
                                   
 
 

PROJECTE ENTRE EL COFIB I LA FBSTIB: CONSCIENCIACIÓ DE LA 
DONACIÓ DE SANG EN LES FARMÀCIES DE LES ILLES BALEARS 

 
Els farmacèutics són professionals sanitaris de primer ordre i capdavanters d'opinió en 
el seu entorn. La gent que acudeix al farmacèutic confia en la seva professionalitat i 
coneixements. Per aquest motiu la col·laboració dels farmacèutics a l'hora d'assessorar, 
respondre als dubtes i animar als ciutadans a donar sang pot ser imprescindible per a 
poder atendre les necessitats de donacions que té la nostra comunitat.  
 
Les 43.839 donacions del 2009, encara que han suposat un augment del 12% en els dos 
últims anys, no és suficient per a atendre les necessitats a les Illes Balears. Per això, la 
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, en col·laboració amb el Col·legi 
Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears ha desenvolupat una campanya 
d'informació perquè els farmacèutics puguin assessorar als seus usuaris sobre la donació 
de sang des de les oficines de farmàcia.  
 
Elements de Comunicació  
Per a això, en total s'ha editat el següent material gràfic, perquè els farmacèutics 
interessats en col·laborar amb la campanya la puguin donar a conèixer fàcilment entre 
els seus usuaris: 
  
· 1.000 Pòsters mida A-3.  
· 5.000 Flyers per distribuir des del taulell (dins de les caixes). Conté informació sobre 
com, on, perquè i qui pot donar sang.  
· 500 displays (forma de calendari de taula).  
· 500 Caixes per a dispensar els flyers.  
· 1 Panell amb la imatge de la campanya.  
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      Display –forma calendari 
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Missatge 
La campanya incideix en el paper del farmacèutic com assessor en matèria de salut i la 
confiança de l'usuari en els seus consells i atenció personalitzada. S'han escollit 
elements amb els quals els farmacèutics es senten identificats i per poder difondre un 
missatge clar i senzill perquè la població acudeixi a donar sang. 
 
Difusió 
A finals del mes d’agost rebreu el material gràfic per al desenvolupament de la 
campanya. Posteriorment la campanya serà presentada als mitjans de comunicació.  
 
El material gràfic també es podrà descarregar a través de la pàgina web de la Fundació 
(www.fbstib.org) i del propi Col·legi (www.cofib.és) perquè puguin difondre's a través 
de les pantalles de la farmàcia.  
 
Des de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears i el Col·legi Oficial de 
Farmacèutics de les Illes Balears volem agrair molt sincerament la col·laboració de 
totes les oficines de farmàcia i els propis farmacèutics. 
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