
                           
    

                                     NOTA DE PREMSA                                                  .
 

Metges i farmacèutics treballaran junts per 

oferir una atenció integral als pacients 

 
· El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària signen un conveni per potenciar la gestió 
interprofessional dels casos d’atenció primària 

 

· Les dues entitats coincideixen en què la col·laboració entre professionals 
sanitaris repercuteix en millors resultats per al pacient 

 

· El conveni contempla, entre altres actuacions, el disseny conjunt de nous 
serveis addicionals proveïts pels farmacèutics 

 

Barcelona, 2009.- El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Societat Catalana 

de Medicina Familiar i Comunitària han signat un conveni per potenciar la gestió 

interprofessional dels casos d’atenció primària. Totes dues entitats coincideixen en 

què la col·laboració entre els metges de família i els farmacèutics d’oficina de 

farmàcia repercuteix en millors resultats per al pacient, per exemple pel que fa a 

compliment terapèutic i a l’adequació dels tractaments a cada cas. Els més 

afavorits per aquesta col·laboració són els usuaris més habituals del CAP, des de 

pacients crònics fins a gent gran i polimedicada.  

  

El conveni contempla, entre altres actuacions, que el COFB i la CAMFIC/FAP 

treballin junts en el disseny i posada en marxa de nous serveis addicionals proveïts 

pels farmacèutics, “en el marc d’una atenció primària global a la població”. Un 

exemple de servei cognitiu ja en marxa, i en el disseny del qual han col·laborat 

metges de família i farmacèutics, és el programa de deshabituació tabàquica que 

s’ofereix des de les farmàcies a aquells fumadors que ho volen deixar.  

 

Durant la signatura del conveni, Dolors Forés, presidenta de la Societat 

Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, posava l’èmfasi en la importància 



de deixar de banda qualsevol diferència o clixé professional quan es tracta d’assolir 

objectius comuns, i en aquest sentit ha destacat la feina feta pels farmacèutics 

d’Atenció Primària. “No estem deixant de banda responsabilitats sinó millorant 

l’atenció als pacients”, afirma. 

 

Per la seva banda, Jordi De Dalmases, president del Col·legi de Farmacèutics 

de Barcelona, destacava la importància de l’acord i de la necessitat d’aprofitar “la 

recepta electrònica per millorar aquesta col·laboració i, per tant, el seguiment al 

pacient des del punt de vista terapèutic”. “Hem de dotar-la de contingut per tal que 

permeti desenvolupar la vessant assistencial del farmacèutic d’oficina de farmàcia”.  

 

Altres actuacions derivades de l’acord seran la creació d’un grup de treball que 

tindrà com a responsabilitat la producció de documents programàtics o de 

planificació, “disseny d’estudis, anàlisi de les dades generades i la publicació i 

difusió dels resultats a la premsa científica i als mitjans de comunicació”. 

 

 

 

Per a més informació: 
Departament de Comunicació COFB / Departament de Comunicació CAMFIC 
93 244 07 28 /18                  93 301 17 77 
premsa@cofb.net                premsa@camfic.org
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