
Actualització d’informació (16/03/2020) 

Benvolguts companys: 

Us adjuntam l’enllaç a la nota informativa que va emetre la AEMPS sobre l’ibuprofèn i 

el COVID-19 ahir.  Segons la informació traslladada per l'AEMPS, no hi ha cap dada 

actualment que permeti afirmar un agreujament de la infecció per COVID-19 amb 

l'ibuprofèn o altres antiinflamatoris no esteroides, de manera que no hi ha raons 

perquè els pacients que estiguin en tractament crònic amb aquests medicaments els 

interrompin. Les guies recomanen l'ús de paracetamol per al tractament simptomàtic 

de la febre com a primera alternativa, però no està contraindicat l'ús d'ibuprofèn en el 

tractament de símptomes menors. Igualment, es recorda la importància de la 

utilització dels medicaments sobre la base de la fitxa tècnica i la menor dosi capaç de 

controlar els símptomes. 

 https://www.cofib.es/fitxers_pagines/NI_AEMPS_Ibuprofeno_covid-

19%20(1).pdf.pdf.pdf 

Agilització de les dispensacions 

Des del COFIB estam en contacte amb l’Administració Sanitària i l’IB-Salut per tal 

d’agilitzar la dispensació de recepta electrònica, treballant per poder juntar 

dispensacions, finalització de tractaments i renovacions automàtiques de medicacions 

perquè no caduquin. Tot per tal d’assegurar la màxima seguretat per a tots els 

implicats davant el COVID-19 i el seguiment dels tractaments. Esperam demà poder 

informar-vos de les mesures concretes i les instruccions que hàgim acordat amb els 

responsables de l’Administració. Us mantindrem puntualment informats al respecte a 

través del correu electrònic i el web col·legial. 

BOE 

Per al vostre coneixement, us adjuntam el BOE num. 63 de 15 de març sobre les 

obligacions d’informar sobre determinats productes sanitaris com mascaretes per a 

fabricants, importadors o subjectes amb capacitat de desenvolupament d’aquests 

productes. Aquest BOE no afecta actualment les oficines de farmàcia ja que, com ens 

han comunicat des de inspecció de farmàcia, d'acord amb la normativa aplicable, els 

titulars de les oficines de farmàcia no ostenten el caràcter de persones jurídiques i per 

tant, no està obligats a realitzar aquesta declaració al Ministeri de Sanitat. No obstant 

això, quedem pendents de qualsevol instrucció que pogués dictaminar el Ministeri de 

Sanitat en els pròxims dies. 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/BOE-A-2020-3701.pdf 

Model certificat col·legial 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/NI_AEMPS_Ibuprofeno_covid-19%20(1).pdf.pdf.pdf
https://www.cofib.es/fitxers_pagines/NI_AEMPS_Ibuprofeno_covid-19%20(1).pdf.pdf.pdf
https://www.cofib.es/fitxers_pagines/BOE-A-2020-3701.pdf


També, a mode de recordatori, us recordam que ahir diumenge dia 15 de març des del 

COFIB vam enviar una comunicació en què adjuntàvem un model de certificat que 

identifica els treballadors d’oficina de farmàcia per utilitzar en possibles casos de 

restriccions de mobilitat decretades a partir de l’Emergència Sanitària per COVID-19. 

Podeu trobar el certificat al web col·legial, a l’espai habilitat sobre el coronavirus on 

actualitzam constantment la informació. Igualment en breu podreu descarregar-vos 

del web privat col·legial (espai col·legiats) els certificats col·legials individuals. 

Pla de contingència 

També us informàvem que a partir d’avui el Col·legi Oficial de les Illes Balears segueix 

un Pla de Contingència per continuar les activitats únicament a través de sistemes 

electrònics. Totes les vies de comunicació cap el COFIB (telèfons, correus electrònics, 

web...) seguiran funcionant amb total normalitat en els horaris habituals, però els 

empleats del Col·legi es connectaran al COFIB de forma telemàtica. D’aquesta forma, 

des del COFIB asseguram la continuació normal de les activitats col·legials i el servei 

tant als farmacèutics com a la societat en general, a més de realitzar l’exercici de 

responsabilitat global que recomanen les institucions.  

“Guardieros” 

Un altre tema que vam tractar al correu d’ahir és el dels dispensadors de guàrdies o 

“Guardieros”, que llevat de casos excepcionals en què el propi titular pot decidir, no es 

recomana de moment la seva utilització, si bé des del Col·legi defensam la seva 

utilització quan la situació ho recomani. Des d’aquí us seguim insistint en la necessitat 

de mantenir les distàncies i marcar tots els espais i realitzar les mesures que us 

recomanam a través els protocols que us hem enviat i que anam actualitzant al web 

cofib.es.  

Actualització de protocols 

Finalment us recordam que a través del correu electrònic i del web col·legial seguim 

publicant totes les novetats i actualitzacions de protocols que es realitzen al respecte 

del Coronavirus al nostre sector. Recordau que al web www.cofib.es teniu tots els 

procediments que han de seguir les Farmàcies Comunitàries de la nostra comunitat i 

que esteim actualitzant permanent en comunicació amb totes les institucions 

implicades. També esteim tractant amb la Conselleria de Salut les diverses opcions 

perquè els usuaris de les farmàcies segueixin rebent l’atenció farmacèutica de la forma 

més segura possible per tots.   

Rebeu la meva consideració davant la gran labor i esforç que tots els farmacèutics 

estau realitzant des dels vostres llocs de feina.  

http://www.cofib.es/
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