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Actualitat col·legial 

Nova aplicació Farma U per 
a comandes a les farmàcies
El Col·legi Oficial de Farmacèutics de les 
Illes Balears ha desenvolupat l’aplicació 
Farma U (Tu Farmacia), una aplicació per a 
dispositius mòbils que permet als pacients 
comunicar-se amb la seva farmàcia habitual 
per realitzar consultes, disposició d’estoc de 
medicaments i encàrrecs per a la posterior 
recollida, entre d’altres funcionalitats.

màcia podrà accedir des d’un navegador web a totes les 
funcionalitats de la gestió i interacció amb els usuaris. Si 
s’entra amb el mateix usuari i contrasenya en l’App d’un 
dispositiu mòbil, per exemple una tablet, podrà interac-
tuar amb els usuaris d’una manera més pràctica.

El procés és molt fàcil, ràpid i intuïtiu.

La farmàcia també podrà imprimir un full amb un codi 
QR per penjar-lo al local i així el client es podrà descar-
regar l’App Farma U de l’store corresponent, mostrant-li 
com assignar la farmàcia a la seva farmàcia preferida.

Per problemes d’accés, problemes de funcionament o 
maneig ja sigui del programa de gestió de la farmàcia o 
del sistema del client pot posar-se en contacte amb el 
CAU (971228619) que de moment actuarà d’interme-
diari entre les farmàcies i l’empresa desenvolupadora 
Tourfeeling.

Des del Col·legi Oficial de Farmacèutics hem desenvo-
lupat aquesta App Farma U perquè serveixi de suport a 
totes les farmàcies de les Illes Balears, i eviti que cada 
farmàcia individualment hagi de contractar aquest tipus 
de serveis pel seu compte, amb les avantatges de cost i 
homogeneïtat que això suposa. A més, aquesta eina evi-
ta intrusismes d’empreses o persones alienes al col·lec-
tiu que vulguin monopolitzar aquest tipus de productes.

Us animem a descarregar-vos l’aplicació i donar-vos 
d’alta. Amb el temps aquesta App Farma U anirà creixent 
amb altres funcionalitats. Igualment estau convidats a 
recomanar noves funcionalitats i advertir d’errors que 
puguin sorgir al principi.

En breu, i una vegada que el volum de Farmàcies apun-
tades a aquesta nova eina de gestió s’incrementi co-
mençarem la promoció de l’App Farma U (Tu Farmacia) 
entre els usuaris en general.

Podeu descarregar-vos l’aplicació als següents enllaços: 

App Store (iOS)

Google Play (Android)

L’usuari / pacient només ha de descarregar l’aplicació 
Farma U en el seu dispositiu (mòbil, tablet, etc), triar la 
seva farmàcia/s habitual/s i comunicar-se directament 
amb la farmàcia, realitzar la consulta o sol·licitar l’encàr-
rec d’algun producte. D’aquesta manera l’usuari podrà 
passar a cercar  l’encàrrec preparat còmodament per la 
farmàcia i amb menys temps d’espera. Això permetrà 
també descongestionar i agilitzar les visites a la far-
màcia, un factor molt important en aquests moments 
en què hem d’evitar les aglomeracions a les farmàcies. 
També es pot afegir informació del producte mitjançant 
l’enviament d’una fotografia del producte o del full d’in-
dicacions de metge.

Les farmàcies interessades a sortir a la llista de farmàci-
es només han de donar-se d’alta al web col·legial priva-
da, en l’apartat “Farmàcia FarmaU”. En aquesta pàgina 
hi trobareu el manual complet de l’aplicació.

Un cop donada d’alta apareixerà a la mateixa pantalla la 
URL d’accés, l’usuari i la contrasenya temporal. La far-

https://apps.apple.com/es/app/farmau/id1520381641
https://apps.apple.com/es/app/farmau/id1520381641
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tourfeeling.com.cofib&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tourfeeling.com.cofib&hl=es



