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Presentació

Per al Col·legi Oficial de Farmacèutics de les 
Illes Balears (COFIB) la formació continuada 
constitueix un dels pilars fonamentals per a la 
competència professional del farmacèutic. Una 
necessitat, un dret i un deure que té el farma-
cèutic durant tota la seva activitat professional.

Conscients de la dificultat que implica l’actua-
lització constant de coneixements en matèria 
farmacoterapèutica i farmàcia assistencial, 
des del COFIB hem preparat una oferta forma-
tiva de qualitat, independent i professional-
ment variada, per tal d’atendre les necessitats 
més rellevants dels diversos àmbits professio-
nals farmacèutics. 

El present programa té com a objectiu la revi-
sió i actualització de coneixements, essencial 
per a l’exercici de la nostra professió, facilitar 
al farmacèutic la seva missió com a educador 
sanitari cap a la societat i donar suport als 
professionals en la promoció de la salut. Igual-
ment, també s’ha considerat oportú incloure 
activitats formatives en els àmbits de gestió 
de l’oficina de farmàcia.

En aquest dossier s’hi inclouen els cursos 
previstos per al proper any 2022, i engloba 
tant cursos gratuïts com de pagament. En el 
cas dels cursos amb pagament de matrícula, 
s’haurà d’abonar l’import de forma prèvia a 

l’inici del curs per poder garantir la reserva de 
plaça. Les places seran atorgades per rigorós 
ordre d’inscripció.

A la present oferta formativa, organitzada per 
blocs de contingut i per cronograma, es po-
dran afegir de forma periòdica cursos de me-
nor durada sobre diferents aspectes d’interès 
professional que sorgeixen de la col·laboració 
amb altres entitats. L’organització d’aquests 
cursos s’anirà comunicant per via interna 
segons es vagin organitzant.

La realització de les activitats formatives esta-
rà condicionada a un nombre mínim d’alum-
nes. En el cas de cancel·lació del curs per no 
arribar al mínim d’alumnes, seran reintegrats 
els imports de matrícula que els alumnes 
hagin abonat.

Quan s’hagi sol·licitat l’acreditació a la Con-
selleria de Salut i Consum, per poder obtenir 
el certificat del curs, serà precís complir els 
requisits d’avaluació i d’assistència que es de-
finiran en la convocatòria específica de cada 
curs.

Desitgem que aquesta proposta compleixi les 
expectatives de tots els professionals.

- Comissió de Formació Continuada del COFIB.
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Índex de blocs formatius

Atenció al pacient geriàtric

Tallers i taules rodones d’interès farmacèutic

Gestió d’oficina de farmàcia

Farmàcia assistencial

Dermocosmètica

Investigació en farmàcia comunitària

Atenció al pacient geriàtric. Mòdul 1 
Atenció al pacient geriàtric. Mòdul 2 
Atenció al pacient geriàtric. Mòdul 3 
Atenció al pacient geriàtric. Mòdul 4 
Atenció al pacient geriàtric. Mòdul 5

Jornada sobre la incontinència anal 
Curs de xarxes socials 
Taller d’ortopèdia: patologies del tronc 
Sessions farmacèutiques. Visió estratègica en  la sanitat balear: oportunitats pel farmacèutic

Gestió de categories 
Atenció al client 
Gestió de l’espai 
Gestió dels equips

Taller d’indicació farmacèutica: menopausa 
Sistemes Personalitzats de Dosificació: procediment i directrius vigents 
Taller d’indicació farmacèutica: tos 
Jornada de noves tecnologies aplicades a la farmàcia assistencial 
Taller de salut mental infanto-juvenil i en l’edat adulta 
Taller d’indicació dermofarmacèutica: embaràs, postpart i nadó

Curs a distància bonificable

Investigació en farmàcia comunitària. Mòdul 1, 2 i 3

pàg. 7 
pàg. 11 
pàg. 16 
pàg. 18 
pàg. 21

pàg. 13 
pàg. 14 
pàg. 19 
pàg. 20

pàg. 5 
pàg. 6 
pàg. 8 
pàg. 10

pàg. 3 
pàg. 4 
pàg. 9 
pàg. 15 
pàg. 17 
pàg. 22

pàg. 12

pàg. 23
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Calendari d’activitats formatives 
2022

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31

31

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 1 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31

31

Atenció al pacient geriàtric

Farmàcia assistencial

Enero Febrero Marzo

Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septiembre

Octubre Noviembre Diciembre

Des del COFIB s’afegiran de forma periòdica cursos d’actualitat 
sanitària i novetats en diferents aspectes d’interès professional.
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Abordatge dels símptomes associats a la 
menopausa des de farmàcia comunitària

Durada

1 h

Preu

Gratuït col·legiats COFIB.

Dates

12/01/2022

Mínim d’inscrits

10 persones

Inscripció

01/12/2021 - 11/01/2022

Dirigit a

Farmacèutics comunitaris.

Metodologia

Exclusivament online, retransmissió en directe per 
streaming. Material d’estudi en format PDF per a 
la seva descàrrega o impressió i en format multi-
mèdia per la consulta dels alumnes a través de la 
pàgina web privada del COFIB (https://www.cofib.
es/collegiats/formacio.aspx).

Objectius

 � Desenvolupament de Serveis Professionals Farmacèutics Assisten-
cials (SPFA), en concret, el Servei d’Indicació Farmacèutica.

 � Aplicació dels SPFA de forma pràctica utilitzant Nodofarma Assis-
tencial.

Programa

 � Concepte de climateri.

 � Fisiologia de la menopausa.

 � Simptomatologia per dèficit estrogènic.

 � Mesures higienicodietètiques.

 � Tractament hormonal de la menopausa.

 � Indicació farmacèutica a la menopausa.

 � Cas pràctic registrat a Nodofarma Assistencial.
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Sistemes personalitzats de Dosificació (SPD): 
Procediment i directrius vigents

Durada

1,5 h

Preu

Gratuït col·legiats COFIB

Dates

13/01/2022

Inscripció

20/12/2021 - 12/01/2022

Dirigit a

Farmacèutics comunitaris.

Metodologia

Exclusivament online, retransmissió en directe per 
streaming. Material d’estudi en format PDF per a la 
seva descàrrega o impressió i en format multimè-
dia per la consulta en diferit dels alumnes a través 
de la pàgina web privada del COFIB (https://www.
cofib.es/collegiats/formacio.aspx).

Objectius

Complir els requisits sol·licitats per l’Administració Sanitària en rela-
ció a la formació del personal que elabora o ha d’elaborar els SPD a 
les farmàcies de les Illes Balears.

Programa

 � Definició 

 � Document de criteris consensuats per l’AEMPS 
i CCAA.

 � Comunicació telemàtica obligatòria d’altes i 
baixes a la Direcció General de Prestacions i 
Farmàcia.

 � Protocol del COFIB.

 � Preguntes freqüents sobre SPD.

 � Torn de precs i preguntes.
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Els quatre pilars bàsics de la gestió de 
l’oficina de farmàcia (Mòdul I)

Durada

4 h

Preu

60 € col·legiats COFIB.

Els alumnes podran inscriure’s al 
programa complet o bé a algun/s 
dels 4 mòduls de forma aïllada.

Preu del programa complet  de 4 
mòduls: 200 € col·legiats COFIB.

Dates

25/01/2022

Mínim d’inscrits

20 persones

Inscripció

27/12/2021 - 15/01/2022

Dirigit a

Titulars d’oficina de farmàcia.

Metodologia

Exclusivament presencial (saló d’actes del COFIB: 
Volta de la Mercè, 4; Palma). Material d’estudi en 
format PDF per a la seva descàrrega o impressió.

Objectius

 � Conèixer els conceptes bàsics de la gestió de categories.

 � Identificar les diferents etapes del procés, diferenciant bé les eta-
pes analítiques de les etapes operatives.

 � Construir un pla de màrqueting coherent amb l’anàlisi de les cate-
gories.

Programa

Mòdul I: Gestió de categories.   
“La gestió de categories: ens hi posem?”.
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Els quatre pilars bàsics de la gestió de 
l’oficina de farmàcia (Mòdul II)

Durada

4 h

Preu

60 € col·legiats COFIB.

Els alumnes  podran  inscriure’s 
al programa complet o bé a 
algun/s dels 4 mòduls de forma 
aïllada.

Preu del programa complet de 4 
mòduls: 200 € col·legiats COFIB.

Dates

27/01/2022

Mínim d’inscrits

20 persones

Inscripció

27/12/2021 - 15/01/2022

Dirigit a

Titulars d’oficina de farmàcia.

Metodologia

Exclusivament presencial (saló d’actes del COFIB: 
Volta de la Mercè, 4; Palma). Material d’estudi en 
format PDF per a la seva descàrrega o impressió.

Objectius

 � Dotar als equips de la farmàcia dels coneixements necessaris per a 
desenvolupar processos de venda de qualitat.

 � Conèixer les especificitats dels diferents models de retail.

 � Entendre quines són les fases d’un procés de venda actiu.

 � Aprendre estratègies per argumentar i resoldre objeccions, princi-
palment l’objecció de preu.

 � Descobrir com aportar valor en els actes de dispensació.

Programa

Mòdul II: Atenció al client.   
“Com desenvolupar processos d’atenció al client 
de qualitat”.
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Curs d’atenció al pacient 
geriàtric (Mòdul I)

Durada

2 h

Preu

35 € col·legiats COFIB. 
60 € no col·legiats COFIB.

Preu del programa complet de 5 
mòduls: 150 € col·legiats COFIB.

Sol·licitada acreditació exclusi-
vament pels inscrits al progra-
ma complet.

Dates

03/02/2022

Mínim d’inscrits

20 persones

Inscripció

29/12/2021 - 21/01/2022

Dirigit a

 � Farmacèutics en qualsevol de 
les seves modalitats d’exer-
cici.

 � Altres professionals sanitaris.

Metodologia

Es podrà escollir assistència presencial (saló 
d’actes del COFIB: Volta de la Mercè, 4; Palma) o 
bé online mitjançant retransmissió en directe per 
streaming. Material d’estudi en format PDF per a 
la seva descàrrega o impressió i en format multi-
mèdia per la consulta dels alumnes a través de la 
pàgina web privada del COFIB (https://www.cofib.
es/collegiats/formacio.aspx).

Objectius

 � Proporcionar al col·lectiu farmacèutic l’accés al reciclatge i perfec-
cionament de la seva formació tecnicocientífica.

 � Actualitzar els coneixements sobre patologies prevalents en el pa-
cient geriàtric i el seu abordatge farmacològic i no farmacològic.

 � Promoure i contribuir a l’ús racional del medicament pels profes-
sionals.

Programa

Mòdul I:
 � Atenció al pacient geriàtric polimedicat
 � Casos clínics.
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Els quatre pilars bàsics de la gestió de 
l’oficina de farmàcia (Mòdul III)

Durada

4 h

Preu

60 € col·legiats COFIB.

Els alumnes podran inscriure’s al 
programa complet o bé a algun/s 
dels 4 mòduls de forma aïllada.

Preu del programa complet de 4 
mòduls: 200 € col·legiats COFIB.

Dates

08/02/2022

Mínim d’inscrits

20 persones

Inscripció

27/12/2021 - 15/01/2022

Dirigit a

Titulars d’oficina de farmàcia.

Metodologia

Exclusivament presencial (saló d’actes del COFIB: 
Volta de la Mercè, 4; Palma). Material d’estudi en 
format PDF per a la seva descàrrega o impressió.

Objectius

 � Entendre que l’espai físic és el suport de l’activitat de la farmàcia.

 � Identificar tots els aspectes implicats en la gestió de l’espai.

 � Aprendre estratègies de gestió de l’espai que augmentin la rendi-
bilitat del mateix.

Programa

Mòdul III: Gestió de l’espai.   
“L’espai com a punt de partida”.



Programa  Formatiu 2022       Formació  Continuada      10

Abordatge integral 
de la tos

Durada

1 h

Preu

Gratuït col·legiats COFIB.

Dates

09/02/2022

Mínim d’inscrits

10 persones

Inscripció

10/01/2022 - 08/02/2022

Dirigit a

Farmacèutics comunitaris.

Metodologia

Es podrà escollir assistència presencial (saló 
d’actes del COFIB: Volta de la Mercè, 4; Palma) o 
bé online mitjançant retransmissió en directe per 
streaming. Material d’estudi en format PDF per a 
la seva descàrrega o impressió i en format multi-
mèdia per la consulta dels alumnes a través de la 
pàgina web privada del COFIB (https://www.cofib.
es/collegiats/formacio.aspx).

Objectius

 � Desenvolupament de Serveis Professionals Farmacèutics Assisten-
cials (SPFA), en concret, el Servei d’Indicació Farmacèutica.

 � Aplicació dels SPFA de forma pràctica utilitzant Nodofarma Assis-
tencial.

Programa

 � Definició, etiopatogènia i factors de risc.

 � Manifestacions clíniques i signes d’alarma per a 
la derivació des de farmàcia comunitària. 

 � Tractament farmacològic. 

 � Mesures higienicodietètiques i preventives.

 � Cas pràctic registrat a Nodofarma Assistencial.
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Els quatre pilars bàsics de la gestió de 
l’oficina de farmàcia (Mòdul IV)

Durada

4 h

Preu

60 € col·legiats COFIB.

Els alumnes podran inscriure’s al 
programa complet o bé a algun/s 
dels 4 mòduls de forma aïllada.

Preu del programa complet de 4 
mòduls: 200 € col·legiats COFIB.

Dates

10/02/2022

Mínim d’inscrits

20 persones

Inscripció

27/12/2021 - 15/01/2022

Dirigit a

Titulars d’oficina de farmàcia.

Metodologia

Exclusivament presencial (saló d’actes del COFIB: 
Volta de la Mercè, 4; Palma). Material d’estudi en 
format PDF per a la seva descàrrega o impressió.

Objectius

 � Conèixer les característiques del lideratge situacional.

 � Aprendre a identificar els estils de lideratge i els graus de madu-
resa de l’equip.

 � Construir una matriu de maduresa de l’equip.

Programa

Mòdul IV: Gestió de l’equip.   
“Lideratge situacional: perquè no som tots iguals!”.
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Curs d’atenció al pacient 
geriàtric (Mòdul II)

Durada

2 h

Preu

35 € col·legiats COFIB. 
60 € no col·legiats COFIB.

Preu del programa complet de 5 
mòduls: 150 € col·legiats COFIB.

Sol·licitada acreditació exclusi-
vament pels inscrits al progra-
ma complet.

Dates

03/03/2022

Mínim d’inscrits

20 persones

Inscripció

31/01/2022 - 21/02/2022

Dirigit a

 � Farmacèutics en qualsevol de 
les seves modalitats d’exer-
cici.

 � Altres professionals sanitaris.

Metodologia

Es podrà escollir assistència presencial (saló 
d’actes del COFIB: Volta de la Mercè, 4; Palma) o 
bé online mitjançant retransmissió en directe per 
streaming. Material d’estudi en format PDF per a 
la seva descàrrega o impressió i en format multi-
mèdia per la consulta dels alumnes a través de la 
pàgina web privada del COFIB (https://www.cofib.
es/collegiats/formacio.aspx).

Objectius

 � Proporcionar al col·lectiu farmacèutic l’accés al reciclatge i perfec-
cionament de la seva formació tecnicocientífica.

 � Actualitzar els coneixements sobre patologies prevalents en el pa-
cient geriàtric i el seu abordatge farmacològic i no farmacològic.

 � Promoure i contribuir a l’ús racional del medicament pels profes-
sionals.

Programa

Mòdul II:
 � Atenció al pacient geriàtric amb malaltia cere-

brovascular.
 � Casos clínics.
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Curs de dermofarmàcia 
(Bonificable)

Durada

Seminari presencial: 4 h 
Curs a distància: 1 mes

Preu

420 € col·legiats COFIB i tècnics 
d’oficina de farmàcia.

Dates

10/03/2022

Mínim d’inscrits

10 persones

Inscripció

31/01/2022 - 21/02/2022

Dirigit a

Treballadors d’oficina de farmà-
cia.

Metodologia

 � Seminari presencial: Es podrà escollir assistència 
presencial (saló d’actes del COFIB: Volta de la 
Mercè, 4; Palma) o bé online mitjançant retrans-
missió en directe per streaming. 

 � Curs a distància mitjançant plataforma on-line 
acreditat i bonificable per a treballadors en actiu 
d’oficina de farmàcia (farmacèutics i tècnics en 
farmàcia).

Objectius

 � Aprofundir en el tractament dermocosmètic d’afeccions dermato-
lògiques freqüents i de les ungles.

 � Conèixer i comprendre la composició dels productes dermocos-
mètics, condicions d’aplicació i criteris de recomanació des de la 
farmàcia comunitària.

Programa

 � Dermatitis atòpica.

 � Nutricosmètica.

 � Proteoglicans, àcid hialurònic, alfa-hidroxiàcids: 
criteris de recomanació.

 � Cosmètica “vegana”: claims i actius vegetals.

 � Recomanacions dermocosmètiques en temps de 
COVID-19.

 � Recomanacions dermocosmètiques en afecci-
ons de les ungles.
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Jornada sobre la 
incontinència anal

Durada

2 h

Preu

Gratuïta col·legiats COFIB.

Dates

15/03/2022

Mínim d’inscrits

15 persones

Inscripció

31/01/2022 - 21/02/2022

Dirigit a

Farmacèutics en qualsevol de les 
seves modalitats d’exercici.

Metodologia

Es podrà escollir assistència presencial (saló 
d’actes del COFIB: Volta de la Mercè, 4; Palma) o 
bé online mitjançant retransmissió en directe per 
streaming. Material d’estudi en format PDF per a 
la seva descàrrega o impressió i en format multi-
mèdia per la consulta dels alumnes a través de la 
pàgina web privada del COFIB (https://www.cofib.
es/collegiats/formacio.aspx).

Objectius

 � Conèixer els recursos existents pel diagnòstic, tractament i suport 
dels pacients.

 � Promoure la detecció de la incontinència anal i correcta derivació 
per part del farmacèutic.

 � Proporcionar una adequada educació sanitària als pacients.

Programa

 � Benvinguda 

 � Presentació de l’associació de pacients ASIA. 

 � Diagnòstic i tractament de la incontinència anal. 

 � Suport psicològic als pacients i familiars. 

 � Torn de precs i preguntes. 

 � Clausura de la Jornada.
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Curs de xarxes 
socials

Durada

8 h

Preu

75 € col·legiats COFIB.

Cost del curs sense patrocini: 
150 €.Dates

Mòdul 1. 28/03/2022 
Mòdul 2. 30/03/2022

Mínim d’inscrits

20 persones

Inscripció

03/01/2022 - 01/03/2022

Dirigit a

Farmacèutics en qualsevol de les 
seves modalitats d’exercici.

Metodologia

Es podrà escollir assistència presencial (saló 
d’actes del COFIB: Volta de la Mercè, 4; Palma) o 
bé online mitjançant retransmissió en directe per 
streaming. Material d’estudi en format PDF per a 
la seva descàrrega o impressió i en format multi-
mèdia per la consulta dels alumnes a través de la 
pàgina web privada del COFIB (https://www.cofib.
es/collegiats/formacio.aspx).

Organitza Col·labora

Objectius

Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per gestionar les 
xarxes socials.

Programa

 � Mòdul 1. Anàlisi, estratègia, planificació, on, 
com i què.

 � Mòdul 2. Practicum: Canva, Inshot, Instagram i 
TikTok.
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Noves tecnologies aplicades 
a la farmàcia assistencial

Durada

4,5 h

Preu

Gratuït col·legiats COFIB (no 
inclou els desplaçaments per 
la realització de la jornada en 
modalitat presencial a la seu del 
COF d’Almeria).

Dates

01/04/2022

Mínim d’inscrits

30 persones

Inscripció

03/02/2022 - 01/03/2022

Dirigit a

Farmacèutics comunitaris.

Metodologia

Es podrà escollir assistència presencial a la seu del 
COF d’Almeria o bé online mitjançant retransmis-
sió en directe per streaming. Material d’estudi en 
format PDF per a la seva descàrrega o impressió i 
en format multimèdia per la consulta dels alum-
nes a través de la pàgina web privada del COFIB 
(https://www.cofib.es/collegiats/formacio.aspx).

Objectius

 � Promoure el desenvolupament dels Serveis Professionals Farma-
cèutics Assistencials (SPFA).

 � Adquirir coneixements d’intel·ligència emocional i eines per millo-
rar la comunicació farmacèutic-pacient.

 � Compartir experiències professionals amb farmacèutics que exer-
ceixen en altres províncies.

Programa

 � Acte inaugural. “Farmàcia assistencial: d’on 
venim i cap on anem”.

 � Coaching aplicat a la farmàcia comunitària.

 � Comunicació farmacèutic – pacient.

 � Taula rodona: experiències de farmàcia assis-
tencial en altres províncies.

 � Acte de cloenda. “Farmàcies en xarxa: més valor 
sanitari i social”.

Organitzen
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Curs d’atenció al pacient 
geriàtric (Mòdul III)

Durada

2 h

Preu

35 € col·legiats COFIB. 
60 € no col·legiats COFIB.

Preu del programa complet de 5 
mòduls: 150 € col·legiats COFIB.

Sol·licitada acreditació exclusi-
vament pels inscrits al progra-
ma complet.

Dates

05/04/2022

Mínim d’inscrits

20 persones

Inscripció

31/01/2022 - 21/02/2022

Dirigit a

 � Farmacèutics en qualsevol de 
les seves modalitats d’exer-
cici.

 � Altres professionals sanitaris.

Metodologia

Es podrà escollir assistència presencial (saló 
d’actes del COFIB: Volta de la Mercè, 4; Palma) o 
bé online mitjançant retransmissió en directe per 
streaming. Material d’estudi en format PDF per a 
la seva descàrrega o impressió i en format multi-
mèdia per la consulta dels alumnes a través de la 
pàgina web privada del COFIB (https://www.cofib.
es/collegiats/formacio.aspx).

Objectius

 � Proporcionar al col·lectiu farmacèutic l’accés al reciclatge i perfec-
cionament de la seva formació tecnicocientífica.

 � Actualitzar els coneixements sobre patologies prevalents en el pa-
cient geriàtric i el seu abordatge farmacològic i no farmacològic.

 � Promoure i contribuir a l’ús racional del medicament pels profes-
sionals.

Programa

Mòdul III:
 � Atenció al pacient geriàtric amb malaltia de 

Parkinson.
 � Casos clínics.
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Salut mental infantojuvenil 
I en l’edat adulta

Durada

2 h

Preu

Gratuït col·legiats COFIB.

Dates

07/04/2022

Mínim d’inscrits

10 persones

Inscripció

07/03/2022 - 06/04/2022

Dirigit a

Farmacèutics comunitaris.

Metodologia

Es podrà escollir assistència presencial (saló 
d’actes del COFIB: Volta de la Mercè, 4; Palma) o 
bé online mitjançant retransmissió en directe per 
streaming. Material d’estudi en format PDF per a 
la seva descàrrega o impressió i en format multi-
mèdia per la consulta dels alumnes a través de la 
pàgina web privada del COFIB (https://www.cofib.
es/collegiats/formacio.aspx).

Objectius

 � Millorar el servei de dispensació de medicaments utilitzats per 
trastorns mentals d’elevada prevalença. 

 � Millorar la pràctica assistencial així com potenciar la imatge del 
farmacèutic comunitari com a un dels pilars bàsics de l’equip 
assistencial.

 � Proporcionar al farmacèutic eines per a fomentar l’educació dels 
pacients i l’adherència al tractament en patologies mentals. 

Programa

 � Introducció: salut mental.
 � Depressió.
 � Trastorns d’ansietat.
 � Altres problemes de salut mental observats 

durant la pandèmia.
 � Punts clau per a la derivació al metge.
 � Salut mental infantojuvenil.
 � Prevenció de la manca d’adherència en els trac-

taments de salut mental.
 � Casos pràctics en farmàcia comunitària.Organitza Col·labora
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Curs d’atenció al pacient 
geriàtric (Mòdul IV)

Durada

2 h

Preu

35 € col·legiats COFIB. 
60 € no col·legiats COFIB.

Preu del programa complet de 5 
mòduls: 150 € col·legiats COFIB.

Sol·licitada acreditació exclusi-
vament pels inscrits al progra-
ma complet.

Dates

05/05/2022

Mínim d’inscrits

20 persones

Inscripció

31/01/2022 - 21/02/2022

Dirigit a

 � Farmacèutics en qualsevol de 
les seves modalitats d’exer-
cici.

 � Altres professionals sanitaris.

Metodologia

Es podrà escollir assistència presencial (saló 
d’actes del COFIB: Volta de la Mercè, 4; Palma) o 
bé online mitjançant retransmissió en directe per 
streaming. Material d’estudi en format PDF per a 
la seva descàrrega o impressió i en format multi-
mèdia per la consulta dels alumnes a través de la 
pàgina web privada del COFIB (https://www.cofib.
es/collegiats/formacio.aspx).

Objectius

 � Proporcionar al col·lectiu farmacèutic l’accés al reciclatge i perfec-
cionament de la seva formació tecnicocientífica.

 � Actualitzar els coneixements sobre patologies prevalents en el pa-
cient geriàtric i el seu abordatge farmacològic i no farmacològic.

 � Promoure i contribuir a l’ús racional del medicament pels profes-
sionals.

Programa

Mòdul IV:
 � Atenció al pacient geriàtric amb insuficiència 

cardíaca.
 � Casos clínics.
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Taller d’ortopèdia: 
Patologies del tronc

Durada

2 h

Preu

Gratuït col·legiats COFIB.

Dates

10/05/2022

Mínim d’inscrits

10 persones

Inscripció

28/03/2022 - 09/05/2022

Dirigit a

Farmacèutics comunitaris.

Metodologia

Exclusivament presencial (saló d’actes del COFIB: 
Volta de la Mercè, 4; Palma). Material d’estudi en 
format PDF per a la seva descàrrega o impressió.

Objectius

Conèixer quina ortesi recomanar en cadascuna de les patologies del 
tronc de consulta habitual a la farmàcia comunitària.

Programa

 � Introducció

 � Anatomia del tronc.

 � Patologies del tronc més prevalents.

 � Simptomatologia.

 � Tractament ortèsic.
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Visió estratègica en la sanitat balear: oportunitats 
pel farmacèutic (Sessions farmacèutiques)

Durada

Cada taula rodona: 1,5 h

Preu

Gratuït col·legiats COFIB.

Els alumnes podran inscriure’s 
al programa complet o bé a 
alguna/es de les taules rodones 
de forma aïllada.

Dates

1ª Taula rodona: 12/05/2022 
2ª Taula rodona: 19/05/2022 
3ª Taula rodona: 26/05/2022

Mínim d’inscrits

10 persones per sessió.

Inscripció

25/02/2022 - 29/04/2022

Dirigit a

Farmacèutics en qualsevol de les 
seves modalitats d’exercici.

Metodologia

Es podrà escollir assistència presencial (saló 
d’actes del COFIB: Volta de la Mercè, 4; Palma) o 
bé online mitjançant retransmissió en directe per 
streaming.

Objectius

Proporcionar al col·lectiu farmacèutic una visió global sobre la gestió 
sanitària a les Illes Balears. 

Programa

 � Taula rodona 1. Cap a un canvi de model?. Im-
pacte a les Illes Balears.

 � Taula rodona 2. Perspectives. Com ha canviat la 
percepció envers la salut en un entorn pandè-
mic.

 � Taula rodona 3. Una nova realitat. Nous models 
de negoci versus seguretat.
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Curs d’atenció al pacient 
geriàtric (Mòdul V)

Durada

2 h

Preu

35 € col·legiats COFIB. 
60 € no col·legiats COFIB.

Preu del programa complet  de 5 
mòduls: 150 € col·legiats COFIB.

Sol·licitada acreditació exclusi-
vament pels inscrits al progra-
ma complet.

Dates

01/06/2022

Mínim d’inscrits

20 persones.

Inscripció

31/01/2022 - 21/02/2022

Dirigit a

 � Farmacèutics en qualsevol de 
les seves modalitats d’exer-
cici.

 � Altres professionals sanitaris.

Metodologia

Es podrà escollir assistència presencial (saló 
d’actes del COFIB: Volta de la Mercè, 4; Palma) o 
bé online mitjançant retransmissió en directe per 
streaming. Material d’estudi en format PDF per a 
la seva descàrrega o impressió i en format multi-
mèdia per la consulta dels alumnes a través de la 
pàgina web privada del COFIB (https://www.cofib.
es/collegiats/formacio.aspx).

Objectius

 � Proporcionar al col·lectiu farmacèutic l’accés al reciclatge i perfec-
cionament de la seva formació tecnicocientífica.

 � Actualitzar els coneixements sobre ajudes tècniques especifiques 
per millorar l’autonomia i qualitat de vida dels pacients geriàtrics.

Programa

Mòdul V:
 � Ajudes tècniques específiques per a cada pato-

logia.
 � Adaptacions de la llar per a la millora de la quali-

tat de vida i prevenció de les caigudes.
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Indicació dermofarmacèutica: 
embaràs, postpart i nadó

Durada

1 h

Preu

Gratuït col·legiats COFIB.

Dates

08/06/2022

Mínim d’inscrits

10 persones.

Inscripció

06/05/2022 - 31/05/2022

Dirigit a

Farmacèutics comunitaris.

Metodologia

Es podrà escollir assistència presencial (saló 
d’actes del COFIB: Volta de la Mercè, 4; Palma) o 
bé online mitjançant retransmissió en directe per 
streaming. Material d’estudi en format PDF per a 
la seva descàrrega o impressió i en format multi-
mèdia per la consulta dels alumnes a través de la 
pàgina web privada del COFIB (https://www.cofib.
es/collegiats/formacio.aspx).

Objectius

 � Desenvolupament de Serveis Professionals Farmacèutics Assisten-
cials (SPFA), en concret, el Servei d’Indicació Farmacèutica.

 � Aplicació dels SPFA de forma pràctica utilitzant Nodofarma Assis-
tencial.

Programa

 � Canvis fisiològics.

 � Principals manifestacions dèrmiques en emba-
ràs i postpart.

 � Característiques de la pell del nadó, principals 
afeccions i cures específiques.

 � Recomanacions dermocosmètiques.

 � Mesures preventives.

 � Cas pràctic registrat a Nodofarma Assistencial.
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Investigació en 
farmàcia comunitària

Durada

Cada mòdul: 4 h

Preu (programa 
complet de 3 mòduls)

180 € col·legiats COFIB.

Dates

Mòdul 1: 9/11/2022 
Mòdul 2: 16/11/2022 
Mòdul 3: 23/11/2022

Mínim d’inscrits

20 persones.

Inscripció

01/04/2022 - 10/06/2022

Dirigit a

Farmacèutics comunitaris.

Metodologia

Es podrà escollir assistència presencial (saló 
d’actes del COFIB: Volta de la Mercè, 4; Palma) o 
bé online mitjançant retransmissió en directe per 
streaming. Material d’estudi en format PDF per a 
la seva descàrrega o impressió i en format multi-
mèdia per la consulta dels alumnes a través de la 
pàgina web privada del COFIB (https://www.cofib.
es/collegiats/formacio.aspx).

Objectius

Proporcionar al farmacèutic comunitari unes bases per poder realit-
zar estudis d’investigació.

Programa

 � Mòdul 1. Generalitats de la investigació: mè-
tode científic, pregunta d’investigació, cerca 
bibliogràfica i tipus d’estudis.

 � Mòdul 2. El projecte d’investigació: documenta-
ció, legislació i garanties ètiques.

 � Mòdul 3. Investigació en farmàcia assistencial: 
interpretació de la literatura científica, estadís-
tica i publicació d’articles científics.
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