Fedefarma i la Generalitat de Catalunya
impliquen a les farmàcies en la lluita contra
les malalties minoritàries
Amb motiu del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, fedefarma i el
Departament de Salut posen en marxa una campanya de sensibilització a
través de les farmàcies
Gavà, 27 de febrer de 2019.- Fedefarma i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
han posat en marxa una campanya conjunta de conscienciació i educació sanitària sobre les
malalties minoritàries a través de les oficines de farmàcia.
Aquesta iniciativa, que té com a objectiu millorar el coneixement sobre aquestes malalties entre
la població i donar informació als pacients que les pateixen a través de la figura del farmacèutic,
se suma al conjunt d’accions que porten a terme el Departament de Salut i el CatSalut per a
millorar el coneixement, la detecció i l’atenció a aquestes patologies.
La campanya consisteix en la distribució a les farmàcies de materials informatius i d’educació
sanitària sobre aquest tipus de malalties per tal de visibilitzar-les entre la població general i
poder informar i atendre millor a les persones afectades.
El farmacèutic: un professional sanitari proper al ciutadà
El farmacèutic comunitari és un professional sanitari especialment proper i accessible als
ciutadans, a través d’una xarxa d’oficines de farmàcies distribuïdes equitativament per tot el
territori.
Fedefarma, cooperativa de farmacèutics líder a Catalunya i Castelló en la distribució de
medicaments i partner de la farmàcia en el seu desenvolupament professional i empresarial,
s’implica així novament en un programa sanitari de l’administració que reforça el paper del
farmacèutic com a agent de salut.
Vicenç J. Calduch, president de fedefarma, ha destacat aquest vessant de la campanya, mostrant
la seva satisfacció per la col·laboració amb la Generalitat. “Valorem molt positivament que el
Departament de Salut compti amb la farmàcia a l’hora de millorar l’abordatge de les malalties
rares. Des de fedefarma contemplem aquesta col·laboració com un pas més en la implicació de
la cooperativa i de les farmàcies en aquells programes sanitaris que tenen un benefici directe en
els ciutadans”, ha declarat.
Més de 350.000 persones afectades a Catalunya
Les malalties minoritàries o rares són aquelles que tenen una prevalença inferior a un cas per
cada 2.000 habitants i necessiten una atenció especialitzada amb una alta complexitat
assistencial.

S’estima que a Catalunya hi ha més de 350.000 persones afectades per unes malalties que, en
molts casos, tenen dificultats diagnòstiques i que habitualment generen algun tipus de
discapacitat, afectació multisistèmica, dificultat en el tractament, cronicitat i pronòstic complex,
a banda d’una certa invisibilitat social.
El Departament de Salut ha posat en marxa a Catalunya un model d’atenció pioner que aposta
per una atenció centrada en la persona. Les Xarxes d'Unitats d'Expertesa Clínica (XUEC)
garanteixen un accés ràpid als equips experts, que són responsables del diagnòstic i ofereixen
una pla terapèutic personalitzat i una atenció multidisciplinària. La campanya endegada de la
mà de fedefarma ajuda a informar sobre aquests recursos a través de les oficines de farmàcia.
Marató de TV3
Enguany, la Marató de TV3, que se celebrarà el 15 de desembre, estarà dedicada precisament a
les malalties minoritàries. Fedefarma col·labora anualment amb aquesta cita que interpel·la al
conjunt de la societat catalana i permet recollir fons per destinar-los a la recerca biomèdica.
Aquesta col·laboració amb el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries suposa, doncs, un primer
pas en la implicació de la cooperativa en l’abordatge d’aquest tipus de patologies.
Implicació de fedefarma en els dies mundials
Aquesta iniciativa és una mostra més de la implicació de fedefarma en els dies mundials que, al
llarg de l’any, es dediquen a les diferents patologies.
Per tal d’ajudar a millorar l’atenció farmacèutica als ciutadans, fedefarma desenvolupa cada any
diverses campanyes, a les quals les farmàcies es poden adherir, en què es facilita material PLV,
informació tècnica sobre la patologia i protocols d’actuació per al farmacèutic, així com materials
informatius amb consells de salut per la població en general o els pacients que ajuden al
farmacèutic a abordar cada patologia i a posicionar-se com a agent de salut proper.
Aquest any fedefarma ha focalitzat aquestes campanyes als dies mundials del son, la salut
digestiva, l’Alzheimer i la MPOC.
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Fedefarma és la cooperativa de farmacèutics que ofereix serveis integrals a la farmàcia per al seu desenvolupament comercial i empresarial, líder en
distribució de productes farmacèutics a Catalunya i Castelló. A través dels seus 7 magatzems robotitzats i estratègicament ubicats, distribueix als seus
prop de 3.000 socis de Catalunya i el País Valencià el vademècum més ampli de tot l'Estat amb 110.000 referències. El seu lideratge es basa en el seu
ampli portfoli de solucions per millorar la rendibilitat de la farmàcia i posicionar-la com a centre de salut i benestar, la seva àmplia oferta formativa i
els seus serveis complementaris per potenciar la competitivitat de la farmàcia.

