Formació
El Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears (COFIB) i la Fundació de Ciències
Farmacèutiques de les Illes Balears (FCFIB) -amb la col·laboració del Servei de Salut,
laboratoris Mylan i la Cooperativa d’Apotecaris- organitzam una campanya per donar a
conèixer els Sistemes Personalitzats de Dosificació (SPD).

Com sabeu, la manca d'adherència al tractament farmacològic és un problema molt
rellevant, especialment en el tractament de malalties cròniques. S'estima que, en general,
entre un 20-50% dels pacients no pren les seves medicacions com estan prescrites, fet que
ho ha convertit en un tema prioritari de salut pública a causa de les seves conseqüències
negatives: fracassos terapèutics, majors taxes d'hospitalització i augment dels costos
sanitaris.
L’objectiu de la campanya que organitzam des del COFIB i la FCFIB és informar els
professionals sanitaris i els ciutadans sobre l’existència d’aquest servei farmacèutic
remunerat i la seva importància per tal de millorar l’adherència farmacològica dels pacients
al tractament prescrit.
La campanya s’ha dividit en tres fases:

1- Farmacèutics: s’han programat dins el mes de març unes jornades, dirigides als
farmacèutics, en habilitats de comunicació enfocades a l’SPD a Mallorca, Menorca i Eivissa.
2- Centres de Salut: al llarg de 2017 es realitzaran tallers formatius als centres de salut de
les Illes Balears on els farmacèutics informaran sobre què és i quins beneficis aporta l’SPD
com ajuda a l’adherència terapèutica; quins són els pacients als quals va dirigit
principalment aquest servei i sobre els requisits i característiques que té aquesta prestació.
3- Usuaris: finalment, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears ha iniciat un
diàleg amb l’Obra Social “la Caixa” per poder cofinançar els Sistemes Personalitzats de
Dosificació (SPD) durant un any i facilitar-ne l’accés als usuaris de les oficines de farmàcia.

Per tot això, us anim a assistir a aquestes jornades i a participar en la campanya.
L’assistència a les jornades és gratuïta, i se celebraran els següents dies:
2 de març a Maó

8 de març a Palma

29 de març a Eivissa

L’horari serà de 14 h a 15.30 h.

Podeu consultar els continguts de les jornades i el procediment d’inscripció a l’apartat web
de formació o informar-vos a l’Àrea de Formació del COFIB (per e-mail: formacio@cofib.es o
al telèfon: 971 22 83 78).

Esperant poder-nos saludar personalment durant les properes jornades d’SPD, rebeu una
cordial salutació,
Ben atentament,
Vicenç Terrades

Vocal d’Oficina de Farmàcia del COFIB

