GUIA
DE SERVEIS
COL·LEGI OFICIAL
DE FARMACÈUTICS
DE TARRAGONA

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Dilluns-divendres: de 9.00 a 13.45 i de 16.30 a 19.30
Juliol i Agost: Dilluns-Divendres de 9.00h a 15.00h

GERÈNCIA

Tina Rubio
gerencia@coft.cat

ÀREA DE SECRETARIA DE PRESIDÈNCIA
I JUNTA DE GOVERN
Montserrat Preciado
e-mail: secretaria@coft.cat

ÀREA TÈCNICA FARMACÈUTICA

Gemma Galofré
CENTRE D’INFORMACIÓ DEL MEDICAMENT:
e-mail: cim@coft.cat
Ingrid Fortuny
FORMACIÓ
e-mail : formacio@coft.cat

ÀREA DE SECRETARIA TÈCNICA
Raul Galisteo
e-mail: stecnic@coft.org

ÀREA DE PROJECTES TECNOLÒGICS
Oscar Parra
Email: projectes@coft.cat

ÀREA DE RECURSOS COL·LEGIALS
Cristina Ghiorghiu
COMPTABILITAT I GESTIÓ ECONÒMICA
e-mail: comptabilitat@coft.org

Cristina Ghiorghiu
ASSESSORIA LABORAL I BORSA DE TREBALL
e-mail: laboral@coft.cat

COL·LEGI OFICIAL
DE FARMACÈUTICS
DE TARRAGONA
C/Enric d’Ossó, 1 1er
43005 Tarragona
Tel: 977 25 09 37
Fax: 977 23 16 05
e-mail: colfarm@coft.cat
www.coft.cat
www.facebook.com/COFTarragona
www.twitter.com/COFTarragona

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ
Mercè Marin
GESTIONS COL·LEGIALS
e-mail: gestions@coft.cat

Esther Aguilera
SERVEI DE FACTURACIÓ DE RECEPTES
e-mail: facturacio@coft.cat
Valentina Diaz
RECEPCIÓ-CENTRALETA
e-mail: colfarm@coft.cat

CONEIXES
ELS SERVEIS
QUE T’OFEREIX
EL COL·LEGI OFICIAL
DE FARMACÈUTICS
DE TARRAGONA?
Com ja saps, el nostre Col·legi actua com a representant dels interessos generals dels farmacèutics i la defensa dels seus interessos
professionals.
No obstant, aquesta definició és molt àmplia, per la qual cosa hem
desenvolupat aquesta guia de serveis que pretén fer-te saber més
concretament allò que el teu Col·legi et pot oferir.
A més de l’orientació de l’activitat professional, el control del compliment dels codis deontològics, la conciliació de determinades situacions, la vigilància del compliment de les normes de competència i
la lluita contra l’intrusisme, el col·legi també ofereix d’altres serveis
com l’organització d’activitats culturals o de formació, la borsa de
treball, l’assessoria laboral o jurídica, etc.
En aquest document fem referència justament a totes les informacions i els serveis que el col·legi dóna i dels quals pots gaudir i et
poden ser útils.

1.

2.

COL·LEGIACIÓ
I ALTRES
TRÀMITS

CENTRE D' INFORMACIÓ DEL MEDICAMENT

Donat que ofereix un bé social, el farmacèutic en exercir com a tal
està sotmès a un sistema de dret públic que origina que per moltes
accions es necessitin realitzar tràmits amb les diferents administracions etc. Des del Col·legi es gestionen aquests tràmits i es facilita,
de manera personalitzada, tota la informació necessària per dur-los
a terme.
Algunes de les gestions que es desenvolupen són:

Gestionat per l'Àrea Tècnica Farmacèutica, es tracta d'un servei que
inclou l'atenció i seguiment de consultes sobre fàrmacs, fàrmacs
estrangers, fórmules magistrals, normatives i legislació del medicament, anàlisis clíniques, dermofarmàcia, alimentació, nutrició,
plantes medicinals, homeopatia, etc. Així com l’elaboració de fitxes
d'informació activa, preparació de comunicats, alertes amb informació
cientifico-tècnica, farmacovigilància , seguiments de programes com
SPD (Sistema Personalitzat de Dosificació), metadona, PIX (Programa
d'Intercanvi de Xeringues), diabetis, etc.

Col·legiació
Canvi professional / Baixa
Emissió de certificats
Registre de títols
Tramitació de sol·licituds nova oficina de farmàcia
Tramitació de compra-venda d’oficina de farmàcia
Tramitació sol·licituds de trasllat d’oficina de farmàcia.
Tramitació d’herència d’oficina de farmàcia.
Nomenaments de farmacèutics adjunts
Petició de vacances d’oficina de farmàcia
Gestió de l’organització de guàrdies anuals

SECRETARIA TÈCNICA
Raül Galisteo
stecnic@coft.cat

CENTRE D’INFORMACIÓ DEL MEDICAMENT
Gemma Galofré
cim@coft.cat

CODI QR

CODI QR

http://www.coft.cat/font/index.php?CODMENU=133

http://www.coft.cat/font/indexphp?CODMENU=22&CODPAG=42
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FORMACIÓ
CONTINUADA

BIBLIOTECA
I INFORMACIONS
PROFESSIONALS

Per tal de garantir la formació continuada dels col·legiats i el seu
continu reciclatge, el col·legi organitza diversos cursos i conferències
relacionats amb la matèria farmacèutica i d’altres que són d'interès
pel col·legiat (noves tecnologies, gestió, etc.).

D'altra banda el Col·legi està proveït d’una biblioteca amb gran diversitat
de publicacions científico-tècniques d’interès professional, on es poden
consultar les ultimes novetats en matèria farmacèutica.

El col·legi també facilita la formació de grups de treball i fomenta les
reunions entre els farmacèutics posant a disposició dels col·legiats
les seves infraestructures i serveis.
Actualment disposem d’una plataforma de formació on line i també
cursos presencials.

FORMACIÓ
Ingrid Fortuny
formacio@coft.cat

També es disposa de Bases de dades on line :
DICAF : L'actualitat científica del sector farmacèutic seleccionada i sintetitzada per a una atenció farmacèutica de qualitat
Medline: És la base de dades més important de la National Library of
Medicine (NLM).
La Biblioteca Cochrane Plus és la versió castellana i la única en llengua
no anglesa de la revista electrònica The Cochrane Library, una de les millors fonts mundials d’informació fiable sobre els efectes de les intervencions sanitàries.
Portalfarma: Accés a Bases de Dades del Consejo General de Colegios
Farmacéuticos, que conté medicaments, internacionals i especifiques
Labodata: Recull d'informació diversa relacionada amb els anàlisis clínics:
valors de referència, indicacions de semiologia clínica, condicions de presa
de la mostra, preparació preanalítica del pacient, etc.
Entre d’altres informacions a nivell professional

BIBLIOTECA I INFORMACIONS
PROFESSIONALS
Gemma Galofré
cim@coft.cat
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5.
SERVEI
DE FACTURACIÓ
DE RECEPTES
El Col·legi gestiona la recollida, classificació, tractament de dades de
totes les receptes facturades mensualment per les oficines de farmàcia i facilita la facturació a les diferents entitats segons els requisits
de cadascuna (CatSalut, MUFACE, ISFAS, MUGEJU, Ajuntaments etc.)
El Col·legi es fa càrrec de solucionar qualsevol incidència que es produeixi durant el procés de facturació. Forma part de les comissions
mixtes amb cadascuna de les entitats on es discuteixen possibles
incidències de facturació, receptes no facturables,etc.
També intervé en les negociacions dels diferents convenis amb cada
entitat i en casos de dificultats en el pagament, es a dir, garanteix la
defensa comuna i unificada dels interessos del col·lectiu en aquest sentit.

FACTURACIÓ
Esther Aguilera
facturació@coft.cat

GESTIONS
Mercè Marin
gestions@coft.cat

COMPTABILITAT
Cristina Ghiorghiu
comptabilitat@coft.cat

CODI QR
http://www.coft.cat/font/index.php?CODMENU=47

6.

7.

COL·LABORACIONS
I CONVENIS

ASSESSORIA

El Col·legi, negocia i gestiona amb totes aquelles entitats que poden
oferir productes o serveis interessants per al col·lectiu a fi de que
els col·legiats puguin obtenir avantatges significatives davant d'una
actuació individualitzada. Un exemple d’aquestes col·laboracions són
les assolides amb entitats financeres, empreses de telefonia, etc.
El col·legi informa puntualment de cada conveni signat, així com de
cada modificació que es pugui produir en els ja existents.

Per tal de facilitar la feina diària al col·legiat, el Col·legi incorpora
un servei d’assessorament especialitzat en diverses matèries que el
puguin afectar directament
En aquest sentit el Col·legi compta amb diferents àrees d’assessoria
com ara la laboral i la de prevenció de riscos.

COL.LABORACIONS I CONVENIS
Cristina Ghiorghiu
comptabilitat@coft.cat

GERÈNCIA

ASSESSORIA

Tina Rubio
gerència@coft.cat

Cristina Ghiorghiu
laboral@coft.cat

CODI QR

CODI QR

http://www.coft.cat/font/index.php?CODMENU=65

http://www.coft.cat/font/index.php?CODMENU=13

8.
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BORSA DE TREBALL PREMSA
I COMUNICACIÓ
El Col·legi ofereix un servei d'orientació sobre carreres professionals
a tots els seus col·legiats, proporcionant-los la possibilitat, tant d'accedir
a una nova feina com de sol·licitar un nou treballador mitjançant
la borsa de treball del Col·legi. La borsa de treball del Col·legi està
gestionada per personal del mateix, especialitzat en matèria laboral
i es difon mitjançant la web (www.coft.org) i els taulers d'anuncis del
Col·legi.
La borsa de treball també està disponible en format on-line.

El Col·legi fa una tasca de posicionament d'imatge del farmacèutic com a
agent de la salut que exerceix un paper clau i de confiança
en la vida de la població en general, a través dels diversos mitjans de
comunicació: premsa, ràdio, revistes, televisió, etc.
De les principals accions que es duen a terme destaquen:
· Les col·laboracions en programes radiofònics
· Les insercions a la premsa provincial
· Les campanyes conjuntes amb laboratoris
· La producció de materials publicitaris
· Coordinació Gabinet de Comunicació
· Redacció de notes de premsa i convocatòries de premsa
· Gestions amb els mitjans- gestió d’entrevistes, ampliació de continguts.· Seguiment de la publicació de notes de premsa.
· Cerca de notícies relacionades amb el COFT-premsa escrita audiovisual· Preparació i seguiment rodes de premsa, campanyes puntuals
· Filtratge i selecció de notícies
· Actualització xarxes twitter i facebook

GERENCIA
Tina Rubio
gerencia@coft.cat

PREMSA I COMUNICACIÓ
Montserrat Preciado
secretaria@coft.cat

ASSESSORIA
Cristina Ghiorghiu
laboral@coft.cat

CODI QR

CODI QR
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WEB
I CORREU
ELECTRÒNIC

SIFARE, CONNECTIVITAT, TELEFONIA
I CERTIFICACIÓ
ELECTRÒNICA

Amb la implantació de les noves tecnologies, el Col·legi disposa de
nous sistemes d’intercanvi d’informació, posant molts dels seus
serveis a l’abast de tots a través del web www.coft.cat.
El col·legiat disposa mitjançant el web www.coft.cat d’un àrea amb
informacions comunes a tots els col·legiats i d’un altre àrea o portal
específic http://portal.coft.cat amb les seves informacions, entre elles:
fitxa col·legial, quotes i facturació a entitats, foros amb temàtiques
d’interès on interactuar amb el col·legi i amb la resta de Companys
i a més es pot inscriure a cursos i fer el seguiment de la seva
inscripció per aquesta via.
Els col·legiats també disposen d’un compte de correu de col·legi per
tal de rebre totes les informacions del mateix.
Aquest compte de correu es pot configurar en qualsevol gestor de
correu (Zimbra, Outlook, etc) o bé consultar directament des de
internet http://webmail.coft.cat d’aquesta manera els col·legiats
poden accedir al seu correu electrònic des de qualsevol lloc del món
amb accés a Internet i amb qualsevol ordinador o dispositiu mòbil.
A banda, del correu electrònic, també es disposa de calendaris i de
llibreta de contactes.

GERENCIA

PROJECTES TECNOLÒGICS

Tina Rubio
gerencia@coft.cat

Oscar Parra
projectes@coft.cat

Codi qr web

Codi qr correu electrònic

(OFICINA DE FARMÀCIA)

Amb l’entrada a la recepta electrònica al 2006 el COFT, mitjançant el
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya es va endinsar en el
disseny i la gestió de SIFARE (Sistema Informació Farmacèutic Recepta Electrònica). SIFARE és el servidor central gestionat pel Consell
de Col·legis Farmacèutics de Catalunya que gestiona els usuaris de
les farmàcies, facilita la dispensació de recepta electrònica i inserció de recepta paper i acumula totes les informacions d’aquestes
facturacions per després facilitar la seva facturació i possibles estudis
al respecte.
Totes les farmàcies tenen accés a SIFARE mitjançant les connectivitats també gestionades pels Col·legis i Consell. Aquestes connexions
compleixen tots els requisits de seguretat i nivells de servei que el
projecte exigeix.
Un dels requisits de seguretat per l’accés, és que els farmacèutics
col·legiats de l’oficina de farmàcia que hagin de signar receptes,
disposin d’un certificat electrònic vigent i amb garantia. El COFT s’ha
constituït com autoritat de registre per tal de poder emetre aquest
tipus de certificat. Aquest servei s’ofereix a tots els col·legiats que el
sol·licitin.
Com a servei addicional el Consell de Col·legis farmacèutics de Catalunya, ofereix telefonia mòbil i fixa als treballadors de les oficines de
farmàcia mitjançant el operador propi TICFARMA.

CODI QR RECEPTA ELECTRONICA

Codi qr TICFARMA

http://www.coft.cat/font/index.php?CODMENU=7&CODMENUDEPE=71

http://www.coft.cat/font/index.php?CODOBJ=10533

12.
ALTRES
INFORMACIONS

A nivell general per les vies habituals de comunicació
del COFT (Correu electrònic i web) els col·legiats tenen accés a tota
la documentació que fa referència a normatives oficials i legislacions
que poden afectar al farmacèutic i també tota aquella informació
que arriba des d’altres organismes i que el Col·legi fa arribar als
col·legiats de manera ordenada i entenedora.
Informacions diverses que inclouen des de recomanacions, fins
a activitats col·legials, passant per ofertes d’ocupació i informació
de diverses Vocalies, etc.

ORGANITZACIÓ C
Els òrgans de representació del Col·legi estableixen vincles amb
les diverses institucions a tots nivells per tal de que el punt de vista
del col·lectiu sigui tingut en compte davant de qualsevol decisió
rellevant que pugui afectar al conjunt de farmacèutics de la província.
Alguns dels vincles més representatius s’estableixen amb
el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat
de Catalunya, la Diputació, Ajuntaments i els propis Consell
de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

JUNTA DE GOVERN
PRESIDENT
Sr. Joaquim Nolla Solé
presid@coft.cat

SECRETARI
Sr. Jordi Blanch Pastor

TRESORERA
Sra. Francesca Masot Roige

VOCAL 1
Sr. Lluís Escuder Monfort
Vocal de Promoció i Docència Professional

VOCAL 2
Sra. Àngels Dronda Ayza
Vocal del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

VOCAL 3
Sra. Tània Piqué Calafell
Vocal d’Oficina de Farmàcia

VOCAL 4
Sra. Amalia Oliete Mathioux
Vocal de Dermofarmacia

VOCAL 5
GERÈNCIA
Sra. Tina Rubio
gerencia@coft.cat

Vicent Perpiñà Fortea
Vocal d’Adjunts

codi QR Estatuts col·legials

codi QR Junta de Govern del COFT
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OL·LEGIAL
VOCALIES
DE SECCIÓ
DEL COFT
VOCAL D’ALIMENTACIÓ

VOCAL DE FARMACÈUTICS D’HOSPITALS

Sra. Neus Valveny Llurba

Sra. Palmira Jolonch Santasusagna

VOCAL D’INDÚSTRIA

VOCAL DERMOFARMÀCIA

Sra. Cristina Baiges Vidal

Sra. Amalia Oliete Mathioux

VOCAL D’ANALISTES

VOCAL DE DISTRIBUCIÓ

Sra. Cristina Gutierrez Fornés

Sra. LLuïsa M. Costa Busquets

VOCAL D’ORTOPÈDIA

VOCAL D’IFM, MEDI AMBIENT
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Sr. Xavier Robusté Folch

VOCAL D’OPTICA , OPTOMETRIA I AUDICIÓ
Sr. Jaume Fullana Galofré

VOCAL D’HOMEOPATIA I FITOTERÀPIA
Sra. Gema Pons Ciprés

SECRETARIA
DE JUNTA DE GOVERN
I VOCALIES
Montserrat Preciado
secretaria@coft.cat

Codi qr
http://www.coft.cat/font/index.php?CODMENU=11&CODMENUDEPE=69

Sr. Jaume Felip Sànchez

VOCAL DE FARMACÈUTICS ADJUNTS
Sr. Vicent Perpiñà Fortea

ORGANITZACIÓ C
COMISSIONS
COFT
Comissió de Secretaria:
Sr. Joaquim Nolla, Sr. Jordi Blanch, Sra. Tània Piqué

Comissió de Docència:
Sr. Lluis Escuder, Sra. Amàlia Oliete, Sra. Gema Pons,
Sra. Palmira Jolonch, Sr. Vicent Perpiñá

Comissió Mixta, CatSalut
Sr. Joaquim Nolla, Sr. Jordi Blanch, Sra. Tània Piqué

Comissió Mixta, MUFACE:
Sr. Joaquim Nolla, Sr. Jordi Blanch, Sra. Tània Piqué

Comissió Econòmica:
Sr. Joaquim Nolla, Sra. Francesca Masot, Sr. Jordi Blanch, Sra. Àngels
Dronda, Sr. Jaume Fullana

Comissió Tecnològica:
Sr. Joaquim Nolla, Sra. Àngels Dronda, Sra. Tània Piqué,
Sr. Vicent Perpiñá, Sr. Jaume Fullana

SECRETARIA DE JUNTA DE GOVERN
I VOCALIES
Montserrat Preciado
secretaria@coft.cat

Comissió Deontològica:
Sr. Vicent Perpiñá, Sr. Lluis Escuder, Sra. Inmaculada Felipe,
Sra. Montserrat Marcer, Sra. Gema Pons

Comissió Comunicació i Imatge:
Sr. Joaquim Nolla , Sra. Amalia Oliete, Sra. Gema Pons,
Sra. Neus Valveny

Comissió Grups de Treball:
Sr. Lluis Escuder, Sra. Cristina Baiges, Sra. Neus Valveny, Sra. Tània Piqué

Comissió del Consell:
Sr. Joaquim Nolla, Sra. Àngels Dronda, Sra. Tània Piqué, Sr. Jordi Blanch

Comissió Cartera de Serveis:
Sr. Joaquim Nolla, Sra. Àngels Dronda, Sra. Tània Piqué, Sr. Jordi Blanch,
Sr. Vicent Perpiñá, Sr. Lluis Escuder.

OL·LEGIAL
GRUPS
DE TREBALL
COFT
Els GRUPS DE TREBALL tenen com a objectius generals:
1. Trencar l’aïllament del farmacèutic al seu lloc de treball.
2. Facilitar la formació continuada.
3. Fomentar la bona pràctica farmacèutica.
4. Potenciar la imatge del farmacèutic com agent de salut.
5. Rendibilitzar els recursos corporatius
Existeixen diferents grups de treball creats per pròpia iniciativa
dels col.legiats:
DESHABITUACIÓ TABÀQUICA
PARASITOSIS
NUTRICIÓ A L’ESCOLA
FARMACÈUTICS MUNDI
PROGRAMA EDUCACIÓ SANITARIA A LA GENT GRAN
HOMEOPATIA

GRUPS DE TREBALL
Gemma Galofré
cim@coft.cat

QR grups de treball
http://www.coft.cat/font/index.php?CODMENU=26

DISPENSACIÓ ACTIVA
ALIMENTACIÓ EN L’EMBARÀS
SORTIDES PROFESSIONALS DEL FARMACÈUTIC
AF EN PACIENTS VIH+
CONSELLS MALALTIES CRÒNIQUES
FARMASALUT 2.0

www.coft.cat

