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LES FARMÀCIES HAN ESTAT OBERTES SEMPRE! 
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 Adequar l'espai d'atenció al públic per protegir als usuaris (mampares, 
protocols de ventilació) 

 Canvis de torn dels equips per evitar tancar per confinament 
 Protocols interns de neteja 
 Protocols de presa de tensió arterial de manera segura per usuari i 

personal de l'OF 
 Protocols de presa de mesura de glucèmia i colesterolèmia 
 Protocols per adaptar la presa de mesures en productes ortopèdics 

ADAPTACIÓ DE  LES FARMÀCIES  PER LA PROTECCIÓ DEL PERSONAL 
DELS  USUARIS PER PODER PRESTAR EL SERVEI  



Establiment d’una xarxa de voluntaris per acostar la  

medicació necessària des de la farmàcia fins a casa  

de persones vulnerables i/o en quarantena o aïllament. 

 
DURACIÓ Des de març a juny 2020 

ÀMBIT      Província de Barcelona 

ENTITATS  COL.LABORADORES      

COFB, Universitat de Barcelona - Facultat de Farmàcia, Blanquerna - 

Facultat de Ciències de la Salut, Universitat Abat Oliva. 

XARXA DE 
VOLUNTARIS 
COVID-19 

A través d’una aplicació informàtica ... 



XARXA DE VOLUNTARIS 
COVID-19 

                 
                farmàcia 
fa petició voluntari a 
l’App per una entrega  

App  
assigna al voluntari 
disponible més proper a la 
farmàcia 

 Voluntari  
- rep un missatge 
- recull medicació a la farmàcia  
- l’entrega  al domicili del 
pacient* 
- X Marca entregat a l’ App 
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XARXA DE 
VOLUNTARIS 
COVID-19 



CIRCUIT 
LLIURAMENT 
MHDA  

Lliurament de tractaments MHDA,  (medicació 

hospitalària de dispensació ambulatòria) des dels 

hospitals  a les farmàcies comunitàries, per evitar que 

pacients amb risc hagin de desplaçar-se als recintes 

hospitalaris a recollir la medicació 

 
DURACIÓ Des de març 2020, vigent actualment 

ÀMBIT      Tot Catalunya 

ENTITATS  COL.LABORADORES   Serveis farmàcia hospitals, 

Fedefarma , farmàcies comunitàries voluntàries, COF, Cat SALUT   

A través d’una  APP on tenen accés els farmacèutics d’hospital i els 
farmacèutics comunitaris. 



CIRCUIT 
LLIURAMENT 
MHDA  

20105 entregues a 7063 pacients   

33 HOSPITALS DE TOT CATALUNYA: 

10 de Barcelona Ciutat  

Hospital del Mar  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  

Hospital Clínic  

Hospital de la Vall d’Hebron  

Fundació Puigvert 

Institut Guttman  

Hospital de Barcelona, SCIAS  

Hospital Plató  

Hospital Sagrat  Cor  

Hospital dos de Maig 
 
 

2041   farmàcies actives 
 657 a  Barcelona ciutat  

Des de l’inici el 23 de març 2020 



Hotels 

27 hotels a tota la província Barcelona , proveïts per 28  farmàcies.   

Fins al 30 de juny: 

• 9220 dispensacions 

• 1543 pacients únics proveïts 

 

• Actualment només hi ha 4 HOTELS SALUT que fan de suport a residències i població 

vulnerable.  

Provisió de medicaments  als hotels medicalitzats amb persones amb 

malaltia COVID19 hospitalitzades amb simptomatologia lleu , 

convalescents o persones amb dificultats aïllament domiciliari.   

Gestió  de les donacions de productes sanitaris per als residents de tots 

els Hotels salut de Catalunya, que no estaven coberts pel CatSalut. 

Des de 21 de març de 2020 actualment 



CAMPANYA “LA MASCARETA AL SEU LLOC” 

Xarxes socials 

Per protegir a la població, campanya  Mascareta 
/Salut,  es van distribuir més de  

             8 milions de mascaretes 

Mascareta 



Per estalviar desplaçaments innecessaris als pacients 
-  es van evitar més d’1 milió de visites als CAP 

-  allargant els tractaments crònics, 79.800 pacients beneficiats 

-  consultant des de la farmàcia els canvis en els tractaments,   

    prop de 869.000 
-   reimprimint plans de medicació, + de 1.700.000 

-  adaptant-nos als nous procediments excepcionals de dispensació: 

recepta paper virtual, recepta electrònica privada, mutualitats... 
  

ACTUACIONS 
FARMÀCIES 
COMUNITÀRIES 



INFOGRAFIA “RECEPTES MEDIQUES PRIVADES VIRTUALS”  





ABS 4C Les Corts-Helios; ABS 4B Montnegre-Corts-Pedralbes 

ABS 4A Montnegre  

 

49 farmàcies voluntàries 

14206 kits entregats 

13017 mostres retornades 
87 positius 
0,67% positivitat 
 

Invitació a  homes i dones 30-59a 

Automostra en saliva  

Determinació PCR  

Labo HSant Joan de Déu i 

HCLINIC 

Resultats 



Catalunya 

Programa de cribratge. Determinació de PCR  amb automostra amb frotis nasal 
Dirigit a usuaris acotats a una població diana concreta segons necessitat, sempre 
amb invitació individual.  

 Població amb vulnerabilitat social  
 Segons incidència zona 
 Convinents de població de risc/vulnerable o molt alt risc COVID 

 

  


