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FEFAC
PRESENTACIÓ

S i ets titular de farmàcia, un dels estands que no pots deixar de visi-
tar a Infarma és el de FEFAC, l’A10, doncs en ell trobaràs informació 
i serveis d’interès exclusiu dels farmacèutics amb oficina de far-

màcia. A les pàgines d’aquest número especial de la revista, dedicat a 
l’Encontre Europeu de la Farmàcia, descobriràs els motius pels quals hi 
has de venir.

En primer lloc, perquè t’explicarem en quines accions estem treballant 
pel desenvolupament de l’oficina de farmàcia, l’essència de les quals hem 
volgut copsar amb la frase ‘Som al darrere, perquè tu siguis al davant’. En 
tot moment, a part de l’equip d’Administració i direcció de FEFAC, hi hau-
rà membres de les nostres Juntes Directives per atendre’t personalment.

En segon lloc, has de venir a l’estand perquè podràs conèixer de primera 
mà els serveis d’empreses proveïdores amb les que col•laborem, que de 
ben segur et poden ajudar a millorar la gestió de la farmàcia. Així mateix, 
t’informarem sobre un dels serveis més valorats que oferim als nostres 
associats: el de Borsa de Treball. 

A més, com cada any, els associats a l’empresarial podran participar a 
diversos sortejos, i tots els titulars que s’acostin a interessar-se pel que 
oferim rebran un obsequi. Per als que encara no s’hagin donat d’alta, 
els oferim una promoció si es fan socis, alta i primer trimestre gratuït i 
auditoria realitzada pels següents proveïdors de FEFAC: Covert Security 
(videovigilància i seguretat a les farmàcies), Assertis (experts en LOPD), 
AMC Gestión (creació i gestió de botigues online) i Geseme (prevenció 
de riscos laborals).

Respecte la part congressual d’Infarma, la presència de FEFAC al Congrés 
es materialitzarà amb la presentació del pòster científic sobre la cam-
panya ‘Frena el Sol, Frena el Lupus’, i amb diverses taules rodones. Una 
d’elles, sobre vacunació des de les farmàcies, en la que participarà com 
a ponent Antoni Torres, president de la Federació, mentre que Marina 
Oriol, vocal de la Junta de l’Associació de Farmàcies de Barcelona, mode-
rarà el debat sobre les proves d’autodiagnòstic des de les farmàcies, que 
incidirà sobre el seu marc legal. El projecte ‘la farmàcia, el cor del barri’ 
també tindrà un espai al Congrés, amb una aula patrocinada per Fede-
farma que anirà a càrrec del Dr. Josep Brugada, president de l’Associació 
Barcelona Salut i impulsor de la iniciativa, junt amb l’AFB.

També hem entrevistat la directora del Congrés, Francisca Aranzana, que 
ens resumeix les principals novetats d’aquest any, i al Dr. Antoni Trilla, 
cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clí-
nic, que pronunciarà la conferència ‘Globalització de la salut i malalties 
emergents’, en la qual també parlarà del paper de l’oficina de farmàcia 
en aquestes malalties.

Què t’ofereix FEFAC
a Infarma 2017?
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La Federació d’Associacions de Far-
màcies de Catalunya realitza una 
tasca, moltes vegades silencio-

sa, de defensa de l’oficina de farmàcia i 
el seu desenvolupament empresarial i 
professional. Vine a visitar-nos a l’estand 
A10 d’Infarma i podràs descobrir de qui-
na manera FEFAC està ‘al darrere’ de les 
següents accions, perquè tu estiguis al 
davant:

• Els Convenis Col•lectius d’Oficina 
de Farmàcia de Catalunya. El procés 
de negociació dels acords que regeixen 
les relacions laborals entre les farmàcies i 
els seus treballadors és complex i reque-
reix d’un intens esforç negociador. Les 
farmàcies de Barcelona compten amb 
Conveni Col•lectiu propi des de l’any 
1994 i les de la resta de províncies des 
del 2013. L’objectiu pel qual es treballa és 
convergir cap a un Conveni català únic.

• Recuperació del cobrament. Cinc 
anys de converses i reunions continua-
des amb les Administracions i els grups 
polítics, unió amb la resta d’agents per 
tenir més força, com la Plataforma Mul-
tisectorial contra la Morositat i PIMEC, 
manifestacions i actes reivindicatius, i 
tot això, acompanyat d’una important 
tasca de comunicació a l’opinió pública, 
que ha fet que la lluita de les oficines de 
farmàcia per recuperar els terminis de 
pagament s’hagi convertit en un referent 
de reivindicació i que estigui present a 
l’actualitat i a les agendes dels dirigents.

• Catalitzador en la defensa de 
l’oficina de farmàcia com canal de 
venda dels productes per a la pre-
venció i cura de la salut i el benestar. 
Aquesta és potser una de les tasques 
menys visibles de FEFAC però també de 
les més intenses. Segons consta al Pla 
Estratègic de l’empresarial, aquesta ha 
d’actuar com a catalitzador, junt amb la 
resta d’agents del sector, col•legis, socie-
tat científica, laboratoris, distribuïdores 
i Administració. En aquest sentit, s’està 
treballant en accions com estudiar la 

dispensació a oficines de farmàcia de 
medicaments hospitalaris de dispensa-
ció ambulatòria, així com la possibilitat 
que la població pugui vacunar-se a les 
oficines de farmàcia de malalties com 
la grip, amb l’objectiu de millorar les ta-
xes d’immunització, descongestionar els 
centres de salut i aportar un estalvi al 
sistema. La vigilància de casos de webs 
que venen de manera irregular medi-
caments, les denúncies sobre l’ús de la 
terminologia i simbologia pròpies de la 
farmàcia són només alguns exemples de 
defensa del canal.

• La cerca de noves àrees de negoci. 
Servei personalitzat de dietes, dermofar-
màcia o venda i dispensació online, són 
algunes de les vies de desenvolupament 
professional que FEFAC explora i com-
parteix amb els titulars.

• Potenciar la vessant social de la 
farmàcia. Accions com ‘Frena el sol, 
frena el lupus’ (atenció als malalts), ‘La 
farmàcia, el cor del barri’ (desfibril•lació 
pública), ‘Amb el càncer, no et tallis’ (Tiri-
tes Solidàries), reconegudes i premiades 
pel sector, contribueixen a visualitzar la 
farmàcia com a agent sanitari com-
promès amb la salut de la pobla-
ció i d’ajut als demés.

• Eines per a la millora de 
la gestió de la farmàcia. 
FEFAC està alerta a qual-
sevol novetat que pu-
gui afectar la farmàcia, 
sobre la qual informa 
a través de la seva 
web i diàriament 
mitjançant co-
rreu electrònic, a 
totes les farmà-
cies associades. 
La campanya 
d’inspecció de 
control del re-
gistre horari o les 
claus per a l’elaboració 
del calendari anual són te-

mes sobre els que l’empresarial disposa 
d’informació de primera mà. L’ajut als ti-
tulars de farmàcia a trobar el treballador 
que necessiten, a través de l’acord amb 
Infojobs o el Servei de Borsa de Treball, 
amb una resolució de peticions del 81%, 
és un dels més valorats.

Darrere d’aquestes activitats i d’altres es 
troba FEFAC. Si ets titular de farmàcia i 
vens al nostre estand, estarem encantats 
d’explicar-te-les.

SOM AL DARRERE PERQUÈ 
TU SIGUIS AL DAVANT
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FEFAC t’espera a l’estand A10
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Busca’ns a internet:

www.fefac.cat
www.frenalupus.com
www.lafarmaciaelcor.cat

@FEFAC_farmacia
@FrenaSol @FrenaLupus  

 FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARMÀCIES DE CATALUNYA

 C/ Casanova 84-86, Entr. 1a, 08011 Barcelona 
 Tel. 93 323 24 22 Fax. 93 454 61 77 fefac@fefac.cat

Vols conèixer què és FEFAC 
i què t’oferim?

Qui som?
La Federació d’Associacions de Far-
màcies de Catalunya (FEFAC), fundada 
l’any 1990, és l’organització empresa-
rial que representa els farmacèutics 
propietaris d’oficina de farmàcia 
de Catalunya. Està formada exclusiva-
ment per titulars d’oficina de farmàcia.

La FEFAC reuneix les quatre associa-
cions empresarials catalanes: Associa-
ció de Farmàcies de Barcelona, AFB; 
Associació Gironina Farmacèutica 
Empresarial, AGFE; Associació de Far-
macèutics amb oficina de Farmàcia 
de Tarragona, AFET; i Associació de 
Farmacèutics Empresaris de Lleida, 
AFELL. Els associats representen prop 
del 60% de farmàcies de tot Catalunya.

FEFAC és una entitat sense ànim de lu-
cre i d’inscripció voluntària que té com 
a principals objectius la defensa i el 
desenvolupament de les oficines de 
farmàcia des de la vessant empre-
sarial, professional, de col·laboració 
amb les Administracions sanitàries i de 
servei a la població. Amb aquest ob-
jectiu, col·laborem amb els diferents 
agents del sector (entitats col·legials, 
indústria farmacèutica, organitzacions 
empresarials, associacions de pacients, 
societats científiques, etc.)

Treballem per tal de fer arribar a les insti-
tucions i a l’opinió pública l’aportació sani-
tària, econòmica i de responsabilitat social 
que realitza el nostre sector a la població i al 
sistema sanitari, així com les nostres neces-
sitats i reivindicacions.

Què podem fer per tu?
Negociem el Conveni Col·lectiu, que 
és la norma per la qual es regulen les con-
dicions de treball, els salaris, horaris i avan-
tatges socials dels nostres empleats per 
disposar d’unes condicions de treball el 
més adaptades possible a les necessitats 
presents i futures.

La teva opinió és important. A través 
del nostre web www.fefac.cat tens diver-
ses opcions per dir la teva. Totes les infor-
macions que publiquem tenen obert un 
apartat perquè publiqueu els vostres co-
mentaris, que responem. I si et preocupa 
algun tema o has detectat quelcom en 
el sector que ens vulguis comunicar, fes-
ho (El Semàfor del soci). Ho investigarem 
i desenvoluparem les accions oportunes.

Conferències i formacions gratuïtes 
sobre els temes que més t’interessen 
com a titular: laborals, fiscals, legals,...

T’assessorem gratuïtament. Tens 
algun dubte o consulta sobre qual-
sevol aspecte de la gestió de la teva 

farmàcia? T’ho resolem ràpidament i 
et posem en contacte amb els nostres 
assessors dels diferents àmbits, que 
atendran de forma gratuïta les prime-
res consultes.

Posem al teu abast els millors pro-
veïdors de serveis. FEFAC té acords 
amb 16 empreses que t’ofereixen els 
seus serveis i productes al millor preu 
per a la millora de la gestió de la teva 
farmàcia: Protecció de dades, preven-
ció de riscos laborals, creació de pàgi-
nes web, seguretat, etc.

Estaràs al dia de tot el que passa 
al sector. T’informarem diàriament de 
les novetats que t’afecten directament 
i tindrem amb tu una comunicació di-
recta i oberta.

T’atenem de manera personalitza-
da i molt propera. Posa’ns a prova. 
Truca’ns de dilluns a divendres de 9 a 8 
de la tarda i veuràs que sempre tenim 
una resposta per a tu.

Defensem el desenvolupament de 
la farmàcia, treballem per recuperar 
i ampliar les nostres competències i 
responsabilitats i actuem perquè les 
Administracions compleixin les seves 
obligacions de pagament.
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Si ets titular de farmàcia, has de visitar l’estand de FEFAC
Vine i et garantim que t’enduràs alguna sorpresa i idees

per millorar la gestió de la teva farmàcia 

Presència a l’estand de FEFAC, A10, d’empreses proveïdores
de productes i serveis

En aquesta edició d’Infarma, us espe-
rem als titulars d’oficina de farmàcia 
a l’estand A10. Atendrem a socis i no 

socis per donar-vos tota la informació que 
demandeu, per explicar-vos en què estem 
treballant pel desenvolupament de la far-
màcia i els serveis que us oferim.
Membres de les Juntes Directives de les 
quatre empresarials que formen part de 
FEFAC (AFB, AGFE, AFET i AFELL) esta-
ran presents durant les tres jornades per 
atendre-us. Podeu aprofitar que hi són per 
plantejar preguntes, realitzar suggeriments, 
traslladar-nos les vostres opinions o senzi-
llament per compartir qualsevol preocupa-
ció o inquietud que tingueu sobre l’oficina 
de farmàcia.
Com en cada edició d’Infarma, els socis que 

s’acostin a l’estand podran participar en di-
versos sortejos. Així, podran aconseguir:
 25 Ulleres 3D per gentilesa d’AMC. 
 Un sistema de videovigilància (consistent 

en un gravador digital i dues càmeres) de 
Covert Security.
 Tres serveis de Mistery Shopper (cada dia 

se’n sortejarà un), per gentilesa de Mistery 
Pharma. Per conèixer millor la qualitat de 
l’atenció que presta la teva farmàcia a tra-
vés del  ‘comprador misteriós’.
 Tres exemplars del llibre ‘Tiburones en la 

farmacia’, d’Eduard Litrán.
A més, tindrem un detall per als nostres 
associats i per a aquells titulars que es mos-
trin interessats en conèixer la tasca de la 
Federació empresarial. Si veniu a fer-nos 
una visita, també us explicarem el servei de 

whatsapp que activarem durant la Fira per 
comunicar-nos amb els nostres socis. 
Un dels valors de l’estand de FEFAC és que 
els titulars podran conèixer de primera mà 
els serveis i productes per a la gestió de la 
farmàcia que ofereixen els proveïdors amb 
els que col•labora la Federació. A part de 
la guia que recull informació sobre els ser-
veis d’aquestes empreses, amb les condi-
cions especials per a farmàcies associades, 
a l’estand comptarem amb la presència 
de representants de diversos proveïdors, 
que estaran a la disposició dels titulars per 
informar-los sobre com ajudar l’oficina de 
farmàcia a millorar la seva gestió.
A continuació, us facilitem els horaris en els 
quals aquestes empreses estaran presents 
per atendre-us personalment.

Dispositius de control horari
dels treballadors. 

Dimarts dia 21: d’11 a 14 hores

empresa elèctrica. 
Dimarts dia 21: de 16 a 19 hores

Especialistes en venda online

del sector farmàcia
dimecres dia 22: d’11 a 13 hores

sistemes de seguretat,
videovigilància i alarmes. 

dimecres dia 22: de 16 a 19 hores

Experts en neteja. 
dijous dia 23: de 12 a 13 hores
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Multas, Farmacias e Inspecciones de Trabajo
poder realizar dicho cálculo será nece-
sario ver los movimientos de entrada y 
salida para el periodo de que se trate.

En segundo lugar y en aras de la efi-
cacia, teniendo en cuenta que este 
nuevo requisito por parte de la Inspec-
ción de Trabajo es uno más, y además 
nos queda lejos de nuestro quehacer 
diario, recomendaríamos una fórmula 
lo más automatizada posible y que dé 
cumplimiento a las nuevas exigencias 
sin complicarnos la vida de forma ex-
cesiva. Por ello pensamos que la incor-
poración de un Sistema de Control de 
Presencia a nuestra Farmacia, es lo más 

adecuado para mantenernos protegi-
dos frente a nuestras obligaciones con 
la Seguridad Social y además podre-
mos obtener información adicional, 
acerca de cumplimiento, incidencias, 
retrasos, ausencias etc…

Acuerdo Fefac Cucorent
Cucorent y FEFAC han puesto en mar-
cha un acuerdo de colaboración para 

ayudar a los propietarios de oficinas de 
Farmacia a registrar la jornada laboral 
de sus empleados y poder realizar co-
rrectamente los informes para el caso 
de ser requeridos por la Inspección de 
Trabajo.

Gracias a este acuerdo, todos los aso-
ciados de FEFAC podrán beneficiarse 
de unas magníficas condiciones para 
la adquisición de Sistemas de Control 
de Presencia.

Cucorent, lleva en el mercado 26 años, 
especializados en el alquiler y venta de 
este tipo de sistemas junto con Contro-
les de Acceso y Sistemas de Rondas para 
Vigilantes. Con esta experiencia cuenta 
con desarrollos software adecuados a 
todos los tamaños de empresa.

Por su parte FEFAC, como repre-
sentante de la mayoría de las 
Farmacias de Cataluña ha que-

rido contribuir con este acuerdo 
marco a la mejora de las condi-
ciones e información de sus aso-

ciados.

Qué es un Control de Presencia.
El Control de Presencia es el segui-
miento del horario laboral establecido.
Este seguimiento se hace comparando 
lo que el trabajador debería haber he-
cho y lo realmente realizado, se basa 
en movimientos de entrada y salida 
del puesto de trabajo, contabilizando 
las horas que hay entre una entrada 
y la siguiente salida y comparándolo 
con el horario establecido.

Desde el año pasado, varias sentencias 
de la Audiencia Nacional han irrum-
pido en el panorama laboral crean-
do cierto desasosiego y provocando 
algún que otro susto. Se trata de las 
nuevas exigencias de la Inspección de 
Trabajo apoyadas en las citadas sen-
tencias, y referentes al registro diario 
de la jornada laboral en las empresas, 
por parte de los trabajadores.

Esto ha cogido con el pie cambiado a 
muchas farmacias, algunas de las cua-
les hasta ahora solo llevaban el control 
horario de los trabajadores a tiempo 
parcial o que hacían horas extra.

Multas para todos
Para el caso concreto de ausencia 
del registro para la jornada labo-
ral, se establecen dos infraccio-
nes leves que van con multas 
de 60 a 625 euros y una gra-
ve, con multas de 625 a 6.250 
euros, siendo las primeras 
provocadas por falta de infor-
mación o incumplimiento de 
obligaciones formales, y la segunda 
por transgresión de normas o límites 
pactados.

¿Cómo se puede realizar el registro 
de la jornada laboral?
En primer lugar hay que indicar que no 
existe un modelo oficial del informe 
preceptivo, se entiende que deberán 
recogerse los datos, tanto del contra-
tante como del contratado, las horas a 
trabajar, las efectivamente trabajadas 
de forma diaria y acumuladas men-
sualmente. Es lógico pensar que para 

CUCORENT. Us atendrem a l’estand A10 de FEFAC el dimarts dia 21 d’11 a 14 hores
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covert security

Covert Security és una enginyeria especialitzada en seguretat; sistemes con-
tra la intrusió, vídeo vigilància, anàlisi de vídeo intel·ligent i protecció contra 
incendis. Té acords amb els fabricants més importants del sector, i la Central.
Receptora d’Alarmes és una de les més vanguardistes en el marc europeu en-
tre els abonats es troben  particulars, PIMES i grans empreses.

Controli la seva farmàcia 
des de qualsevol part del 
món, només necessita una 
connexió a internet per po-
der visualitzar el seu negoci 
a temps real. Des del mòbil, 
tablet o un ordinador. 

COVERT. Us atendrem a l’estand A10 de FEFAC el dimecres dia 22 de 16 a 19 hores
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Anàlisi de vídeo

L’anàlisi de vídeo ens permet dotar de certa intel·ligència a les càmeres 
i això ens ajuda molt en la gestió, el control intern i la seguretat. Les 

aplicacions pràctiques són infinites.

No es perdi cap detall, eviti el furt, les possibles males praxis d’algun 
treballador i asseguri que es segueixin les seves directrius. Ara ja no és 
necessari que el propietari del negoci hi sigui físicament per garantir 
que tot funciona a la perfecció.

COVERT. Us atendrem a l’estand A10 de FEFAC el dimecres dia 22 de 16 a 19 hores
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A Factor Energia, portem 18 anys 
comercialitzant energia elèctrica. 
Vam començar l’any 1999 subminis-
trant energia elèctrica a tota mena 
d’empreses, i aquest va ser el model 
de negoci fins que fa pocs anys, vam 
decidir subministrar també a llars. 
Quan va liberalitzar-se el mercat, 
vam ser la primera empresa de nova 
creació en obtenir la llicència del Mi-
nisteri d’Indústria i, des d’aleshores, 
hem aconseguit més de 60.000 clients 
d’empreses i 8.000 domèstics.

Tret diferencial
Som pioners en la lluita contra ge-
gants; durant molts anys vam estar sols 
lluitant contra les grans comercialitza-
dores i això ens ha donat experiència 
i perspectiva. Ara, oferim als nostres 
clients un tracte honest i transpa-
rent, un servei d’Atenció propi i im-
pecable a més de l’assessorament 
que faci falta i, si ho vol el client, un 
subministrament totalment reno-
vable.

Defenem els nostres clients, procurem 
que estiguin a gust i, per això, fem es-
tudis personalitzats a empreses per tal 
d’acotar al màxim les seves necessitats 
concretes perquè cada negoci és dife-
rent i requereix una atenció particular.

Cuidem la teva butxaca
Sabem que el més important a final 
de mes és no pagar més del necessa-
ri, i precisament perquè també sabem 
que el sector elèctric es troba en una 
situació complicada, procurem posar-

El que hem après en 18 anys
com a comercialitzadora elèctrica

t’ho fàcil i donar-te totes les eines 
d’estalvi possibles:

• Optimització de potència. Estu-
diem el teu cas, a veure si pots rebaixar 
la potència que tens actualment con-
tractada.

• Tarifes elèctriques personalitza-
des. A les empreses, els oferim el pla 
que més escaigui a les seves necessi-
tats de forma totalment personalitza-
da; ens adaptem. En cap cas ens cen-
yim a unes tarifes establertes perquè 
pensem que cada negoci és un món, i 
que si volem estalvi real i un servei de 
qualitat és important pensar en cadas-
cun d’ells de manera individual.

• Assessorament personalitzat. Si qual-
sevol cosa no ha quedat prou clara, pots 

trucar-nos gratuïtament i sense com-
promís al 900 649 028 si ets empresa, 
o al 900 850 000 si ets particular. El 
nostre servei d’Atenció al Client propi 
resoldrà tots els teus dubtes.

• Àrea clients. Els clients poden acce-
dir a una àrea privada del nostre lloc 
web a on podran veure el seu consum, 
les seves factures i diferents compara-
tives que facilitaran l’estalvi de paper, 
l’enviament de les factures per correu i 
l’eficiència energètica del client.

• Factor Smarthome. Una app mòbil 
gratuïta creada per ajudar-te a contro-
lar el teu consum energètic. Ofereix 
gràfics de consum, una graella on es 
pot veure el preu del quilovat del dia 
següent, consells d’eficiència i diverses 
comparatives de consum.

FACTOR ENERGIA. Us atendrem a l’estand A10 de FEFAC el dimarts dia 21 de 16 a 19 hores
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Mirant al futur
Com a empresa amb voluntat de créi-
xer i facilitar la vida al client, estem 
treballant actualment per a oferir tam-
bé el servei de gas; de manera que 
puguis tenir els dos subministraments 
amb la mateixa comercialitzadora in-
dependent.

Serveis domèstics
A més de tot això, també tenim ofer-
tes per a llars com la teva; amb dues 
tarifes elèctriques econòmicament 
competitives, un espai bloc perquè re-
solguis dubtes i un formulari de con-
tractació online amb el què podràs 
canviar a Factor Energia en només 
cinc minuts, complementem una ofer-
ta igualment personalitzada i amb una 
atenció al client pròpia.

Factor Energia i FEFAC
Aquest passat dimecres 1 de març 
de 2017, Factor Energia i la Federació 
d’Associacions de Farmàcies de Cata-
lunya (FEFAC) varen signar un conveni 
de col·laboració gràcies al qual podràs 
beneficiar-te, si ets soci de la FEFAC, 
de condicions especials; un estudi 
energètic gratuït tant en quant a opti-
mització de potència com de finança-
ment especial per a il·luminació LED i 
bateries de condensació, i en afegit, 
tindràs a l’abast un contacte directe 
amb un consultor de Factor Energia 
per a resoldre tot dubte o inquietud. 
Si vols fer el canvi, o necessites més 
informació t’esperem.

Si vols assabentar-te de més, visita’ns a 
www.factorenergia.com o truca’ns. 
Al nostre web hi trobaràs informació, 
un formulari de contacte i la possibili-
tat de contractar online o per telèfon.

Troba’ns també a facebook.com/fac-
torenergiacom

FACTOR ENERGIA. Us atendrem a l’estand A10 de FEFAC el dimarts dia 21 de 16 a 19 hores
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AMC. Us atendrem a l’estand A10 de FEFAC el dimecres dia 22 d’11 a 13h. 
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AMC. Us atendrem a l’estand A10 de FEFAC el dimecres dia 22 d’11 a 13h. 
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InfoJobs, la millor eina
per a la cerca de professionals de farmàcia

L’any 2016, només a Catalunya, a 
la plataforma de feina es van pu-
blicar més de 1.600 vacants per 
treballar a farmàcies, de les quals 
el 66% demanaven estudis uni-
versitaris

En qualsevol sector laboral, la clau 
per conformar un bon equip de tre-
ball comença ja en el mateix procés 
de selecció. En aquest sentit, no no-
més és important tenir clares les ne-
cessitats i característiques de la posi-
ció que es desitja cobrir, sinó també, 
poder comptar amb les millors eines 
en la cerca del candidat idoni. 

InfoJobs, la plataforma de feina líder 
a Espanya, té com a missió ajudar 
les persones a trobar la millor feina 
possible, i que les empreses aconse-
gueixin el talent que necessiten. No 
obstant això, la tasca de trobar els 
professionals adients, dins el mercat 
laboral d’avui dia, pot ser un procés 
llarg i tediós si no es compten amb 
els instruments adequats. 

Actualment es perfila imprescindible 
unir esforços i compartir sinèrgies 
per arribar a bon port en el viatge 
de trobar la persona que més s’ade-
qua al que s’està buscant. Conscients 
d’aquesta realitat, la Federació d’Asso-

ciacions de Farmàcies de Catalunya i 
InfoJobs han unit forces per facilitar a 
les oficines de farmàcia la recerca de 
personal amb unes condicions avan-
tatjoses. Així, s’estableix una dinàmica 
que permet posar en contacte els ti-
tulars farmacèutics de Catalunya i els 
més de 4.000 professionals interes-
sats a treballar en una farmàcia que 
es van mostrar actius en el darrer any 
a InfoJobs.

L’any 2016, només a Catalunya, a la 
plataforma de feina es van publicar 
més de 1.600 vacants per treballar a 
farmàcies, de les quals el 66% dema-
naven estudis universitaris. Del total 
d’aquestes vacants, la major part es 
concentra a Barcelona i només du-
rant el 2016 l’Associació de Farmàcies 
de Barcelona i InfoJobs van derivar 
més de 2.000 currículums a farmà-
cies sol•licitants. Una xifra que suposa 
un increment del 24% respecte l’any 
anterior. 
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Antoni Torres, 
president de FEFAC, 
i Dominique Cerri, 
directora general 
d’InfoJobs, van signar 
el passat dia 7 de 
febrer un conveni 
de col•laboració que 
té com a objectiu 
facilitar a les oficines 
de farmàcia la 
recerca del personal 
que necessiten per 
configurar els seus 
equips.

Com funciona InfoJobs?
Publicar ofertes de feina a InfoJobs 
és un procés molt ràpid, doncs es 
triguen pocs minuts, i senzill. La pla-
taforma ofereix un sistema de filtres 
amb opcions predeterminades que 
fan possible especificar les caracte-
rístiques de la vacant: tipus de con-
tracte, jornada, estudis, experiència... 
I les empreses també poden afegir 
informació més explicativa que resul-
ti d’interès pels candidats i atregui la 
seva candidatura. 

InfoJobs també permet incloure 
preguntes de filtrat per descartar en 
el moment de la inscripció aquells 
currículums que no compleixin un 
requisit que l’empresa consideri im-
prescindible. A més a més, InfoJobs 
permet ordenar i classificar els cur-
rículums inscrits de manera àgil i 
flexible creant un arxiu propi de CVs 
interessants per a, fins i tot, possibles 
futures vacants. Igualment InfoJobs 
acompanya sempre les empreses en 
el procés i ofereix serveis addicionals, 
com la possibilitat de millorar la visi-
bilitat de les ofertes. 

Entre aquests serveis addicionals cal 
destacar el cercador de currículums, 
un servei que utilitzen el 45% d’em-
preses que treballen amb InfoJobs. 
Aquest servei permet cercar currí-
culums de candidats que compleixin 
determinades característiques a ni-
vell d’estudis, formació o experiència, 
entre altres, o bé que hagin treballat 
en una empresa concreta o hagin 
dut a terme unes tasques  específi-
ques. Des d’InfoJobs es transmet als 
candidats la importància de tenir un 
currículum correctament actualitzat i 
aconseguir així que la cerca de pro-
fessionals per part de les empreses 
sigui més eficient i efectiva.

InfoJobs també ofereix solucions 
personalitzades segons el tipus del 
client. Hi ha opcions tant per a pimes 
com per a grans empreses, i s’adap-
ta a les necessitats i pressupostos de 
cada un d’ells. En aquest sentit, una 
de les eines pensades per ajudar a les 
empreses és E-preselec. 

Què és E-preselec i com funciona?
E-preselec és un sistema integral de 
reclutament i selecció que ajuda les 

empreses a accelerar els seus proces-
sos de selecció i millora l’experiència 
del reclutador des del principi. L’eina 
permet la publicació simultània de 
les ofertes de feina a través de tots els 
canals de reclutament (portals de fei-
na, web corporativa, intranet, xarxes 
socials...) i els responsables de pro-
cessos de selecció poden centralitzar 
tots els currículums rebuts des de 
diferents plataformes i crear la seva 
pròpia base de dades de candidats. 

E-preselec també permet identificar, 
seleccionar, cribar i avaluar totes les 
candidatures d’inici a fi amb agilitat, 
centralitzant tota la informació dels 
candidats i adaptant els processos a 
les necessitats de cada reclutador. 

Amb tot aquest ventall d’eines, Info-
Jobs es converteix en la millor plata-
forma per ajudar les empreses a tro-
bar el talent que necessiten.
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Viper-limp,S.L. és una empresa ubicada al 
centre de Barcelona dedicada a oferir ser-
veis integrals de neteja per a farmàcies.
L’equip de Viper-limp,S.L. el formen un 
conjunt de persones especialitzades 
en el sector, constantment formades 
i minuciosament seleccionades, que 
s’encarreguen de mantenir les seves 
instal·lacions en perfecte estat de neteja 
i desinfecció.

Condicions especials per a associats 
de l’AFB
En els nostres inicis el principal objec-
tiu fou consolidar una empresa capaç 

d’aprofitar totes les tecnologies que exis-
teixen en el mercat. És per això que, en 
poc temps, Viper-limp,S.L., es proveu de 
maquinària d’última generació per obte-
nir resultats òptims en els seus treballs. 
Un altre objectiu prioritari és la satisfac-

ció del client. Per això disposem d’un 
Departament de Seguiment encarregat 
de vetllar pel correcte funcionament dels 
treballs. Aquest equip el formen els nos-
tres supervisors de zona.

Gran Via de Carles III, nº 20-22, local 
10-11, 08028 Barcelona
Telèfons de contacte: 93-426.84.04 
664.774.268
viperlimp@viperlimp.es
www.viperlimp.es

El Reglament Europeu de Protecció de 
dades de caràcter personal, en vigor des 
del mes de maig del 2016 i entrada en 
aplicació el 25 de maig del 2018, es basa 
en la prevenció i la responsabilitat activa 
per part de les organitzacions que trac-
ten dades. Modificarà la LOPD 15/1999 
tal com la coneixem.
Afectarà a totes les organitzacions i, so-
bretot, a les que tracten dades de nivell 
especialment sensible (salut), com les 
Farmàcies. Cal abordar modificacions en 
els models de consentiment, el deure 
d’informació als interessats, els drets dels 
interessats, així com incorporar, quan 
s’escaigui, l’avaluació d’impacte del trac-
tament de dades, el registre de tracta-

ment, la figura del delegat de protecció 
de dades, la privacitat i altres requisits.
Des d’ASSERTIS, S.L., com a proveïdor 
partner de la FEFAC, us oferim un acom-
panyament i assessorament progressiu, 
amb l’objectiu d’adequar-vos de forma 
senzilla i eficient a aquests nous requi-
sits. Aquest 2017 encetem un Projecte 
d’adequació als requisits del nou Regla-
ment.

4 motius per deixar-vos acompanyar 
cap a l’adequació progressiva
1. Experiència
Més de 16 anys oferint serveis de consul-
toria en LOPD, auditories de compliment,
manteniments i adaptacions. Experiència 
en el sector dels despatxos de farmàcia.

2. Fiabilitat
Ens avalen centenars d’organitzacions 
que al llarg de tots aquests anys ens han 
fet confiança en aquest camp legal.
3. Atenció personalitzada
Enfocament personalitzat a cada farmà-
cia, fent que el treball i els seus resultats 
siguin pràctics i eficients.
4. Cost del servei
Adeqüem cada pressupost a les necessi-
tats de l’organització de la farmàcia, amb 
costos ajustats.

NO DUBTEU A CONTACTAR AMB NO-
SALTRES I PERSONALITZAREM LA 
VOSTRA PROPOSTA
Tel 93 415 35 30 / assertis@assertis.es
www.assertis.es

Viper-limp,S.L

LOGOS BCN

NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
ASSERTIS

PROVEÏDORS FEFAC

VIPERLIMP. Us atendrem a l’estand A10 de FEFAC el dijous dia 23 de 12 a 13 hores
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La campanya, iniciada el 2015
a Catalunya, creix:

• Des del juliol de 2016, a Aragó.
• Des del març de 2017, a Balears.

Objectiu: Arribar a tots
els malalts de lupus

INFARMA: CONGRÉS

El Comitè Científic d’Infarma 2017 ha 
acceptat la Campanya ‘Frena el sol, frena 
el lupus’ per ser inclosa com a pòster del 
Congrés, on estarà exposat durant les 
tres jornades, del dia 21 al 23, en el panell 
número P2.

Tal com figura al resum presentat al Co-
mitè, l’objectiu principal de la iniciativa és 
facilitar als pacients amb lupus l’accés a 
fotoprotectors de qualitat a preu reduït 
gràcies a la proximitat i capil•laritat de 
les farmàcies. A part d’això, també des-
taca la coordinació dels diferents actors 
de la sanitat en benefici dels malalts i la 

Amb l’objectiu d’ajudar a difondre la 
campanya ‘Frena el sol, frena el lupus’, es 
va realitzar una infografia que resumeix 
en cinc punts en què consisteix la ini-
ciativa (podeu veure’ls a través del codi 
QR). Inclou un vídeo que mostra la gran 
implicació dels metges especialistes en 
la campanya.

potenciació de la vessant sanitària i social 
de les farmàcies, promovent l’atenció far-
macèutica i el consell professional. Altres 
objectius són afavorir l’associacionisme i 
donar visibilitat a una patologia banalit-
zada o ignorada.

Mitjançant un acord entre FEFAC, Ferrer, 
Alliance Healthcare, Fedefarma i Novaltia, i 
amb la col•laboració de les associacions de 
lupus de Catalunya i Aragó, els pacients po-
den adquirir fotoprotectors al 50% del PVP, 
que arriben a les farmàcies a través de les 
distribuïdores, sense que cap de les parts 
obtingui benefici econòmic.

El projecte, que va començar a Catalunya 
el 2015, es va estendre el 2016 a farmà-
cies d’Aragó. Actualment, hi participen 
190 farmàcies catalanes i 53 aragoneses, 
amb 7.920 pacients potencials que se’n 
poden veure beneficiats. El pròxim 16 de 
març, es començarà a implantar a les Illes 
Balears, gràcies a la col•laboració de Coo-
perativa Apotecaris, Alliance Healthcare, 
el Col•legi de Farmacèutics de Balears i 
l’associació de pacients Aiblupus. També 
es treballa per la seva implantació en al-
tres llocs com Astúries, València, La Rioja, 
Andalusia i Castella – La Manxa. 

‘Frena el sol,
frena el lupus’ s’exposarà

com a pòster científic

La Campanya, en cinc punts

1

3

2

4

5
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Una de les aules d’actualitat professio-
nal destacada a Infarma, en l’entorn 
del desenvolupament de la farmàcia 

assistencial, estarà dedicada a la desfibril•la-
ció, i tindrà lloc el dijous 23 de març a la 
Sala 5.3. de 10:30 a 11h. Patrocinada per 
Fedefarma, comptarà com a ponent amb 
el cardiòleg Dr. Josep Brugada, exdirector de 
l’Hospital Clínic de Barcelona i president de 
l’Associació Barcelona Salut. La moderació de 
la xerrada anirà a càrrec de Núria Bosch, vice-
presidenta del COF de Barcelona.

La cardioprotecció des de les farmàcies
El cardiòleg Josep Brugada oferirà una xerrada

sobre el projecte d’instal•lació de desfibril•ladors impulsat per l’empresarial

de farmàcies de Barcelona

El Dr. Brugada farà un repàs del projecte 
pioner ‘La farmàcia, el cor del barri’, dins del 
programa ‘Barcelona, territori cardioprotegit’, 
impulsat per l’Associació Barcelona Salut 
i l’Associació de Farmàcies de Barcelona, i 
que compta amb el suport del Govern 
d’Espanya, l’Ajuntament de Barcelona, el 
Departament de Salut de la Generalitat, 
el Servei d’Emergències Mèdiques i el 
Col•legi de Farmacèutics de Barcelona.

Aquest projecte iniciat l’any 2014 gràcies 
al patrocini d’AXA i Ferrer, a qui s’han su-
mat altres entitats finançadores com Fe-
defarma, Alliance Healthcare o Menarini, 
té com a objectiu convertir Barcelona en la 
primera gran ciutat cardioprotegida, mit-

Tal com afirma Brugada, la mort sobtada 
afecta més de 30.000 persones anualment 
a Espanya, i la pot patir qualsevol ciutadà, 
sense previ avís. Només es disposen de 10 
minuts per salvar la vida del pacient, i per 
aquest motiu és fonamental que els des-
fibril•ladors es trobin el més accessibles 
possible. La proximitat i els horaris de les 
farmàcies, que a més són el primer punt 
del sistema sanitari al que acut la població, 
les converteixen en llocs idonis per ubicar 
aquests aparells, assenyala Brugada.

El Dr. Josep Brugada, president de l’Associació Barcelona Salut.

jançant la instal•lació de desfibril•ladors de 
darrera generació a oficines de farmàcia, 
mercats, transports públics i altres indrets 
d’alta concentració de persones. 

Amb ‘La farmàcia, el cor del barri’, s’han 
instal•lat desfibril•ladors a Barcelona, Bada-
lona, Reus o Cervera, tot i que l’objectiu és 
estendre el projecte a totes les comunitats 
autònomes, i per assolir-ho es compta amb 
la col•laboració del Consell de Col•legis Ofi-
cials de Farmacèutics (CGCOF).

 La proximitat i els 
horaris de les farmàcies 
les converteixen en llocs 

idonis per ubicar
aquests aparells
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Un dels temes d’actualitat més presents 
darrerament serà tractat a la taula de de-
bat “Vacunació en la farmàcia comu-
nitària. Marc legal i situació en altres 
països”, que tindrà lloc el dijous 23 de 
març de 13 a 14 hores, amb una vari-
ada representació de professionals sani-
taris.

Moderada per Paqui Moreno, presiden-
ta de SEFAC Catalunya, hi participaran 
Antoni Torres, president de FEFAC; Pepi 
Estany, coordinadora del grup de vacu-
nes de l’Associació d’Infermeria Familiar 
i Comunitària de Catalunya; Purificación 
Robles, metge de família, coordinadora 
del grup de Profilaxis en Malalties Infecci-
ones de la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària i membre del Con-
sell assessor en Vacunes de la Generali-
tat de Catalunya; i Lluís Urbiztondo, cap 
del Servei de Medicina Preventiva de la 
Secretaria de Salut Pública del Departa-
ment de Salut de Catalunya.

En els últims dos anys, s’ha intensificat el 
debat sobre la necessitat d’explorar la via 
d’incorporar l’oficina de farmàcia com a 

punt de vacunació de patologies com 
la grip. En el cas concret d’aquesta ma-
laltia, dos factors fonamentals han influït 
en la defensa de la mesura; d’una banda, 
la disminució de les taxes de vacunació 
antigripal a Catalunya i Espanya. En una 
dècada, la cobertura d’immunització de 
la població catalana de risc ha passat del 
59% al 47,5%, quan l’Organització Mun-
dial de la Salut recomana que es vacuni 
al 75%. Altra dada preocupant és que el 
89% de persones amb grip ingressades 
en unitats de cures intensives (UCI) dels 
hospitals de Catalunya no estaven vacu-
nades, segon dades del present any. 

Experiències internacionals
D’altra banda, es disposa d’experiències 
internacionals d’èxit de vacunació des de 
les oficines de farmàcia, tal com revela 
l’estudi de la Federació Internacional de 
Farmàcia (FIP) elaborat l’any 2016, que 
recull casos com el de Portugal, Regne 
Unit, Irlanda, Canadà o Austràlia. 

Al Regne Unit, la població vacunada de la 
grip ha passat, gràcies a la participació de 
les farmàcies, del 59% al 75%. A Irlanda, 

en la temporada 2015-2016, va augmen-
tar en un 22% la població immunitzada 
amb el servei a les oficines de farmàcia. 
Mentrestant, quasi la meitat dels paci-
ents portuguesos que es vacunen ho fan 
en una de les 2.200 farmàcies de Portugal 
que ofereixen aquest servei.

Posicionament de FEFAC
Des de FEFAC, el seu president, Anto-
ni Torres, defensarà durant el debat el 
desenvolupament d’aquesta acció a les 
farmàcies. De fet, la Federació treballa 
amb la resta d’entitats representatives 
del sector per tal que això sigui possible. 
Tal com ha expressat Torres públicament 
en diverses ocasions, cal atendre a la mis-
sió primordial dels sistemes sanitaris, que 
no és altra que la de vetllar per la salut de 
la població, comptant amb tots els recur-
sos materials i personals disponibles dels 
diferents nivells assistencials.  

La participació activa de les farmàcies 
en les campanyes de vacunació, amb els 
protocols i habilitació adequats, a part de 
salvar vides, evitar la malaltia i protegir la sa-
lut, estalviaria visites al metge i a urgències 
i hospitalitzacions. Habilitar les farmàcies 
per a la immunització de la població com-
portaria també potenciar el seu paper en 
la conscienciació als ciutadans sobre la im-
portància de la vacunació, així com reforçar 
la informació que els pediatres i metges ja 
ofereixen. L’elevada freqüència de visites, 
donada la proximitat i accessibilitat de les 
farmàcies, les situa com un agent molt re-
solutiu.

Per tant, la normativa no ha de ser un en-
trebanc a l’hora d’implantar una mesura 
positiva per al pacient, que és l’objectiu 
de qualsevol sistema sanitari, i que a més 
suposa un estalvi, en reduir les despeses 
generades amb l’assistència als malalts 
de grip i altres costos associats, com els 
laborals. 

Vacunar des de les farmàcies?
Mirada multidisciplinar

La normativa no ha de ser un entrebanc a l’hora d’implantar una acció positiva per al pacient
i que genera estalvi per millorar la gestió de la teva farmàcia
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Debat sobre les proves 
autodiagnòstiques a l’oficina

de farmàcia
Una de les taules d’Infarma que previsi-
blement generarà més debat és la de-
dicada a les proves autodiagnòstiques 
a l’oficina de farmàcia i el seu marc le-
gal. Tindrà lloc el 22 de març de 13 a 
14 hores a la Sala 4.1. i estarà mode-
rada per Marina Oriol, vocal de l’Associ-
ació de Farmàcies de Barcelona. 

Entre els ponents, es troben Mari Car-
men Abad, cap del Departament de 
Productes Sanitaris de l’Agència Es-
panyola del Medicament i Productes 
Sanitaris; Mercedes Gras, cap del De-
partament d’Assessoria Jurídica del 
Col•legi de Farmacèutics de Barcelona; 
Paqui Moreno, presidenta de SEFAC Ca-
talunya; Vicente Varea, gastroenteròleg 
pediàtric; i Jordi Guinovart, director ge-
neral de Grup Hartmann.

Implicació del farmacèutic comunitari
Sobre aquests tests d’autodiagnòstic, a 
FEFAC es considera, per principis, que 
el seu ús s’ha de fer de forma controla-
da, per tal d’afavorir i preservar la salut 
del ciutadà. És una realitat, i en un futur 
ho serà cada cop més, l’accessibilitat 
d’aquests tipus de productes al mercat, 
doncs aquest busca sempre la manera 
de posar-los a l’abast dels usuaris. Da-
vant d’aquesta situació, la Federació 
empresarial considera convenient que 
s’impliqui al farmacèutic comunitari, 
com a professional sanitari més pròxim 
a la població, per aconsellar i dispensar 
aquest tipus de proves.

La FEFAC troba imprescindible la in-
tervenció d’un professional sanitari, 
sempre sota protocols consensuats, 
per avaluar la conveniència en selecci-
onar els pacients susceptibles de rea-
litzar-se les proves, el seu ús correcte, 
la interpretació de resultats i els crite-
ris de derivació. Una regulació pacta-
da d’aquesta intervenció contribuiria 
a evitar que l’accés de la població a 
aquests productes, sense el consell 

professional necessari, doni lloc a pos-
sibles resultats de fiabilitat incerta i 
de probable interpretació inadequada 
dels mateixos, generant una demanda 
innecessària al sistema o a l’autocura 
sempre perillosa per desencertada o 
innecessària.

La participació de l’oficina de farmàcia 
com a agent integrat en el sistema i im-
plicat activament en la prevenció de la 
salut dels ciutadans, es troba contem-
plada en el Pla de Salut de Catalunya 
per al període 2016-2020 i, de fet, la 
concertació de serveis per part del Cat-
Salut com la detecció del VIH o el cri-
bratge de càncer de colon ja demostra 
que l’Administració aposta per aquesta 
via, centrada en la salut, com adequa-
da, segura i eficient.

Debat des de diverses vessants 
professionals

De la taula de debat, Mercedes Gras 
destaca que es tractarà el tema de l’au-
todiagnòstic des de diverses vessants, 
amb la intenció de trobar un punt de 
connexió entre tots els professionals 
que intervenen en activitats de salut 
pública i prevenció de la malaltia, en 
el que tots s’hi trobin còmodes. “Això, 
sense perdre cap de les seves compe-
tències professionals i, evidentment, 

amb l’objectiu d’aportar nous elements 
de promoció de la salut en benefici 
dels ciutadans”, afirma.

Per assolir-ho, Gras opina que s’ha de 
respectar el marc legal vigent, sense 
deixar d’explorar les possibilitats que 
aquest proporciona. En aquest sentit, 
l’Administració sanitària ja ha demos-
trat que és conscient dels beneficis 
que reporta en l’àmbit de la prevenció 
de la malaltia la utilització d’aquests 
dispositius d’autodiagnòstic. Ho ha fet 
amb el llançament de campanyes en 
les que l’oficina de farmàcia ha estat 
l’establiment sanitari que ha tingut una 
participació decisiva per al seu desen-
volupament. 

De fet, el que s’ha demostrat amb tot 
això és que existeix una bona sinèrgia 
entre els professionals sanitaris de tots 
els àmbits de l’assistència sanitària per 
continuar avançant en aquest sentit, 
opina Gras. “Aquest és un potencial que 
s’ha d’aprofitar i justifica la necessitat 
que l’Administració sanitària tingui la 
voluntat d’adaptar aquesta normativa 
als avanços científics i tecnològics que 
permeten la utilització de dispositius i 
mitjans que coadjuven a assolir aques-
ta finalitat”, explica la cap del Departa-
ment d’Assessoria Jurídica del COFB.
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“És fonamental sumar per aconseguir
un mateix objectiu: seguir fent

créixer la Farmàcia”

S’ha dissenyat un 
programa amb l’objectiu 
de fer d’Infarma un punt 

de trobada més actiu i 
participatiu

Quin és el principal objectiu d’Infarma?
Volem que tots els assistents que ens 
acompanyin a Infarma se’n vagin satis-
fets, amb les inquietuds resoltes, amb la 
sensació de que treballem per una pro-
fessió viva que s’adapta contínuament 
a les necessitats de la societat. Hi ha 
molta feina per endavant i és important 
treballar units per aconseguir uns ob-
jectius comuns. Volem que el Congrés, 
a través del debat i l’intercanvi de punts 
de vista i coneixements, serveixi, entre 
altres aspectes, per consolidar la tasca 
assistencial que es duu a terme des de 
les farmàcies amb els serveis professio-
nals, i també per mantenir la porta ober-
ta a continuar creixent en aquest camp.

Quines previsions tenen d’assistència?
Infarma ha arribat a nivells d’assistència 
molt alts. Crec que el més important no 
és aconseguir una xifra concreta sinó 
que els assistents es vagin amb la sen-
sació que ha estat un congrés útil per 
a la seva tasca. Si estan satisfets amb el 
seu pas per Infarma, voldran tornar en 
la propera edició. Ara per ara, tenim la 
percepció que el programa del Congrés 
resulta atractiu per a la professió perquè 
se n’està parlant molt al sector. Esperem 
rebre prop de 30.000 professionals del 
sector farmacèutic, la majoria d’ells pro-
vinents de la farmàcia comunitària, però 
també d’altres àmbits com la indústria i 
la farmàcia hospitalària.

Com valora la participació dels ex-
positors en aquesta nova edició?
A l’octubre Interalia, amb qui coorganit-
zem l’acte i s’encarrega de la gestió del 
Saló, informava que Infarma Barcelona 
2017 havia superat els seus objectius: 
més del 80% de superfície d’exposició 

previst pel Comitè Organitzador ja esta-
va cobert, motiu pel qual es va decidir 
ampliar el seu espai un 30% i incremen-
tar les zones de reunió i descans. Aques-
ta és una de les principals novetats que 
presenta el Saló, a través del qual les 
empreses del sector farmacèutic tenen 
l’oportunitat d’apropar-se, amb la seva 
presència en estands, als milers de pro-
fessionals que participen a aquesta cita 
europea de la farmàcia. Als visitants, 
per la seva banda, se’ls facilita entrar en 
contacte, de primera mà, amb les prin-
cipals novetats que poden ser d’utilitat 
a la farmàcia. Aquest any, comptarem 
amb la participació de 350 laboratoris i 
empreses i al voltant de 220 expositors 
directes.

Pot explicar els motius pels quals 
s’han decantat per les malalties 
emergents en la conferència inau-
gural?
Un dels actes centrals d’Infarma serà 
la conferència inaugural “Globalització 
de la salut i malalties emergents”, que 
anirà a càrrec del doctor Antoni Trilla, 
director de Qualitat i Seguretat Assis-
tencial de l’Hospital Clínic de Barcelona. 
Parlarà d’aspectes com quines són les 
malalties emergents més destacades i 

com s’interrelacionen amb la globalit-
zació, quins són els principals avenços 
en el tractament i quin paper pot jugar 
el farmacèutic en la prevenció i gestió 
d’aquestes malalties. És important parlar 
de patologies emergents a un Congrés 
com Infarma perquè els farmacèutics 
han d’estar ben informats per orientar el 
ciutadà, tranquil•litzar-lo en cas que si-
gui necessari i saber-lo derivar si precisa 
un altre tipus d’atenció sanitària. El pa-
per del farmacèutic com agent sanitari 
és essencial en el conjunt del sistema 
sanitari per ajudar a gestionar òptima-
ment una situació d’emergència sani-
tària deguda a qualsevol nova malaltia.
    
Quines són les novetats del pro-
grama pel que fa al format de les 
sessions i per què heu decidit fer 
aquest canvi?
A través dels suggeriments i opinions 
dels assistents d’anteriors edicions, per 
al 2017, s’ha dissenyat un programa 
amb l’objectiu de fer d’Infarma un punt 
de trobada més actiu i participatiu. En 
aquesta línia, una de les novetats que 
presenta el Congrés és la posada en 
marxa de les Aules d’Actualitat Profes-
sional –nou nom que s’ha donat a les 
antigues Aules Actives-, en les quals es 
duran a terme conferències sobre temes 
relacionats amb tres itineraris: desenvo-
lupament de la farmàcia comunitària, 
farmàcia assistencial i gestió. A aquests 
actes es sumaran les Taules de Debat, 
exclusives per a congressistes, que per-
metran reflexionar i intercanviar punts 
de vista sobre temes d’actualitat com 
els medicaments hospitalaris de dis-
pensació ambulatòria, la vacunació a la 
farmàcia comunitària i la situació de la 
formulació magistral.

Francisca Aranzana, vocal d’Oficina de Farmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
i directora d’Infarma 2017
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Intercanviarem 
punts de vista sobre 
temes d’actualitat 

com els medicaments 
hospitalaris de 

dispensació ambulatòria, 
la vacunació a la 

farmàcia comunitària 
i la situació de la 

formulació magistral

En què consisteixen les ExpoNews?
A aquest espai, que s’ubicarà al hall 
d’accés a la zona d’estands, els expo-
sitors podran presentar durant una 
hora els seus productes, serveis o nous 
llançaments en l’entorn de la mostra, 
contribuint a què la part comercial i la 
congressual es complementin.

Han apostat per debatre sobre inicia-
tives de molta actualitat i que tenen 
el repte d’haver d’arribar a consen-
sos importants amb l’Administració i 
amb els professionals sanitaris, com 
és el cas de la dispensació de MHDA i 
la vacunació des de les farmàcies. Per 
què heu considerat oportú debatre 
sobre aquestes qüestions?
A Infarma intentarem recollir, com ve-
nim fent en edicions anteriors, els temes 
d’actualitat que són d’interès per al pro-
fessional. Infarma és el Congrés i Saló de 
referència per veure les novetats, tant 
dels nostres proveïdors, com d’aquells 
temes que afecten el futur de la profes-
sió. 

De quina manera es farà als assis-
tents i congressistes més partícips?
Amb les taules de debat, volem contras-
tar punts de vista diferents sobre temes 
d’actualitat. Creiem que aquesta és una 
de les grans virtuts del Congrés, el fet 
de generar espais de debat i de troba-
da per intercanviar punts de vista, un fet 
sempre enriquidor. Amb l’aplicació mò-
bil d’Infarma es podrà interactuar amb 
algunes de les taules amb l’objectiu de 
fer-les més participatives i enriquidores.

Com cada any, l’organització ha cedit 
un espai al Congrés a FEFAC. Per què 
considera que entitats representa-
tives del sector, com l’empresarial, 
també han de tenir-hi presència?
Infarma és un punt de trobada de re-

ferència per al nostre sector. A Infarma 
trobarem totes les institucions i associa-
cions en què la professió farmacèutica 
està representada. És fonamental sumar 
per aconseguir un mateix objectiu: se-
guir fent créixer la Farmàcia.
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Com definiria les malalties emergents? 
Són malalties que apareixen de nou o 
reapareixen després d’un temps durant 
el que no han estat visibles ni han causat 
problemes.

Pot posar alguns dels exemples de re-
ferència de malalties emergents?
Com a gran malaltia emergent nova, la 
infecció per VIH Sida, i ara d’altres re-emer-
gents com l’Ebola, la malaltia per virus Zika 
o el Chikungunya.

Quins són els principals factors de la 
seva propagació?
En més del 60% de casos, tenen a veure 
amb la globalització: comerç, viatges i can-
vis en les temperatures. També influeixen 
altres factors, com els genètics, ecològics, 
socials i biològics, tant dels microorganis-
mes, com dels vectors (mosquits), com dels 
éssers humans.

Quines són les mesures més impor-
tants per al control d’aquestes malal-
ties?
La vigilància epidemiològica, tant animal 
com humana (saber realment què està 
passant i on està passant), la ràpida comu-
nicació de les situacions d’alerta i el control 
dels vectors són algunes de les mesures, 
així com potenciar les capacitats diagnòs-
tiques amb proves ràpides i senzilles i dis-
posar de vacunes i tractaments segurs i 
eficaços. Una via fonamental per controlar 
aquestes malalties és el reforç de les capa-
citats sanitàries en els països on aquestes 
son més dèbils. Les amenaces s’han d’in-
tentar aturar allà on comencen. El temps i 
la capacitat de resposta són vitals.

“Davant una situació d’emergència, s’hauria 
de considerar la possibilitat de les oficines 

de farmàcia com a punts de vacunació”

Què hauríem d’aprendre de casos com 
el de l’Ebola, com a societat però tam-
bé des del punt de vista dels Estats i les 
autoritats sanitàries? 
L’epidèmia d’Ebola ens ha recordat que el 
món actual és globalitzat i que un proble-
ma a l’Àfrica de l’Oest avui pot estar a Ma-
drid o a Nova York 24 hores després. Ens 
ha ensenyat a estar més ben preparats per 
fer front a determinades eventualitats amb 
més garanties de seguretat i millor respos-
ta. També ha posat de manifest que les res-
postes oficials (de l’OMS) han estat lentes 
i incomplertes, i que les ONGs han portat 
tot el pes de la resposta fins ben avança-
da l’epidèmia. Els Estats han invertit molts 
milions en donar una resposta lenta i do-
mèstica, mentre que l’ajuda internacional, 
en general, ha estat poca i ha arribat massa 

tard. També hem aprés, aquí especialment, 
que la comunicació a l’opinió pública en si-
tuacions de crisi és molt important.

Quin considera que pot ser el paper 
de l’oficina de farmàcia en la informa-
ció, prevenció, control i tractament 
d’aquestes patologies?
El farmacèutic és un agent de salut que 
ocupa una posició única i privilegiada dins 
d’un sistema sanitari com el nostre. Està “a 
peu de pista”, té tracte directe amb els ciu-
tadans i té el respecte i la confiança dels 
mateixos. Ha de ser (ja ho és, en molts as-
pectes) un punt d’informació directa, pro-
per i fiable per poder informar a la població 
de la situació, del que cal fer, del que no cal 
fer i, especialment, servir de contrast fiable 
davant dels múltiples rumors i desinfor-
macions que poden circular en situacions 
d’alerta sanitària.

En cas d’una epidèmia greu, creu que 
les farmàcies podrien convertir-se en 
centres de vacunació d’emergència? 
Aquesta és una situació que no sé si s’ha 
contemplat realment en alguns dels plans 
d’emergència. Desconec el rerefons le-
gal del tema, però des d’un punt de vista 
teòric i davant d’una situació de veritable 
emergència sanitària, si es considerés que 
la xarxa assistencial no pot assumir una 
demanda extraordinària, crec que s’hauria 
de considerar la possibilitat que les oficines 
de farmàcia es convertissin en punts de 
vacunació (o d’aplicació d’altres mesures 
de prevenció i control). El que sí caldria és 
anticipar-se i avaluar rigorosament aquesta 
possibilitat ara que no tenim problemes: 
aspectes legals, logístics, de registre, etc...

El Dr. Antoni Trilla, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic, 
professor de la UB i investigador de ISGlobal, realitzarà la conferència inaugural d’Infarma,

que tindrà per títol ‘Globalització de la salut i malalties emergents’. A través d’aquesta entrevista,
dóna les claus sobre com controlar aquestes patologies i opina sobre el paper a desenvolupar

per les oficines de farmàcia en relació a elles.

“El farmacèutic
ha de servir de contrast fiable 
davant dels múltiples rumors 
i desinformacions que poden 

circular en situacions
d’alerta sanitària”
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