DERMOFARMÀCIA: CONSELLS I RECOMANACIONS
INTRODUCCIÓ
L’oficina de farmàcia compta amb una àmplia varietat de productes de dermofarmàcia sobre els
quals pot orientar mitjançant el consell de tractament. La recomanació dermofarmacèutica s’ha
de basar en una informació argumentada dels productes més adequats a les necessitats de la
població. La indicació acurada d’aquests productes incrementarà el benestar personal dels
clients/usuaris i l’ajudaran a reforçar positivament la seva imatge.
L’actualització dels professionals de l’oficina de farmàcia en les noves línies sorgides per tractar
i controlar les diferents alteracions dermatològiques o fisiològiques, és fonamental per donar el
millor consell de salut i una recomanació personalitzada a cada cas.
OBJECTIUS
Adquirir els coneixements, les habilitats i les tècniques necessàries per donar el consell més
adient en cada una de les àrees i els productes tractats durant el curs.
Saber recomanar els productes i els tractaments dermofarmacèutics adequats en: pediculosi,
higiene dental, tipus de pell, tractament de l’acne i en fotoprotecció.
ADREÇAT A
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de farmàcia
PROGRAMA
 Pediculosi. Control i tractament
 Higiene dental
 Tipus de pell
 Acne
 Fotoprotecció
PROFESSORAT
Bacchini, Gabriela, bioquímica clínica, medical advisor, Ferrer Health Care
Calvo, Xavier, llicenciat en odontologia per la Universitat de Barcelona (UB), màster en
periodòncia, Universitat Internacional Catalunya (UIC), màster d’investigació en odontologia,
Universitat Internacional Catalunya (UIC) i medical advisor de Dentaid
Lagos, Viviens, farmacèutica, category manager, Isdin
Prieto, Leonor, farmacèutica, directora científica i de formació de Laboratoris La Roche-Posay

Solano, Eva, farmacèutica, visitadora mèdica de Cumlaude (Dermofarm)
COORDINACIÓ
Núria Bosch Sagrera, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del COF de Barcelona
DATES: 3, 5, 10, 12 i 17 de març del 2015
HORARI: de 14 a 16 hores
LLOC: locals col·legials
HORES LECTIVES: 10 hores
MATRÍCULA
Col·legiats dels COF i tècnics i auxiliars de farmàcia: 130€
Col·legiats no exercents a l’atur (cal presentar documentació acreditativa expedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya), estudiants de farmàcia amb un mínim de 210 crèdits ECTS i
precol·legiats: 70€
No col·legiats i altres titulats superiors: 175€
INSCRIPCIONS A partir del 28 de gener del 2015, a les web www.cofb.cat o www.cofb.org
PLACES: limitades a 50

