
Resum comunicacions 23/03/2020 sobre COVID-19 

Benvolguts companys; 

Us adjuntam un resum de les darreres comunicacions que hem actualitzat sobre COVID-19 i 

que són d'interès per als farmacèutics. Us recordam que des del COFIB seguim actualitzant 

constantment la informació més urgent al web col·legial. 

Pautes a seguir per part del farmacèutic comunitari en assistència domiciliària (actualització) 

Adjuntam l'enllaç al document "Pautes a seguir per part del farmacèutic comunitari per 

facilitar de manera excepcional la medicació a determinats pacients en els seus domicilis. 

Alerta COVID-19 ", com a continuació de la circular núm 237/20 que també vam penjar al web 

del COFIB. Aquesta circular incorpora els següents elements gràfics per facilitar la lectura i 

aplicació de l’atenció domiciliaria: 

• Pautes lliurament medicaments a domicilis a través de farmàcia 

• Pautes lliurament medicaments a domicilis a través de voluntaris 

• Full de comandes 

• Full de comanda en format digital 

• Justificant de lliurament farmàcia 

• Justificant de lliurament farmàcia en format digital 

• Justificant de lliurament voluntari 

• Justificant de lliurament voluntari en format digital. 

Enllaç a la circular 244/20 

Dispensació de medicaments i productes sanitaris durant l’estat d’alarma a conseqüència de 

COVID-19 i els casos de la hidroxicloroquina, la cloroquina i la azitromicina. 

Adjuntam l’enllaç a la comunicació que us hem enviat aquest matí sobre la dispensació de 

medicaments i productes sanitaris durant l’estat d’alarma a conseqüència de COVID-19 i els 

canvis que s’han proposat  des del Govern d'Espanya i de la nostra Comunitat Autònoma com a 

conseqüència del COVID-19 per garantir l'accés i la continuïtat dels medicaments i productes 

sanitaris a la població. També us recordam que aquest Col·legi en cap cas avala la dispensació 

de medicaments sense recepta mèdica quan ho requereixen. A més a més, davant la demanda 

de paracetamol 650 mg per part dels usuaris, ja que es preveuen problemes de 

subministrament, el farmacèutic promourà sempre el seu ús racional. 

Dispensació de medicaments i productes sanitaris durant l’estatat d’alarma per COVID-19 i els 

casos de la hidroxicloroquina, la cloroquina i la azitromicina. 

Informació sobre medicaments amb cloroquina i hidroxicloroquina 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/atencion_domiciliaria.pdf
https://ecofib.cofib.es/fitxers_pagines/AZITROMIZINA%20CAST.pdf
https://ecofib.cofib.es/fitxers_pagines/AZITROMIZINA%20CAST.pdf


Igualment, en el següent enllaç teniu informació actualitzada sobre la utilització dels 

medicaments comercialitzats amb cloroquina i hidroxicloroquina existents a Espanya, ja que 

s'ha tengut coneixement que en els últims dies, l'AEMPS està traslladant informacions sobre 

l'avaluació de la seva eficàcia en el tractament de COVID-19. L'Agència informa que s'estan 

duent a terme un bon nombre d'assaigs clínics, dels que no s'han publicat els resultats de 

moment. 

Enllaç a la nota informativa al web col·legial 

Sol·licitud institucional de neteja i desinfecció viària dels espais urbans adjacents a les 

oficines de farmàcia 

Us comunicam que des del COFIB hem sol·licitat formalment a les Mancomunitats, Consells i 

Ajuntament de Palma que s'intensifiqui diàriament la neteja i desinfecció viària dels espais 

urbans adjacents a les oficines de farmàcia, com un mitjà més per fer front a la pandèmia de 

COVID-19. S'ha demanat que es faci arribar la comunicació als ajuntaments de tots els 

municipis de les Illes Balears i que es prengui especial atenció també a la neteja de les zones 

exteriors de les farmàcies que han estat de guàrdia. 

Sol·licitud institucional d’intensificar la vigilància policial pels voltants de les oficines de 

farmàcia  

Des del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears també hem requerit a la Delegació 

de Govern que s’intensifiquin les rutes de vigilància per part de les forces de seguretat pels 

voltants de les oficines de farmàcia, per tal d’augmentar la seguretat d’aquests espais sanitaris 

i especialment durant els serveis de guàrdia nocturna i moments amb més afluència de 

pacients.  S’ha demanat que es faci arribar la comunicació als ajuntaments de tots els 

municipis de les Illes Balears. 

Proposta facilitar els medicaments hospitalaris des de l’oficina de farmàcia 

Per al vostre coneixement, hem proposat a la Conselleria de Salut que les farmàcies 

comunitàries puguin dispensar durant aquesta crisi aquells medicaments que avui es lliuren als 

hospitals, comptant amb la col·laboració de les empreses de Distribució Farmacèutica i seguint 

les indicacions que estimin les autoritats sanitàries. En l'actualitat, molts hospitals estan 

aconsellant que no s'acudeixi als mateixos, i han reduït les visites per a la retirada dels 

medicaments, amb el perill que comporta per al seguiment dels seus tractaments. 

Clau "Mascareta-19" contra la violència de gènere en farmàcies 

"Mascareta 19" (o “Mascarilla-19 en castellà ) és la clau que poden utilitzar a les farmàcies 

aquelles dones que es troben en perill, tant les que estan en situació de risc en el seu entorn 

familiar com aquelles que es troben al carrer i han tingut algun problema a la via pública. 

Després de la petició clau, el personal farmacèutic ha de fer una trucada per violència de 

gènere a l'112 per alertar de la situació, de manera que s'activarà el protocol d'atenció que es 

requereixi en cada cas. Des del telèfon d'emergències es  guiarà degudament el personal 

farmacèutic amb les passes que ha de seguir en cada moment. La campanya ha estat 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/Dolquine.pdf


desenvolupada per l'Institut Canari d'Igualtat (ICI) i els dos col·legis farmacèutics provincials i 

s'ha estès per tot el país. Des del COFIB us demanem col·laboració al respecte. 

Us recordam, que seguim actualitzant els protocols i la informació essencial sobre el COVID-19 

al web www.cofib.es 

Atentament,  

Antoni Real Ramis,  

President del Col·legi Oficial de 
Farmacèutics  de les Illes Balears 
 

http://www.cofib.es/

