunya, l’any de la renovació de SIFARE. Al 2016 la plataforma de Servidors de SIFARE va complir
6 anys, període a partir del qual els fabricants comencen a
recomanar una modernització dels seus servidors cap a noves famílies de servidors més actuals. No és una recomanació gratuïta. La tecnologia a nivell empresarial avança a nivell
exponencial amb el pas del temps. Els fabricants dediquen
gran part de les seves inversions en investigació i desenvolupament, per tal de treure noves famílies de servidors, més
òptims, amb major rendiment, i amb noves característiques
acordes a l’evolució del temps. Aquesta evolució fa que deixen de fabricar peces de les seves famílies més antigues,
encarint amb el pas del temps el manteniment que els seus
clients han de contractar. Un cop superats els sis anys de posada en marxa d’una plataforma de servidors, s’ha d’analitzar
per tant si es vol mantenir aquesta plataforma, pagant més en
manteniment al fabricant, i agafant riscos de no trobar peces
de recanvi amb el pas de cada any posterior, o migrar-la cap
a una nova plataforma més moderna. Aquesta modernització
cobra més importància a sistemes crítics, com és el de la
recepta electrònica, que afecta a més de 6 milions de ciutadans, on la premissa bàsica és anar a risc zero. Al 2016,
superats els sis anys de la posada en marxa de la plataforma
de servidors de SIFARE, el CCFC va prendre la decisió de
migrar aquesta plataforma, amb l’objectiu de minimitzar el
risc de perdre continuïtat al servei per manca de peces en cas
de fallida, i el de guanyar rendiment i estabilitat al servei de
recepta electrònica a Catalunya.
La plataforma de SIFARE que es va muntar al 2009, constava de
7 servidors físics: 4 servidors frontals, que rebien les operacions
de recepta electrònica fetes per les OFs (amb pics de fins a 70
peticions per segons, en períodes de màxima activitat, de 11:00
a 13:00 del matí), 2 servidors de bases de dades, que registraven
les operacions fetes per les OFs (1.500.000 de registres per dia,
de les quals uns 500.000 corresponen a dispensacions de recepta electrònica), i 1 servidor per les funcionalitats del Portal de
Serveis (obtenció de llistats de recepta electrònica, gestió de serveis professionals, ...). La nova plataforma que es va començar
a muntar al 2016, consta exclusivament de dos servidors, però
tres vegades més potents que els servidors actuals, donant més
prestacions amb un menor nombre de servidors. A més a més,
el Portal de Serveis compta amb un servidor addicional, fent que
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Després de quasi un any de treball, de moltes reunions amb els
diferents proveïdors involucrats, i de moltes hores de discussió
sobre el disseny de la nova plataforma, a l’abril s’ha posat en
marxa la nova plataforma de servidors de SIFARE, sense cap
afectació a les OFs de Catalunya. La millora del temps de resposta del servei de recepta electrònica ha estat ostensiva, passant d’una mitja d’1,8sg per cada línia de venda dispensada, a
un mitja de 0,8sg. Ha ajudat també, notablement, el fet d’haver
modernitzat els nodes centrals de la XCCFC, que permeten
l’accés a SIFARE des de les OFs. Tots aquests canvis han suposat, a més a més, un estalvi econòmic pels pressupostos del
CCFC, pel que fa al hospedatge, gestió, administració, operació, i monitorització de la plataforma de SIFARE, pel fet d’haver
transformat una arquitectura de 6 servidors físics en una nova
arquitectura de només 2 servidors físics (amb 6 servidors virtuals), sense perdre l’alta disponibilitat que requereix un sistema
tan crític com és la recepta electrònica, i amb els guanys de
rendiment comentats amb anterioritat.
Al juliol els temps de resposta de la recepta electrònica s’han vist
millorats encara més, passant de l’esmentada mitja de 0,8sg per
dispensació a una nova mitja de 0,5sg, derivats de la modernització que també ha dut a terme el Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació (“CTiTI” d’ara en endavant) de
la Generalitat de Catalunya, de la plataforma del Departament
de Salut on s’ubica el Sistema Integral de Recepta Electrònica
(“SIRE” d’ara en endavant), que registra totes les prescripcions
i dispensacions de recepta electrònica.
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es tingui l’alta disponibilitat de la qual no es disposava fins ara.
A banda, el sistema d’emmagatzematge de les dades (cabina
de discos) és propi del CCFC, a diferència de l’anterior que era
compartit per diferents clients.

Pel que fa a l’evolució de les funcionalitats de la recepta electrònica, al 2017 s’ha iniciat una nova línia estratègica de futur pel
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servei, fonamentada en dotar de més intel·ligència a SIFARE,
a partir de les dades enregistrades a SIFADATA (veure punt
següent d’aquesta memòria tecnològica per conèixer el concepte de SIFADATA). Aquesta intel·ligència es transformarà, a
nivell d’oficina de farmàcia, en informació addicional a la proporcionada per la pròpia recepta electrònica, que li permetrà al
seu titular dur a terme actuacions o seguiments professionals
sobre els pacients, que amb només la recepta electrònica no
podria. Dins d’aquesta línia s’ha començat a treballar en dos
projectes:
Mostrar avisos automàtics a les Oficines de Farmàcia al
moment de consultar el Pla de Medicació d’un pacient.
L’objectiu és mostrar un d’aquests avisos (o dos, o tots
tres, segons si el pacient compleix una, dos, o les tres condicions), i definir les actuacions que l’Oficina de Farmàcia
haurà de dur a terme (i registrar electrònicament) per cadascú:
Identificació de tractaments amb dificultats pel mode
d’administració. Detecció de si és la primera dispensació d’un pacient, per determinats productes o
malalties.
Identificació de medicaments que requereixen farmacovigilància.
Detecció de possible manca d’adherència al tractament.
Al 2017 s’ha començat a treballar en el primer d’aquests avisos, centrant-se a les primeres dispensacions d’insulines i inhaladors. L’objectiu és disposar d’aquest avís a les Oficines de
Farmàcia al 2018, amb el desplegament de la nova API 6.0.0 de
recepta electrònica.
Aquest tipus de projectes només són possibles gràcies a infraestructures com les de SIFADATA, compostes per servidors
orientats al processament de dades (al contrari dels servidors
de SIFARE, que estan orientats a rebre moltes peticions concurrents, sense fer cap processat o tractament de les dades). S’ha
de pensar que, per exemple, per aquest primer avís de primera
presa, el Sistema s’ha de recórrer, al moment que l’Oficina de
Farmàcia consulti el Pla de Medicació del pacient, totes les possibles dispensacions fetes amb anterioritat al pacient, per detectar si té alguna prèvia amb les característiques cercades i, cas de
no tenir-la, retornar l’avís de primera presa. Si cada mes hi han
aproximadament 11.000.000 de dispensacions electròniques,
el fet de cercar una possible dispensació un any enrere implica
recórrer uns 132.000.000 de registres electrònics. Per tenir el resultat d’aquesta cerca dins d’un temps raonable, s’ha de fer amb
infraestructures com les de SIFADATA. Si es fes amb les infraestructures de SIFARE, al marge d’afectar al funcionament normal
de la recepta electrònica de totes les OFs de Catalunya, el temps
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Afegir filtres intel·ligents a la dispensació, que garanteixin
la qualitat assistencial de les Oficines de Farmàcia als pacients de Catalunya, a la vegada que donin suport a detectar possibles errors a la prescripció i/o a la dispensació
que el propi servei de recepta electrònica no dóna. Al 2017
s’han començat a treballar dos d’aquests filtres:
Filtre de substitució per canvi de dosi. Fins ara, si una
Oficina de Farmàcia s’equivocava a la substitució
d’un medicament, i donava al pacient un altre medicament totalment equivalent però amb dosi diferent,
el servei de recepta electrònica ho acceptava, però
la dispensació era causa de devolució total per part
del CatSalut. Al 2017 s’ha posat en marxa un nou filtre a la dispensació, que detecta aquesta casuística i
mostra un missatge “cal signar per forçar el canvi de
dosi”, per tal que l’Oficina de Farmàcia signi la dispensació al moment, si considera que la substitució
és correcta. D’aquesta manera es minimitzen les devolucions a la facturació de dispensacions a càrrec
del CatSalut. S’ha de dir, però, que finalment aquest
filtre s’ha pogut implementar a SIRE (CatSalut), sense
que calgués fer cap desenvolupament ni a SIFARE ni
a SIFADATA.
Filtre de detecció de prescripcions massives d’un mateix producte, per un mateix pacient, dins d’un curt
termini de temps. El sistema de recepta electrònica
de CatSalut (SIRE), al qual es connecten els seus
prescriptors per donar d’alta les prescripcions electròniques als pacients, implementa tota una sèrie de
filtres per garantir la qualitat de les prescripcions. El
problema és que molts d’aquests filtres són opcionals
per les entitats de prescripció, i no s’implementen,
amb la qual cosa una oficina de farmàcia es pot trobar amb la situació de poder dispensar a un pacient
molts envasos de cop, situació que pot no tenir sentit.
Per altra banda, davant d’aquesta situació de possible dispensació múltiple, una oficina de farmàcia pot
actuar correctament, i dispensar un únic envàs, però
el pacient pot anar a una altra oficina de farmàcia i
recollir un altre envàs, i així indefinidament fins que el
pacient reculli tots aquests envasos disponibles. Per
tal de donar suport a aquesta situació, al 2017 s’ha
començat a treballar en la implementació d’un filtre
a SIFARE, amb el suport de SIFADATA, que permeti avisar de situacions com aquestes a les Oficines
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de resposta seria tan alt que potser el pacient ja hauria inclús
marxat de l’OF. SIFADATA permet donar resposta en menys de
2sg, sense afectar en res al servei de recepta electrònica de la
resta d’OFs.
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de Farmàcia, i els obligui a signar la dispensació al
moment, cas que s’estigui dispensant la n-èsima (o
superior) recepta d’un mateix producte, d’un mateix
pacient, dins del mateix període de temps (típicament
30 dies). S’espera que aquest filtre estigui operatiu al
2018.
Al 2017 també s’ha continuat treballant amb el projecte “Oficina
de Farmàcia lliure de papers”, que es va començar al 2016.
L’objectiu del projecte és convertir a format electrònic els Llibres
Receptari i de Comptabilitat d’Estupefaents, així com els vals de
compra i devolució dels vals d’estupefaents. Tota la gestió dels
llibres es farà de manera automàtica al PGOF, amb les compres
d’estupefaents i les vendes dels productes que hagin d’anar al
llibre. L’oficina de farmàcia només haurà de revisar quins són els
apunts que el sistema ha marcat automàticament com que han
d’anar al llibre, i publicar-los de manera que quedin registrats al
llibre oficial, i siguin visibles pel Departament de Salut de cara a
una possible inspecció. Aquest llibre oficial es podrà consultar
en qualsevol moment a través del Portal de Serveis. Així mateix,
les declaracions mensuals d’Especial Control Mèdic (“ECM”
d’ara en endavant), i les declaracions anuals d’estupefaents,
seran presentades per l’Oficina de Farmàcia, amb signatura,
també a través del Portal de Serveis, sent consultables al mateix
moment pel Departament de Salut. Aquesta solució elimina paper innecessari de les oficines de farmàcia i del Departament de
Salut, facilita l’ompliment dels llibres a les oficines de farmàcia,
a la vegada que els hi evita cometre errors a l’hora d’emplenarlos, i els hi facilita la presentació de les declaracions al Departament de Salut, a qui, per altra banda, li facilita la gestió de revisió
dels llibres i de les corresponents declaracions, a la vegada que
li dóna una informació en temps real que mai abans havia tingut. Tot el servei, incloent l’emmagatzematge de les dades dels
llibres, es proporcionarà mitjançant les infraestructures de SIFADATA, sota el mateix model de seguretat de la recepta electrònica, garantint d’aquesta forma el compliment de la LOPD nivell
alt o la nova DGPR, requerit per aquest tipus de dades.
Respecte als vals de compra i devolució d’estupefaents, tota
la seva gestió electrònica també quedarà integrada dins dels
processos actuals de comanda i recepció dels PGOFs. L’oficina
de farmàcia farà la comanda d’estupefaents com sempre l’ha
fet, a través de les finestres del seu PGOF, i serà el PGOF, de
manera transparent a l’OF, qui sol·liciti al Sistema un val electrònic d’estupefaent, per cada envàs de producte o substància
a comprar (a diferència dels vals paper, que queden assignats
a tota una comanda de varis envasos del mateix producte o
substància). El fet d’assignar un val a cada envàs s’ha dut a
terme per tenir traçabilitat des de la compra fins a la dispensació de cada envàs, tot i que la traçabilitat real arribarà quan es
posi en marxa el projecte SEVeM, de serialització dels medicaments. Cada val tindrà un identificador únic, i quedarà assignat
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Al 2017 s’ha desenvolupat (i distribuït) l’API de recepta electrònica, que permetrà que els PGOFs de les OFs integrin totes
aquestes funcionalitats dins dels seus Programes, i s’ha començat el desenvolupament de les funcionalitats que el Departament de Salut i les OFs tindran dins del Portal de Serveis. Per
principis del 2018 s’ha previst el disseny i desenvolupament de
la integració dels Sistemes d’Informació i logística dels distribuïdors de Catalunya (HEFAME, COFARES, FEDE, i ALLIANCE)
dins del Sistema. Per tal que tant el Departament de Salut com
la distribució puguin accedir a les dades de SIFADATA, al 2017
el CCFC ha posat en marxa el seu propi núvol privat d’accés públic, segur i controlat a través d’Internet, anomenat CCFCloud
(veure el corresponent capítol dins d’aquesta memòria tecnològica). S’espera que a l’estiu del 2018 es pugui començar un
pilot amb determinades OFs, PGOFs, i els quatre distribuïdors
d’estupefaents de Catalunya, amb l’objectiu de començar amb
la gestió electrònica dels llibres i dels vals, per totes les OFs de
Catalunya, el 1 de Gener del 2019, tenint d’aquesta manera un
any natural sencer amb dades electròniques.
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a l’oficina de farmàcia que fa la comanda, i al proveïdor a qui es
fa la comanda, de tal forma que només qualsevol d’ells podrà
fer canvis o gestions posteriors sobre ell. El proveïdor rebrà la
comanda, juntament amb la informació de cada val electrònic
de cada envàs o substància, i confirmarà amb signatura electrònica cadascú dels productes que ha lliurat a l’oficina de farmàcia, així com cadascú dels que no hagi pogut fer l’enviament,
amb el corresponent motiu. Quan l’oficina de farmàcia rebi els
estupefaents, haurà de confirmar amb signatura electrònica cadascú dels producte rebuts, així com cadascú dels possibles
productes que havia comprat però que no ha rebut. Finalment,
quan l’oficina de farmàcia dispensi un dels envasos comprats, o
faci servir part d’una de les substàncies comprades, el sistema
marcarà com dispensat el corresponent val electrònic, fent que
es pugui tenir traçabilitat de tot el procés de compra i venda
d’estupefaents en temps real. Les devolucions d’estupefaents
funcionaran igual, amb un val electrònic per cada envàs o substància a retornar, i el procés contrari, és a dir, sent l’oficina de
farmàcia qui marqui amb signatura l’enviament de cada producte, i el distribuïdor qui tingui que informar amb signatura de la
recepció (o no recepció) de cadascú dels productes retornats
per l’oficina de farmàcia. Totes aquestes entrades i sortides
d’estupefaents quedaran automàticament recollides al llibre de
comptabilitat d’estupefaents, amb la qual cosa l’únic que haurà
de fer l’oficina de farmàcia serà comprovar que les dades siguin
correctes, i publicar-les des del seu PGOF al llibre oficial, que
sempre es podrà consultar a través del Portal de Serveis.

Al 2017 s’ha posat en marxa també la prescripció i dispensació
electrònica de Fórmules Magistrals estandarditzades, que es
va començar a treballar amb CatSalut fa ja més de tres anys.
La solució implementada s’ha fonamentat en assignar un codi
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nacional a cadascuna de quasi un centenar de les fórmules magistrals més habituals, finançades i no finançades, amb un preu
fixe per les finançades obtingut a partir de la seva composició.
D’aquesta manera, al moment de prescriure una d’aquestes
Fórmules, el prescriptor només ha d’afegir el seu codi nacional
al Pla de Medicació del pacient, com un medicament més de la
resta dels prescrits. El pacient només ha d’anar a la seva Oficina
de Farmàcia, amb el seu Pla de Medicació, i se li elaborarà i dispensarà la Fórmula tal com se li dispensa qualsevol dels altres
medicaments prescrits. L’Oficina de Farmàcia no ha de tarifar la
Fórmula, donat que aquesta ja té un preu fixat. Tot aquest procés minimitza la feina de prescriptors i dispensadors, alhora que
optimitza el procés de facturació de dispensacions a càrrec del
CatSalut, a la seva vessant de Fórmules Magistrals.
Des del 2005, el Sistema d’Informació de recepta electrònica
del CCFC (SIFARE), s’ha comunicat única i exclusivament amb
el Sistema d’Informació de recepta electrònica del CatSalut
(SIRE). A partir del 2016 es va començar a treballar per tal que
SIFARE es comuniqui també amb altres Sistemes externs, com
el PIRE de CatSalut per la interoperabilitat de la recepta electrònica, o el SEVeM del CGCOF per la serialització i traçabilitat
europea dels medicaments. Cadascú d’aquests altres Sistemes
“parla” el seu propi “idioma”, diferent al que parla SIRE, el que
fa necessària una peça que faci de traductor dels diferents idiomes a integrar, alhora que sigui el punt únic de comunicació
entre SIFARE i tota la resta de Sistemes. Aquesta peça és el
producte Service Bus d’Oracle (“OSB” d’ara en endavant), que
ha començat a muntar-se al 2017, i que es fa servir a altres entitats catalanes del sector salut com l’Hospital General de Vic,
o el propi CatSalut. Aquests són els diferents projectes que es
muntaran sobre l’OSB:
Projecte PIRE (interoperabilitat recepta electrònica).
Permetrà que les Oficines de Farmàcia de Catalunya puguin consultar les prescripcions electròniques dels pacients d’altres Comunitats Autònomes, i els hi puguin fer la
corresponent dispensació electrònica. La solució tecnològica es fonamenta en un node central que pertany al Ministerio de Sanidad, Consumo, y Bienestar Social (“MSSSI”
d’ara en endavant), el qual fa de passarel·la entre el sistema de recepta electrònica de la Comunitat Autònoma
que té la prescripció del pacient, i el sistema de recepta
electrònica de la Comunitat Autònoma on se li vol fer la
dispensació. A més a més, aquí a Catalunya, hi ha un altre Sistema d’informació intermig del CatSalut, anomenat
PIRE, que permet la connexió del servei de recepta electrònica del CCFC (SIFARE) amb aquest node del MSSSI.
D’aquesta manera, quan un pacient d’altra Comunitat Autònoma arribi a una oficina de farmàcia de Catalunya, presentant la seva tarja sanitària que contingui el seu CIP-SNS
o, en el seu defecte, el seu NIF, l’OF podrà consultar la seva

Els criteris de dispensació (i facturació) seran els de
Catalunya, i no els de la Comunitat Autònoma prescriptora. Per exemple, a alguna Comunitat es pot dispensar més d’un envàs amb la mateixa recepta per
qualsevol producte, però aquí a Catalunya només es
permet un (o més però només si el producte ho permet).
No hi ha límit de copagament amb els pacients de les
altres Comunitats Autònomes.
La dispensació s’haurà de signar al moment de registrar-la, amb la qual cosa, els auxiliars no podran fer
aquest tipus de dispensacions.
La dispensació no es podrà eliminar, encara que
s’hagi tractat d’un error a la dispensació.
Hi han tres motius de diligència: urgència, desproveïment, i preu menor.
Cas que la prescripció sigui per principi actiu, s’haurà
de dispensar un medicament amb el mateix principi
actiu, dosi, forma farmacèutica, mida de l’envàs, i via
d’administració que el prescrit. Només es podrà canviar la mida de l’envàs, en cas de desproveïment o
urgència.
Hi hauran prescripcions finançades i no finançades.
Els cupons precinte s’hauran d’enganxar conjuntament amb els cupons a càrrec de CatSalut.

SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIONS Memòria’17 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

medicació activa a través del seu PGOF. Aquesta consulta
viatjarà des del PGOF fins a SIFARE (CCFC), de SIFARE
cap a PIRE (CatSalut), de PIRE cap al node del MSSSI, i
del node del MSSSI cap al sistema de recepta electrònica de la Comunitat Autònoma on s’ha fet la prescripció
(que podria ser inclús diferent de la Comunitat Autònoma
a la qual pertany el pacient). Un resum de la prescripció
electrònica disponible pel pacient farà el camí contrari a
l’explicat, i es mostrarà a l’OF. D’aquest resum l’OF haurà
de demanar informació detallada de cadascú dels medicaments que el pacient vulgui agafar, fent de nou la informació el camí d’anada i tornada. Finalment, l’OF haurà de
confirmar, amb signatura electrònica, la dispensació de cadascú d’aquests productes, fent un últim cop la informació
aquest camí d’anada i tornada. Aquesta dispensació tindrà
les següents particularitats:

Al 2017 s’han començat a desenvolupar els serveis que permetran totes aquestes funcionalitats, dins de la nova API 6.0.0 que
estarà disponible per les oficines de farmàcia de Catalunya a
l’estiu del 2018.
Projecte SEvEM (Sistema Español de Verificación de
Medicamentos). A partir de febrer del 2019 tots els medicaments amb recepta hauran de portar, segons normativa europea, un codi únic que identifiqui cada envàs de
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manera individual. Al moment de dispensar un d’aquests
medicaments, s’haurà de validar contra una base de dades europea que el seu codi sigui correcte i no hagi segut
ja dispensat en cap altra Oficina de Farmàcia d’Europa.
Si tot és correcte, el medicament quedarà marcat com
dispensat a la mateixa base de dades, evitant d’aquesta
manera la seva falsificació, alhora que es té traçabilitat
de tot el seu cicle de vida. Per poder llegir aquests nous
codis les oficines de farmàcia hauran d’adquirir uns nous
lectors, compatibles amb el sistema datamatrix, i tenir el
seu PGOF adaptat a l’API de recepta electrònica que els hi
permeti connectar-se amb el node. La solució tecnològica
es fonamenta en una gran base de dades Europea, que
estarà replicada a una base de dades nacional a cada país,
que és contra la que consultaran els diferents sistemes de
recepta electrònica de cada Comunitat d’aquell país. A Espanya, la connexió contra el node nacional es durà a terme a través de NodoFarma, un sistema pasarel.la creat pel
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
(“CGCOF” d’ara en endavant). Durant el 2017 s’ha treballat amb el CGCOF i la resta de COFs d’Espanya, per tal
d’ajustar el disseny definitiu del sistema. Durant el 2018 es
connectarà el Service Bus del CCFC amb NodoFarma, i es
desenvoluparan els serveis de l’API 6.0.1 de recepta electrònica, que permetrà als PGOFs integrar les funcionalitats
de SEVeM dins dels seus Programes.
Projecte SIFARE 2.0. Els serveis de recepta electrònica
del CCFC (SIFARE), estan sustentats sobre una arquitectura software creada al 2005. Des del 2009 que aquesta
arquitectura ja no ha estat evolucionada per part del fabricant, fent que noves tecnologies o serveis que varen
ser creats després d’aquesta data, com per exemple
l’encriptació SHA2, no puguin ser implementats a SIFARE.
Això crea dos problemes bàsicament. Un, que limita les
futures evolucions de SIFARE, donat que no poden implementar-se noves millores tecnològiques que puguin sortir
amb el temps; i un altre que pot fer que s’arribi a una situació en la que algun sistema amb els que es comunica SIFARE implementi una d’aquestes millores, i SIFARE no es
pugui adaptar, arribant a una situació de bloqueig, que pot
afectar inclús al servei. Això és el que ha ocorregut al 2017,
quan el CTiTI, per incrementar el nivell de seguretat de les
comunicacions encriptades entre SIRE (CatSalut) i SIFARE
(CCFC), ha canviat l’encriptació SHA1 per la més segura
SHA2, que és incompatible amb l’arquitectura actual de SIFARE. El certificat SHA1 que permet aquesta comunicació
encriptada entre SIRE i SIFARE, caducava al setembre del
2017, i les noves entitats de certificació ja no emetien nous
certificats amb SHA1, amb la qual cosa, o SIFARE admetia
aquests nous certificats SHA2 al setembre, o es perdria la
comunicació entre SIRE i SIFARE, perdent d’aquesta ma-

5.3. SIFADATA

SIFADATA: Sistema d’Informació Farmacèutic de Dades
Professionals.

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya va iniciar al
2013 un procés de reorganització i optimització dels seus processos i Sistemes, amb objectius d’estalvi econòmic, millora de
la qualitat i del seguiment dels serveis professionals, i alineament amb el nou Model de Farmàcia Comunitària. Tota aquesta reorganització va donar lloc a un nou Sistema d’Informació
paral·lel a SIFARE, anomenat SIFADATA (Sistema d’Informació
Farmacèutic de Dades Professionals), optimitzat pel registre
i processat de dades. A diferència de SIFARE, on les infraestructures estan optimitzades per rebre moltes peticions concurrents (fins a 70 per segon, en moments de màxima activitat de
la recepta electrònica), sense fer grans tractaments de dades, a
SIFADATA les infraestructures estan optimitzades per tot el contrari, rebre poques peticions concurrents però que impliquen un
recorregut o consulta o processat de milions de dades, i requereixen d’una resposta quasi immediata. SIFARE i SIFADATA són
dos Móns totalment oposats, des d’un punt de vist de Sistemes d’Informació, que no poden coexistir junts, perquè l’ús d’un
afecta al correcte funcionament i rendiment de l’altre. SIFADATA
conté, per exemple:
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nera tot el servei de recepta electrònica a Catalunya. El
projecte SIFARE 2.0 consisteix en integrar dins del Service
Bus (OSB) tota l’arquitectura actual de SIFARE, de tal manera que es tingui una arquitectura actualitzada, sense cap
restricció al moment d’afegir nous serveis o noves millores
tecnològiques. És un projecte llarg, a dos anys, que s’ha
de dissenyar i executar sense que el servei de la recepta electrònica es vegi afectat. La primera part per la que
s’ha començat a treballar ha estat la de les comunicacions,
per tal de resoldre el problema de l’encriptació SHA2. A
l’agost del 2017 l’OSB del CCFC ha estat muntat, amb èxit,
sense cap servei dins seu, simplement com a pasarel.la
de comunicacions SHA1-SHA2. Durant els propers anys
s’aniran integrant els serveis actuals de SIFARE dins de
l’OSB, i s’aniran desenvolupant de nous, com per exemple
els associats a la interoperabilitat de la recepta electrònica
o al servei de validació de medicaments que hem comentat
abans.

Rèplica en temps real de les dades de SIFARE, per tal de
poder treure llistats i consultes sense afectar al servei de
recepta electrònica, a la vegada que permet disposar d’un
sistema de recovery per si apareix algun problema amb la
base de dades de SIFARE.
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Catàleg de catàlegs: SIFADATA incorpora part dels dos catàlegs de productes farmacèutics més comuns; part de la
“PFC” o Catàleg de Productes Farmacèutics de CatSalut,
i part de la “BOT+” o Catàleg de Productes Farmacèutics
del CGCOF (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos).
Dades de registre i gestió de Serveis Professionals: com
per exemple les associades a la gestió electrònica del Programa de Manteniment amb Metadona (“PMM” d’ara en
endavant).
Consentiments signats dels pacients.
Vals electrònics de compra d’estupefaents.
Processos de facturació
Etc.
Des del maig del 2016, les Oficines de Farmàcia i els Col·legis
Oficials de Farmacèutics de Catalunya poden accedir a les dades de SIFADATA, mitjançant el Portal de Serveis, el qual només és accessible a través de la XCCFC. Al 2017 s’ha començat
a treballar en obrir l’accés a les dades de SIFADATA a través
d’accessos públics segurs (Internet), mitjançant altres interfases
diferents al Portal, com podrien ser els Sistemes d’Informació
d’altres entitats (COFs, CatSalut, distribució farmacèutica,
PGOFs, ...), o dispositius mòbils a través de les corresponents
APPs. L’estratègia de futur del CCFC per SIFADATA passa, per
tant, per crear un gran núvol privat (“CCFCloud” d’ara en endavant; veure següent capítol) de dades professionals, obtingudes
de diferents fonts homologades, accessible per tot aquell agent
interessat i que hagi sol·licitat prèviament l’accés.
Mentre es treballa amb la creació del CCFCloud, s’ha continuat
treballant en afegir noves funcionalitats al Portal de Serveis, el
qual ara per ara permet gestionar els següents serveis:
Servei de Recepta Electrònica:
Gestió de les Oficines de Farmàcia que poden treballar amb el servei de Recepta Electrònica.
Gestió dels usuaris que poden treballar amb el servei de Recepta Electrònica. Els usuaris col·legiats són
gestionats pels COFs, mentre que els usuaris auxiliars
són gestionats pels propis titulars de les Oficines de
Farmàcia.
Gestió dels permisos que poden tenir aquests usuaris
amb el servei de Recepta Electrònica. Per exemple, la
signatura de recepta electrònica només està permesa,
per defecte, pels titulars i els substituts de l’Oficina de
Farmàcia, els quals, mitjançant el Portal de Serveis,
poden permetre que els adjunts de l’Oficina de Farmàcia també puguin fer aquesta signatura.
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Gestió dels equips (PCs, datàfons, ...) de l’Oficina de
Farmàcia que poden treballar amb el Servei de Recepta Electrònica, o que requereixen de connexió a
Internet a través del servei centralitzat de la XCCFC.
Gestió de les farmacioles de les Oficines de Farmàcia.
A través del Portal es poden donar d’alta aquestes
farmacioles, per tal que també puguin treballar amb el
Servei de Recepta Electrònica.
Control de qualitat de la signatura electrònica de les
dispensacions del servei de Recepta Electrònica. Mitjançant diversos avisos al Portal, i un informe detallat
de lo pendent de signar, les Oficines de Farmàcia poden actuar proactivament per tal d’evitar les corresponents devolucions per part del CatSalut, ja sigui
per dispensacions no signades o per dispensacions
signades fóra de termini.
Tancament de la facturació electrònica a càrrec del
CatSalut. Les Oficines de Farmàcia tenen la potestat
d’establir un dia al mes, a partir del qual, totes les
dispensacions posteriors, fins a la fi del mes, es facturaran al mes següent de la dispensació. A través
del Portal de Serveis, les Oficines de Farmàcia poden
establir aquest dia cada mes. Cas de no establir cap
dia, el tancament de la facturació es farà de manera
automàtica, incloent totes les dispensacions fetes durant el mes a la factura d’aquest mes.
Impressió de fulls de cupons buits. A través del Portal
de Serveis, les Oficines de Farmàcia poden treure “n”
fulls buits on enganxar els cupons precintes de les
dispensacions a càrrec del CatSalut, amb les dades
de l’Oficina de Farmàcia, i els requadres per enganxar
els cupons de manera adreçada.
Obtenir un llistat amb les dades de facturació (import
líquid, previ a descomptes) de les dispensacions a càrrec del CatSalut, d’un període determinat, en format
PDF, DOC, o HTML.
Obtenir un llistat amb les dades de prescripció i dispensació de les dispensacions a càrrec del CatSalut, d’un període determinat, en format PDF, DOC, o
HTML.
Obtenir un llistat amb el detall de les Fórmules Magistrals dispensades per l’Oficina de Farmàcia, a càrrec
del CatSalut, d’un període determinat, en format PDF,
DOC, o HTML.
Al 2017 s’han afegit tres nous llistats al Portal de Serveis:
Llistat de receptes pendents de signar, el qual
mostra el detall de receptes que encara es poden signar, per no rebre penalització del CatSalut,
i aquelles que ja han quedat fóra de termini i que
sí o sí rebran penalitzacions per part del CatSalut.
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Llistat comparatiu econòmic, el qual mostra dades de facturació de dispensacions a càrrec del
CatSalut de la pròpia oficina de farmàcia, d’una
setmana, d’un mes, i d’un any, així com percentatges comparatius mensuals respecte a les 9 oficines de farmàcia que l’envolten (sense mostrar
cap informació d’aquestes altres oficines de farmàcia).

Serveis Professionals:
Gestió electrònica de l’alta, baixa, i renovació, d’una
Oficina de Farmàcia al PMM. Mitjançant el Portal de
Serveis, aquella Oficina de Farmàcia que vulgui entrar al PMM, pot omplir el corresponent formulari de
sol·licitud, adjuntant tota la documentació obligatòria,
el qual entra a un fluix de validacions fins arribar al
Departament de Salut. Anàlogament, les sol·licituds
de baixa o de renovació de les Oficines de Farmàcia
que ja estan dins del PMM, també es poden fer electrònicament a través del Portal de Serveis. Ara per
ara, tots aquests fluixos no són 100% electrònics, i es
continua fent servir el paper. S’espera que al 2018 la
gestió sigui totalment electrònica.
Gestió electrònica de l’assignació dels pacients PMM
a les Oficines de Farmàcia. Mitjançant el Portal de
Serveis, les Oficines de Farmàcia del PMM poden donar d’alta les dades dels pacients assignats a la seva
Oficina de Farmàcia, afegir la informació de la seva
prescripció, i pujar i emmagatzemar al propi Portal
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Llistat comparatiu de fidelitat dels pacients, el qual
mostra dades mensuals dels pacients de l’oficina
de farmàcia (sense mostrar cap dada personal),
com la fidelitat dels pacients (fidel, habitual, ocasional, o accidental) o els horaris de compra (tarda, matí, entre setmana, o en cap de setmana),
així com percentatges comparatius mensuals respecte a les 9 oficines de farmàcia que l’envolten
(sense mostrar cap informació d’aquestes altres
oficines de farmàcia).
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tots els papers necessaris per aquesta alta. Aquest
pas és necessari per fer la gestió electrònica dels pacients a cada Oficina de Farmàcia, però només s’ha
de fer un cop. S’espera que un futur, el Portal de Serveis estigui integrat amb els Sistemes d’Informació
dels Centres Prescriptors, per tal que aquesta alta es
pugui automatitzar, sense incorporació manual de les
dades per part de les Oficines de Farmàcia.
Planificació electrònica de les cites amb els pacients,
per la presa del seu tractament, i seguiment electrònic d’aquestes preses. A partir de la informació mensual de la prescripció de cada pacient, introduïda
per l’Oficina de Farmàcia a partir de l’ordre mèdica
en paper, el Portal de Serveis genera un calendari
on l’Oficina de Farmàcia pot veure quines seran les
seves properes visites dels seus pacients. L’Oficina
de Farmàcia pot modificar aquestes cites, segons
els seus acords amb els seus pacients i, un cop el
pacient es presenti per prendre la seva medicació,
l’Oficina de Farmàcia introduirà al Portal totes les dades associades a aquesta dispensació. L’Oficina de
Farmàcia comptarà també amb informació de tota la
medicació que s’està prenent el pacient, per tal de
detectar possibles interaccions amb la metadona.
Tancament mensual dels pacients, per tal d’enviar de
manera automàtica les dades de facturació al corresponent Col·legi Oficial de Farmacèutics (l’ordre mèdica en paper s’haurà de continuar enviant físicament,
fins que es tingui prescripció electrònica de metadona, previst pel 2019), i de generar automàticament el
full de seguiment mensual de cada pacient, amb la
informació de prescripció i dispensació. Al 2017 s’ha
aconseguit que aquest full ja no s’hagi d’enviar físicament al Departament de Salut, donat que des del
CCFC cada mes s’envien les corresponents dades
electròniques directament al Departament.
Serveis Tecnològics:
A través del Portal de Serveis es pot consultar el catàleg de productes oferts pel CCFC, sota la marca
TicFarma, en quan a serveis de telefonia fixa, mòbil,
dades, i de valor afegit. El Portal també permet que
cada Oficina de Farmàcia pugui consultar el detall de
les trucades fetes amb els terminals contractats a TicFarma. Pels propers anys s’espera que des del propi
Portal les Oficines de Farmàcia puguin gestionar tots
els seus serveis, així com de demanar de nou. De moment, aquesta tasca s’ha de fer a través del Centre de
Gestió d’Operacions (CGO) de TicFarma.
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CCFCLOUD: núvol privat de dades professionals homologades, amb accés públic controlat i segur.
Al 2017 s’ha començat a treballar en obrir l’accés a les dades
de SIFADATA (veure capítol anterior) a través d’accessos públics
segurs (Internet), mitjançant altres interfases diferents al Portal
de Serveis, com podrien ser els Sistemes d’Informació d’altres
entitats (COFs, CatSalut, distribució farmacèutica, PGOFs,
...), o dispositius mòbils a través de les corresponents APPs.
L’estratègia de futur del CCFC per SIFADATA passa, per tant,
per crear un gran núvol privat (“CCFCloud” d’ara en endavant)
de dades professionals, obtingudes de diferents fonts homologades, accessible per tot aquell agent interessat que hagi
sol·licitat prèviament l’accés.
Durant el 2017 s’han dut a terme diferents reunions internes
al CCFC, per tal de definir el futur model de gestió electrònica
dels serveis professionals, que permetran nodrir la gran base de
dades professional de SIFADATA, ja sigui a través de Sistemes
propis dels COFs utilitzats per les seves oficines de farmàcia, o
a través d’una APP del CCFC per als pacients de Catalunya. Per
fer aquesta gestió de les dades de SIFADATA, al 2018 es desenvoluparà una capa de serveis al Service Bus del CCFC, la qual
serà accessible a través de l’accés segur i controlat d’Internet
que s’ha obert al 2017.
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5.4. CCFCCLOUD
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5.5. TICFARMA

TicFarma: Serveis de Telefonia fixa, mòbil, dades, i de valor
afegit, per les Oficines de Farmàcia de Catalunya.
Sota el paraigües de TicFarma, i gràcies a la força que proporciona la Xarxa d’Oficines de Farmàcia de Catalunya, el CCFC
ofereix, des del 2011, serveis de telefonia fixa, telefonia mòbil,
accessos a Internet de fibra i ADSL, i serveis de valor afegit,
amb unes condicions molt avantatjoses per les Oficines de Farmàcia de Catalunya. Tota la gestió dels serveis es centralitza,
a mode de finestreta única, al Centre de Gestió i Operacions
(“CGO” d’ara en endavant) de TicFarma.
Al 2016 el CCFC va prendre la decisió de canviar el seu proveïdor per la Xarxa Farmacèutica de Catalunya i pels serveis
de TicFarma (de Telefónica a Vodafone; veure primer capítol
d’aquesta memòria tecnològica). El primer que s’ha fet al 2017
ha estat una web on les oficines de farmàcia podien veure el
seus serveis contractats a TicFarma amb Telefónica, i com quedarien aquests serveis un cop migrats a Vodafone, per tal que
pogueren prendre la decisió de si migrar o no. El resultat ha
estat el següent:
Migraran un total de 868 oficines de farmàcia, de les 969
inicials
Migraran un total de 1.468 línies fixes i ADSLs, de les 2.249
inicials
Migraran un total de 2.016 línies mòbils, de les 2.369 inicials
Durant els mesos de maig, juny i juliol s’ha executat la migració
dels serveis mòbils, sense quasi afectació a les oficines de farmàcia que l’havien acceptat. L’Oficina de Migració, liderada per
l’empresa Sayós & Carrera, ha estat clau en l’èxit de la migració,
sent el canal únic de comunicació amb les oficines de farmàcia,
i la responsable del seguiment de les accions planificades per
Vodafone.
La migració dels serveis fixos, per contra, ha donat més problemes dels previstos, i ha tingut que ser posposada pel 2018,
amb un possible canvi de model (de serveis Vodafone empreses a serveis Vodafone micropymes) i de proveïdor pel CGO de
TicFarma (de S&C a Asociatel). Al 2018 s’analitzaran aquests
canvis, i es tractarà de finalitzar la migració dels serveix fixos.

5.6

CGO

CGO: Centre de Gestió i Operacions.
El Centre de Gestió i Operacions (“CGO” d’ara en endavant),
proporcionat per Sayós & Carrera des del 2009, dóna el servei
d’atenció a l’usuari (“CAU” d’ara en endavant) per dubtes o in-
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Nagios, com a eina bàsica de monitorització de tota la Xarxa Farmacèutica de Catalunya, extrem a extrem, des de
cada Oficina de Farmàcia, fins al node final d’entrada a la
Xarxa de Comunicacions de la Generalitat de Catalunya
(“XCAT” d’ara en endavant).
eSight, com a eina de monitorització de cada punt individual de la nova Xarxa de Vodafone, per detectar caigudes
de les línies principals o backup de les Oficines de Farmàcia
M2M, com a eina de monitorització de la nova xarxa de
backup de Vodafone, per detectar Oficines de Farmàcia
que estan funcionant per la línia secundària, i actuar proactivament amb la possible incidència de la línia principal.
FortiViewer i FortiReport, com a eina bàsica de monitorització de totes les comunicacions entre les Oficines de Farmàcia i Internet, per la nova Xarxa de Vodafone.
Oracle Enterprise Manager, com eina bàsica de Monitorització de tota la Plataforma de SIFARE: servidors (CPU,
memòria, ...), middleware, base de dades, etc. La visibilitat
d’aquesta eina des del CCFC, juntament amb les eines de
monitorització de la Xarxa, dona una visió global de totes
les Infraestructures del Servei de Recepta Electrònica als
responsables tecnològics del CCFC.
El CGO, per altra banda, és l’encarregat de generar les factures per les oficines de farmàcia del servei de connectivitat de
la XCCFC, i dels serveis de TicFarma, així com el responsable
de fer el seguiment dels acords de nivell de servei (“SLA” d’ara
en endavant) que el proveïdor ha de garantir pels serveis de la
XCCFC i TicFarma.

SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIONS Memòria’17 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

cidències amb la recepta electrònica, amb el portal de serveis,
i amb la XCCFC, així com el servei d’atenció a l’usuari per la
gestió de tots els serveis de TicFarma. Per altra banda, és el
responsable de la monitorització global de tota la XCCFC, i la
monitorització individual de cadascú dels 3.200 punts de Xarxa,
mitjançant les següents eines :
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6. Responsabilitat
“Responsabilitat Social Corporativa: compromís de l’organització envers les necessitats dels seus grups d’interès en els diferents
àmbits, per mitjà d’una implicació voluntària
i solidària”
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La Responsabilitat Social Corporativa (RSC), també anomenada Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), és el compromís de l’organització envers les necessitats dels seus grups
d’interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi ambient, clientela i entitats proveïdores, i bon govern i transparència), per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més enllà del
que estableix la legislació vigent.
En aquest sentit, i com en anys anteriors, s’han seguit col·laborant
amb Farmamundi, la Fundació Privada Abadia de Montserrat,
2025 i amb la Fundació de la Concòrdia Farmacèutica.
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7. Comunicació
Des del Consell s’han atès abastament les peticions dels
mitjans de comunicació, tant d’àmbit general com de
l’especialitzat, proporcionant informació sobre temes professionals capdavanters a l’estat i també sobre la problemàtica dels impagaments.
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“La Generalitat posa fre a la polimedicació”,
Els Matins de TV3
Servicios Profesionales: barreras y oportunidades
para la concertación, Diariofarma

Xarxa de farmàcies sentinelles, GENCAT

COMUNICACIÓ Memòria’17 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

El Consell en els mitjans

Campanya de la grip a les farmàcies: “La grip s’atura aquí”, EL GLOBAL i Diari de Girona
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El Consell en els mitjans

Xarxa de Farmàcies Sentinelles, El Punt Avui

“Diagnòstic precoç VIH i hepatitis”,
Departament de Salut

Unas 160 de 16.000 pruebas de detección precoz
Sida en farmacias, reactivas, La Vanguardia
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“Botica y dentistas se alían, a la larga,
en salud bucodental”, Correo Farmacéutico
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“Diagnòstic precoç VIH i hepatitis”,
Departament de Salut

Presentació de la campanya de vacunació antigripal, GENCAT

“Quin ús fem dels medicaments?”, Tarda oberta de TV3

“Mentes abiertas para trascender”,
Correo Farmacéutico

“Los pacientes catalanes con problemas de piel podrán optimizar
sus cuidados”, La Vanguardia
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8. Tancament

Pressupost
2017

Pressupost
any 2017 (EUR)

Realitat
any 2017 (EUR)

575.612,35
453.528,00
49.883,00
28.149,35
44.052,00

581.590,00
460.304,00
48.917,00
27.759,00
44.610,00

5.977,65
6.776,00
-966,00
-390,35
558,00

2.500,00
2.500,00
–

37.500,00
2.500,00
35.000,00

35.000,00
0,00
35.000,00

25,00
25,00

6,09
6,09

-18,91
-18,91

TOTAL INGRESSOS

578.137,35

619.096,09

40.958,74

SERVEIS DE PROJECTES O.F.

964.960,00

983.871,48

18.911,48

GESTIÓ PER MANTENIMENT ESTRUCTURA R.E. 1.147.500,00
Barcelona
857.195,74
Girona
102.474,77
Lleida
62.815,76
Tarragona
1.147.500,00

1.136.387,15
849.459,28
101.917,63
61.967,45
1.136.387,15

-11.112,85
-7.736,46
-557,14
-848,31
-11.112,85

CONNECTIVITAT

3.853.310,62

4.153.550,44

300.239,82

REFACTURACIÓ SERVEIS TELEFONIA XARXA
TESA: Connexió OF
VF: Connexió OF
VF: Tarifes Planes MPN
Trucades fora de Tarifa Plana de les OF

3.011.559,44
2.772.000,00
167.000,00
32.400,00
40.159,44

2.935.387,08

-76.172,36

841.751,18
238.091,87
130.113,19
-125.300,00
213.975,36
384.870,76
0,00

1.218.163,36
821.274,74
549.928,62
-153.040,00

376.412,18
583.182,87
419.815,43
-27.740,00
-213.975,36
-384.870,76
0,00

Diferència
any 2017 (EUR)

ACTIVITAT ORDINÀRIA
QUOTES COL·LEGIALS
Quotes Barcelona
Quotes Girona
Quotes Lleida
Quotes Tarragona
ALTRES INGRESSOS
Programa PESGG
Xarxa Farmàcies sentinelles (2017)
INGRESSOS FINANCERS
Interessos c/c Administració

SERVEIS TICFARMA
TESA: Telefonia Fixa i ADSL
TESA: Telefonia Mòbil
TESA: Subvenció a la Xarxa
VF: Telefonia Fixa i ADSL
VF: Telefonia Mòbil
VF: Subvenció a la Xarxa
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Ingressos 2017
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Ingressos 2017 (continuació)

SUBVENCIONS D’EXPLOTACIÓ
Subvenció fons Finanç. Nov. Tecno.
i altres (AIU 18/03/15)
TOTAL INGRESSOS CONSELL

Pressupost
any 2017 (EUR)

Realitat
any 2017 (EUR)

diferència
any 2017 (EUR)

4.440.000,00

4.593.300,07

153.300,07

4.440.000,00

4.593.300,07

10.018.947,97

10.502.333,75

483.385,78

Pressupost
any 2017 (EUR)

Realitat
diferència
any 2017 (EUR) any 2017 (EUR)

ACTIVITAT ORDINÀRIA
137.861,04
19.003,56
40.857,48
65.000,00
13.000,00

140.929,37
19.003,56
40.857,48
69.159,18
11.909,15

3.068,33
0,00
0,00
4.159,18
-1.090,85

38.000,00
38.000,00

33.772,75
33.772,75

-4.227,25
-4.227,25

5.000,00
5.000,00

2.290,38
2.290,38

-2.709,62
-2.709,62

MANTENIMENT SEU
Reparacions i conservació
Servei de Neteja
Manteniment Sistema Seguretat
Assegurança
Llum
Escala
Aigua

15.095,70
3.566,50
4.177,90
611,40
611,40
4.000,00
1.528,50
600,00

12.077,10
2.146,62
3.563,24
596,81
689,11
3.417,65
1.239,61
424,06

-3.018,60
-1.419,88
-614,66
-14,59
77,71
-582,35
-288,89
-175,94

SERVEIS PROFESSIONALS
Advocats i Assessories
SP Activa (Riscos Laborals)

51.000,00
50.000,00
1.000,00

36.947,18
35.774,78
1.172,40

-14.052,82
-14.225,22
172,40

COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS
Comunicació i Publicacions
Programa PESGG
Xarxa farmàcies sentinella 2017
Projecte COM3

17.950,00
15.450,00
2.500,00

58.341,84
10.907,88
1.233,96
32.200,00
14.000,00

40.391,84
-4.542,12
-1.266,04
32.200,00
14.000,00

24.576,84
1.700,00
1.536,84
2.000,00
1.500,00
40,00
6.500,00
1.300,00
7.000,00
3.000,00

18.400,10
1.452,40
1.536,84
682,71
21,99
23,25
5.123,45
1.786,36
5.389,74
2.383,36

-6.176,74
-247,60
0,00
-1.317,29
-1.478,01
-16,75
-1.376,55
486,36
-1.610,26
-616,64

JUNTA DEL CONSELL
Assignació President Consell
Assignació Secretària Consell
Reunions juntes del Consell
Atencions corporatives
COMISSIONS TÈCNIQUES
Dietes i Comissions
ASSISTÈNCIA A JORNADES I CONGRESSOS
Assistència a Jornades i Congressos

DESPESES ADMINISTRATIVES
Fotocòpies
Lloguer Fotocopiadora
Material d’Oficina
Material Informàtic
Distribució Postal
Missatgers
Programes Informàtics
Revisió classificació documental i arxivatge
Altres despeses (consumibles cafetera,dominis, varis)
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Despeses 2017
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Despeses 2017 (continuació)
Pressupost
any 2016 (EUR)

Realitat
diferència
any 2016 (EUR) any 2016 (EUR)

306.001,33
252.733,20
45.268,13
8.000,00

302.152,44
252.468,94
46.597,50
3.086,00

-3.848,89
-264,26
1.329,37
-4.914,00

SUBVENCIONS, COL·LABORACIONS I PATROCINIS
Subvenció Jornades Farmàcia Clínica
Concòrdia Farmacèutica
Fundació Pharmaceutical
Reial Academia de Farmàcia
Conveni Abadia de Montserrat
Patronat Fundació ACMiCiB
Congrés Medicaments Orfés i Malalties rares
Jornada SCATT

16.090,12
1.000,00
6.010,12
80,00
3.300,00
1.200,00
3.000,00
1.000,00
500,00

15.090,12
6.010,12
80,00
3.300,00
1.200,00
3.000,00
1.000,00
500,00

-1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TRIBUTS
IBI
Taxa Ambiental Gestió Residus Municipals
IAE
Ajust IVA

20.042,96
2.750,00
270,00
3.022,96
14.000,00

18.072,69
2.689,00
257,52
3.022,96
12.103,21

-1.970,27
-61,00
-12,48
0,00
-1.896,79

90,00
90,00

90,00
90,00

0,00
0,00

DESPESES PERSONAL
Despeses de Personal
Seguretat Social Empresa
Formació personal

DESPESES FINANCERES
Despeses Financeres c/c Admo

DESPESES DE L’IMMOB. I EXECEP.		0,00
Despeses Excepcionals
0,00
AMORTITZACIONS
Dotació Amortit. Aplica. Infor. i patents
Dotació Amortització Nova Seu
Dotació Amortització E.Inf./mobi/e.Oficina
i instal.
TOTAL DESPESES ACTIVITAT ORDINÀRIA
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5.205,40
1.965,85
544,94

5.318,76
1.989,09
544,94

113,36
23,24
0,00

5.205,40

5.318,76

113,36

636.913,39

643.482,73

6.569,34

Pressupost
any 2017 (EUR)

Realitat
any 2017 (EUR)

diferència
any 2017 (EUR)

PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA
+ FACTURACIÓ CATSALUT

1.098.500,36

1.008.757,17

-89.743,19

MANTENIMENT RECEPTA ELECTRÒNICA
+ FACTURACIÓ CATSALUT
HP: serveis de consultòria HP pel canvi a NTT
HP: manteniment SIFARE
NTT: projecte de migració HP-NTT a 3 anys
NTT: manteniment SIFARE
ORACLE: manteniment hardware SIFARE
(T5-2, T5140)
ORACLE: manteniment llicències SIFARE
(Weblogic, DB, Monitorització)
Oracle (ACS/OCS)
Firma Profesional
Assessorament Legal

1.776.925,22

1.779.085,51

2.160,29

50.000,00
159.551,68
10.440,00
173.589,28
14.835,11

159.551,68
21.232,00
160.252,18
14.961,65

-50.000,00
0,00
10.792,00
-13.337,10
126,54

95.714,36

95.655,73

-58,63

60.000,00
169,68
6.000,00

40.500,00
8.925,00

-19.500,00
-169,68
2.925,00

Sayós & Carrera (CAU) 75%
Comissions tècniques
Gestió projecte (sou brut+S.S.+Formació)
Amortitzacions 2017 (NTT)

309.000,00
6.000,00
160.128,25
53.072,00

309.000,00
3.169,17
168.973,76
26.536,00

0,00
-2.830,83
8.845,51
-26.536,00

PROJECTE SIFADATA + PORTAL + BI

599.469,16

579.160,73

-20.308,43

MANTENIMENT PLATAFORMA SIFADATA
BT: manteniment (CPD, Administració,
Explotació, Monitorització, fibra)
ORACLE: manteniment
hardware (Exadata y Exalytics)
ORACLE: manteniment (llicències).
(BD, Monitorització, GG, Cloud Documents)
ORACLE/AVANTTIC (ACS/OCS)
Firma Profesional
Assessorament Legal

358.649,32
206.640,00

327.055,07
207.240,00

-31.594,25
600,00

31.436,42

31.436,42

0,00

74.399,02

75.133,65

734,63

40.000,00
173,88
6.000,00

5.220,00

-34.780,00
-173,88
2.025,00

44.536,28
0,00
44.536,28

44.277,64
44.277,64

6.505,37
6.505,37

6.505,37
6.505,37

3.000,00
175.368,12
11.410,07

6.742,39
183.170,19
11.410,07

SERVEIS DE PROJECTES O.F.

MANTENIMENT PORTAL DE SERVEIS
ORACLE: manteniment hardware
ORACLE: manteniment llicències (WebCenter, BIP)
MANTENIMENT BI
ORACLE: manteniment llicències (BI)
Comissions tècniques
Gestió projecte (sou brut+S.S.+Formació)
Amortitzacions 2017

8.025,00
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Despeses 2017 (continuació)

-258,64
0,00
-258,64

3.742,39
7.802,07
0,00
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Despeses 2017 (continuació)
Pressupost
any 2017 (EUR)

Realitat
diferència
any 2017 (EUR) any 2017 (EUR)

CONNECTIVITAT

3.244.065,06

3.593.010,77

348.945,71

XARXA COMUNICACIONS
VF: Connexió OF
TESA: Connexió OF
TESA: Trucades fora Tarifa Plana O.F.
VF: Tarifes Planes MPN
VF: Trucades fóra de tarifa plana MPN
VF: subvenció migració
TESA: Servei d’Internet
S&C:Oficina tècnica de migració
+ RRHH in-situ CCFC
Regularització previsió exercici 2017
SLA’s Serveis Xarxa 2016
Sayós & Carrera (SLA - Telecom)
Sayós & Carrera (CAU) 25%
Assessorament Legal

2.332.518,69
1.147.942,59
934.065,00
20.079,72
32.400,00
20.079,72
-150.000,00
54.656,00
111.295,66

2.393.497,05
1.066.639,39
900.000,00

60.978,36
-81.303,20
-34.065,00
-20.079,72
-32.400,00
-20.079,72
150.000,00
26.104,00
62.516,96

Comissions tècniques
Gestió projecte (sou brut+S.S.+Formació)
Assignacions dedicació projecte tecnològics

16.285,04
53.000,00
103.000,00
6.000,00

53.000,00
103.000,00

0,00
0,00
-6.000,00

10.800,00
50.768,35
8.504,86

7.624,41
52.485,26
8.504,86

-3.175,59
1.716,91
0,00

794.757,70
133.022,08
120.286,16
0,00
-20.264,66
0,00
1.817,33
146.987,00
205.952,23
163.200,00

1.087.768,09
357.600,00
336.942,62

-20.595,22
1.155,32
15.000,00
6.000,00
42.197,46

299,50
16.329,05
82.030,44

293.010,39
224.577,92
216.656,46
0,00
20.264,66
111.311,72
-960,82
-146.987,00
-98.730,86
-35.910,68
-52.112,44
20.595,22
-1.155,32
-14.700,50
10.329,05
39.832,98

7.200,00
33.845,56
5.669,90

2.471,02
34.990,18
5.669,90

-4.728,98
1.144,62
0,00

4.440.000,00
4.440.000,00

4.593.300,09
4.593.300,09

153.300,09
153.300,09

10.018.947,97

10.417.711,49

398.763,52

DIFE. INGRESSOS - DEPESES		

84.622,26

TICFARMA
TESA: Telefonia Fixa i ADSL
TESA: Telefonia Mòbil
TESA: Sayós & Carrera TicFarma
TESA: Rappel 8%
TESA: Regularització 2017
TESA: Despeses CMT
VF: Telefonia Fixa i ADSL
VF: Telefonia Mòbil
S&C: CGO TicFarma
S&C: CGO TicFarma Regularització
VF: Rappel 8%
VF: Despeses CMT
MartekingRed: Campanyes Comercials
Assessorament Legal
S&C: Oficina tècnica de migració
Comissions tècniques
Gestió projecte (sou brut+S.S.+Formació)
Assignacions dedicació projecte tecnològics
SUBVENCIONS ATORGADES
Subvenció Annex AIU’s clàusula 3.7
(AIU 18/03/15)
TOTAL DESPESES CONSELL
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80.760,00
173.812,62

111.311,72
856,51
107.221,37
127.289,32
-52.112,44

9. Auditoria
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C/ Girona, 64-66, 1er pis
08009 BARCELONA
Tel. 93 247 92 03; Fax. 93 265 03 03
E-mail: consell@ccfc.cat

