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Actualitat col·legial 

Nodofarma assistencial i 
FoCo arriben a les farmàcies 
de la nostra comunitat

Nodofarma assistencial connecta les 
farmàcies entre si per a la prestació 
de Serveis Professionals Farmacèutics 
Assistencials (SPFA) a la població, mentre el 
FoCo és un formador del COFIB que ajudarà 
en la part pràctica a posar en marxa aquest 
projecte a les farmàcies interessades.

Com s’ha demostrat durant aquests mesos de gran 
dificultat sanitària, la tasca assistencial que desenvolu-
pam els farmacèutics amb els pacients és essencial per 
a la cura i manteniment de la salut. És la nostra missió 
assegurar l’ús adequat dels medicaments i la salut pú-
blica, i per a això necessitam noves eines adaptades a la 
societat actual, amb les que a més de la nostra actuació 
individual, donem el salt a un treball col·lectiu, de tota la 
xarxa de farmàcies . 

Aquest és l’objectiu de la plataforma que ha desenvolu-
pat el Consell General, anomenada “NODOFARMA ASIS-
TENCIAL”, que permet desenvolupar serveis assistenci-
als per a tots els pacients des de totes les farmàcies - de 
forma gratuïta per als col·legiats -. Les més de 22.000 
farmàcies de tot el país podran estar connectades entre 

si prestant Serveis Professionals Farmacèutics Assis-
tencials (SPFA) a la població de forma senzilla i proto-
col·litzada i, per descomptat, amb totes les garanties de 
seguretat i protecció de dades.

“Les més de 22.000 farmàcies 
de tot el país podran estar 

connectades entre si prestant 
Serveis Professionals 

Farmacèutics Assistencials 
(SPFA) a la població de forma 

senzilla i protocol·litzada”.

https://www.portalfarma.com/inicio/serviciosprofesionales/mi-farmacia-asistencial/Paginas/default.aspx
https://www.portalfarma.com/inicio/serviciosprofesionales/mi-farmacia-asistencial/Paginas/default.aspx
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Registrar dades de les intervencions amb els pacients és 
fonamental per crear evidència de les nostres actua-
cions de cara a les administracions i per realitzar una 
prestació farmacèutica de qualitat, generant un dossier 
farmacoterapèutic complet de cada pacient al què po-
der accedir amb la targeta “Mi Farmacia Asistencial” des 
de qualsevol farmàcia d’Espanya que estigui adherida a 
la plataforma.

Ens trobem en el desplegament generalitzat de Nodo-
farma assistencial en les diferents comunitats autò-
nomes, i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes 
Balears s’ha sumat a impulsar aquest desenvolupament 
a la nostra comunitat, de manera que necessitam la teva 
implicació!

Per aquest motiu des del COFIB posarem a disposició de 
totes les farmàcies adherides una formació de caire més 
pràctic, més motivadora i que us ajudarà en aquest nou 
projecte. El Formador del COFIB (FoCo) visitarà la vostra 
farmàcia, in situ, us ajudarà en la implantació i desen-
volupament dels SPFA, facilitant la vostra tasca perquè 
es puguin superar tots aquells dubtes relacionats amb 
l’ús de la plataforma Nodofarma assistencial, la relació 
amb els pacients, la comunicació amb el metge o totes 
les altres dificultats que puguin sorgir per a l’exercici de 
pràctica assistencial.

Què és el Nodofarma? 

És l’estratègia de transformació digital dissenyada pel 
Consell General de Farmacèutics que constitueix una 
xarxa de comunicacions que actua com a plataforma de 
serveis tecnològics. Un node gran que permet a la xarxa 
de 22.071 farmàcies compartir la xarxa d’informació i 
serveis. És la plataforma que dóna suport als diferents 

projectes tecnològics de l’organització col·legial: SEVeM, 
CISMED, recepta electrònica privada, recepta electrònica 
veterinària, etc.

Per exemple, des de 2019, a través de Nodofarma 
verificació, les farmàcies espanyoles verifiquen d’unitat 
en unitat l’autenticitat dels medicaments dispensats 
en el sistema espanyol de verificació de medicaments 
(SEVeM).

Nodofarma assistencial

“Nodofarma asistencial” és una plataforma que permet 
que tota la xarxa de farmàcies pugui prestar serveis assi-
tencials a tots els pacients, en tot l’àmbit nacional, amb 
els mateixos procediments i amb les màximes garan-
ties de seguretat i protecció de dades. És una eina que 
permetrà estendre els serveis assistencials i que compta 
amb la xarxa FoCo pel seu desenvolupament real.

Formador col·legial (FoCo):

Es tracta d’un farmacèutic contractat pel COFIB, encar-
regat de dur a terme la formació i assessorament in situ 
als farmacèutics d’oficina de farmàcia, així com oferir 
suport continu a les farmàcies implicades per intentar 
resoldre qualsevol dificultat o dubte que sorgeix durant 
la realització o adaptació de la farmàcia als Serveis Pro-
fessionals Farmacèutics Assistencials (SPFA). 

Les seves funcions inclouen ajudar al farmacèutic quan 
aquest tingui dubtes amb els pacients, ajudar a resoldre 
problemes de salut derivats d’un mal ús dels medica-
ments i ajuda sobre la farmacoteràpia del pacient, per 
definir i realitzar les seves intervencions farmacèutiques, 
per comunicar-se amb el metge, etc.

Si quieres más información contacta con 
tu Colegio. Te facilitará la formación y los 

recursos necesarios para comenzar a 
trabajar con Nodofarma Asistencial.

Impulsar el registro y la prestación de Servicios 
Profesionales Farmacéuticos Asistenciales a los 
pacientes mejorando los resultados de la 
farmacoterapia y fomentando la práctica 
colaborativa con los médicos y otros profesionales. 

La Organización Farmacéutica Colegial ha puesto en marcha
NodoFarma Asistencial, una plataforma dirigida a los farmacéuticos 
comunitarios que facilita el registro de los Servicios Profesionales 
Farmacéuticos Asistenciales de forma sencilla, rápida y protocolizada.

NodoFarma Asistencial permite conectar en red a todas las farmacias 
que voluntariamente se adhieran, dando una respuesta profesional a la 
transformación digital de la Farmacia.

Herramientas facilitadoras

Próxima formación:

Para cualquier duda contacta 
con el Formador Colegial del COF

Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Teruel

7 al 11 de octubre 2019

Manual de uso de 
Nodofarma Asistencial

Tarjetas personalizadas 
"Mi Farmacia Asistencial"

Video tutorial
Sistema de adhesión a 
NodoFarma Asistencial

Objetivo

Permite el registro sencillo, homogéneo 
y protocolizado de la actividad profesional 
centrada en los servicios al paciente.

Facilita la creación de una red de servicios 
farmacéuticos interoperable, incrementando 
el contacto entre profesionales sanitarios.

Conecta a las farmacias y globaliza los 
Servicios Profesionales Farmacéuticos 
Asistenciales ofreciendo al paciente una red 
de asistencia farmacéutica en línea.

Permite ofrecer al médico información 
unificada para la toma de decisiones, 
impulsando así la práctica colaborativa.

Dota de evidencia la labor asistencial
de la Farmacia.

Ventajas del sistema

i

Fes clic per consultar la infografia sobre “Nodofarma asistencial”

https://www.portalfarma.com/inicio/serviciosprofesionales/mi-farmacia-asistencial/Documents/Infografia-A4-Nodofarma-Asistencial-Profesionales.pdf
https://www.portalfarma.com/inicio/serviciosprofesionales/mi-farmacia-asistencial/Documents/Infografia-A4-Nodofarma-Asistencial-Profesionales.pdf
https://www.portalfarma.com/inicio/serviciosprofesionales/mi-farmacia-asistencial/Documents/Infografia-A4-Nodofarma-Asistencial-Profesionales.pdf
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“El FoCo consisteix en un 
farmacèutic del COFIB, 
encarregat de formar i 
assessorar els farmacèutics 
en la mateixa farmàcia, 
per resoldre qualsevol 
dubte durant la realització 
o adaptació dels SPFA”.

Xarxa FoCo:

És una xarxa humana de coneixement per impulsar els 
Serveis Professionals Farmacèutics Assistencials. La 
xarxa FoCo està organitzada pel Consell General de 
Col·legis de Farmacèutics i està constituïda per tots els 
FoCo de totes les províncies, els quals es mantenen en 
contacte per intercanviar experiències. Aquesta xarxa 
porta més d’un any funcionant. L’objectiu és sumar valor 
de tota la xarxa de Col·legis, de tota la xarxa de FoCos, 
per multiplicar el potencial assistencial de la xarxa de 
farmàcies comunitàries a Espanya.

Funcions i implantació de la figura 
del formador col·legial 

Fa 12 anys que es treballa en la implantació de Serveis 
Assistencials a la Farmàcia Comunitària, principalment 

derivats de programes com CONSIGUE, que ja han 
demostrat - mitjançant els corresponents registres - des 
del punt de vista científic la millora clínica i de qualitat 
de vida sobre els pacients intervinguts.

El paper de suport col·legial al llarg d’aquests 12 anys 
per poder implantar els serveis assistencials dins la far-
màcia ha anat evolucionant cap a la figura del formador 
col·legial, que en la majoria de Col·legis és un nou recurs 
vinculat al Departament del CIM.

Els CIM i els FoCo són figures complementàries i distin-
tes dins el Col·legi Oficial de Farmacèutics.

El farmacèutic titular és qui haurà de signar el document 
d’adhesió amb el COFIB. Si bé, pot portar-ho a terme el 
farmacèutic titular o bé designar algun altre farmacèutic 
com a responsable de desenvolupar els serveis assisten-
cials i portar a terme els registres. És imprescindible que 
els SPFA els realitzi un farmacèutic i no un tècnic o un 
auxiliar de farmàcia.

El farmacèutic titular és qui tria quins són els serveis que 
vol realitzar a la seva farmàcia i amb quins pacients vol 
iniciar el servei (no es tracta d’un projecte d’investigació 
amb restriccions temporals, ni restriccions amb el tipus 
de pacients que faci que s’hagi de complir algun criteri 
com una patologia en concret). 

Actualment estem organitzant la formació que se 
celebrarà el dia 17 de setembre per streaming, serà una 
reunió informativa dirigida a farmacèutics titulars i per 
adquirir coneixements sobre els SPFA, com l’ús de la 
plataforma de forma pràctica perquè es pugui aplicar en 
la farmàcia amb els seus pacients.

https://www.youtube.com/watch?v=NvKlqqyazTI&feature=youtu.be



