
Estudi de prevalença d'anticossos contra SARS-CoV-2 promogut 

pel COFIB 
 

Des del COFIB hem sol·licitat des del principi de la pandèmia la necessitat de comptar amb informació actualitzada 

sobre la infecció per SARS-CoV-2. Els especialistes recalquen la importància de realitzar un diagnòstic precoç a tots 

els professionals sanitaris per determinar millor el risc d'exposició i prendre les mesures oportunes per disminuir-lo. 

Per tot això, us comunicam que a partir d’aquest dilluns dia 11 de maig, a iniciativa del Col·legi Oficial de 

Farmacèutics de les Illes Balears, començarem a realitzar de forma gratuïta tests serològics d’anticossos contra 

SARS-CoV-2 a tots els farmacèutics que actualment es troben col·legiats a les Illes Balears (inclosos col·legiats 

jubilats i sense exercici). Aquestes proves seran finançades pel COFIB, amb la col·laboració de la Fundació de 

Ciències Farmacèutiques de les Illes Balears i de l’Associació Empresarial de Farmacèutics Balears. Posteriorment, 

les dades seran analitzades de forma anònima per conèixer el percentatge de treballadors farmacèutics que estan 

passant o han passat la infecció per SARS-CoV-2 a les Illes Balears. 

També podran realitzar-se les proves els treballadors de farmàcia comunitària no col·legiats al COFIB. En aquest cas 

el titular de la farmàcia haurà d’assumir el cost dels tests de tots els treballadors no col·legiats al COFIB que desitgin 

fer-se les proves voluntàriament. Per consultar els preus poden contactar amb el Departament de Secretaria del 

COFIB (cofib@cofib.es. Tel. 971 22 88 88). 

A fi de portar a terme les determinacions analítiques, s’ha establert un acord de col·laboració amb centres mèdics 

privats autoritzats a les Illes Balears i un laboratori d'anàlisis clíniques certificat. A més, s'assegura la qualitat dels 

resultats obtinguts utilitzant tècniques de rutina de laboratori amb totes les especificacions de qualitat requerides, 

és a dir, no es tracta de tests ràpids. 

La metodologia consistiria en la determinació d'anticossos totals mitjançant la tècnica de quimioluminiscència en 

sang venosa. I si el resultat d'anticossos totals és positiu, es realitzaria una enzimoinmunoanàlisi (ELISA) 

complementària per conèixer si els anticossos són de tipus IgM o IgG. Quan es detecti IgM positiva, es realitzarà una 

presa de mostra nasofaríngia per a la determinació de la presència de virus mitjançant PCR. 

Els col·legiats que vulguin realitzar-se les proves hauran de seguir les instruccions següents: 

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

Poden resoldre qualsevol dubte a través del Centre d’Informació del Medicament del COFIB. Tel. 971 22 83 21. E-

mail: cim@cofib.es 

Totes les persones que vulguin participar, podran fer la petició des d’avui fins a finals d’aquesta setmana, seguint 

les instruccions adjuntes. 

Els col·legiats que no desitgin fer-se les proves no cal que comuniquin res al COFIB. 

El personal del COFIB, posteriorment, contactarà amb tots els interessats per assignar cita al centre mèdic on es 

realitzaran les extraccions més proper al seu domicili de residència (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera). 

Els casos positius, com és obligatori, seran comunicats, seguint les instruccions que l’Administració ha proporcionat, 

al Servei d’Epidemiologia de Salut Pública de la CCAA, per a les activitats de vigilància dels contactes estrets. 

Des del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears pensam que aquesta acció és necessària per tal d’ajudar 

en la protecció de tots els farmacèutics Balears i les seves famílies, a més de tenir un important valor sanitari i de 

salut pública. Igualment amb aquestes determinacions ajudarem a assegurar l’atenció farmacèutica dels ciutadans 

de les Illes Balears.  

Ben cordialment,  
 
Antoni Real Ramis 
President de Col·legi Oficial de Farmacèutics 
de les Illes Balears i de la Fundació de Ciències 
Farmacèutiques de les Illes Balears 
 

Palma, 11 de maig de 2020 
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