
Tallers

Bones pràctiques
de distribució de medicaments
2a edició de gener a març del 2016

Organitza

  DADES GENERALS 

 DATES  Taller 1: 19 de gener del 2016 Taller 2: 2 febrer del 2016   
  Taller 3: 16 febrer del 2016 Taller 4: 1 març del 2016   
  Taller 5: 15 març del 2016 Taller 6: 31 de març del 2016  

 INSCRIPCIONS La inscripció és per a cada taller individual 
  a la web www.cofb.cat o bé www.cofb.org

  Taller 1: a partir del 7 de gener  Taller 2: a partir del 13 de gener 
  Taller 3: a partir del 27 de gener Taller 4: a partir del 10 de febrer 
  Taller 5: a partir del 24 de febrer Taller 6: a partir del 9 de març

 HORARI De 16 a 19 hores

 LLOC Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (c/ Girona 64-66, 08009 BCN)

 MATRÍCULA  Col·legiats, membres de les vocalies de Distribució 
 de cada taller  i Indústria, o socis d’AEFI: 50€ 
  (les places s’assignaran per estricte ordre d’inscripció  
  i UNA PERSONA PER EMPRESA)

  No col·legiats o no socis d’AEFI: 70€  
  (només es podran inscriure si 2 dies abans de l’inici  
  del taller quedessin places lliures)

   IMPORTANT: en cas de formalitzar la inscripció a través  
de www.cofb.net i que la factura hagi d’anar a nom de l’empresa,  
cal notificar-ho abans que comenci el curs a mgomez@cofb.net

 PLACES Limitades a 30 per grup

 ADREÇAT A Directors tècnics d’entitats de distribució de medicaments  
  i altres tècnics responsables de la distribució farmacèutica.

 COORDINACIÓ Montserrat Amorós, vocal de Distribució del COF de Barcelona
  Raquel Arenós, vocal de Garantia de Qualitat d’AEFI
  Salvador Cassany, cap del Servei de Control Farmacèutic  
  i Productes Sanitaris del Departament de Salut

INTRODUCCIÓ 
Les Bones Pràctiques de Distribució de Medicaments (BPD) són un nou marc 
de referència, d’obligat compliment a la normativa europea, per al desenvo-
lupament dels sistemes de garantia de qualitat que han de seguir les empre-
ses que distribueixen medicaments d’ús humà a la Unió Europea. Aquestes, 
d’entre d’altres responsabilitats, han de garantir la qualitat i autenticitat dels 
medicaments que distribueixen i evitar l’entrada de medicaments falsificats al 
canal legal de distribució i venda, protegint la salut de la població.

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, juntament amb el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya i la secció catalana de l’Associació 
Espanyola de Farmacèutics de la Indústria (AEFI) hem organitzat aquesta 
segona edició dels tallers de bones pràctiques de distribució per donar con-
tinuïtat a la formació endegada el passat mes de maig del 2015, tenint en 
compte l’èxit que va tenir la primera edició.

Els tallers combinen una part teòrica amb una d’essencialment pràctica per 
tal que els alumnes puguin disposar de les eines necessàries per aplicar més 
fàcilment els coneixements adquirits  a les entitats de distribució a les quals 
estan vinculats.



TALLER 1
ANÀLISIS DE RISCOS  
EN LA DISTRIBUCIÓ FARMACÈUTICA

OBJECTIUS 
Conèixer la ICH Q9 i com implantar un procés d’anàlisi 
i gestió de riscos en la distribució farmacèutica seguint 
el sistema de garantia de qualitat definit a les BPD.

PROGRAMA
•  L’anàlisi de riscos en les BPD i exemples de defi-

ciències trobades en inspeccions
•  Sessió pràctica d’implantació del procés d’anàlisi 

de riscos en la distribució farmacèutica 

PROFESSORAT 
Beltran, Guillem, responsable de qualitat de Federació 
Farmacèutica 
Betés, Concepció, inspectora farmacèutica del Servei 
de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Depar-
tament de Salut
Culleré, Anna Maria, directora tècnica de Federació 
Farmacèutica

TALLER 2
INDICADORS DE QUALITAT  
EN LA DISTRIBUCIÓ FARMACÈUTICA

OBJECTIUS 
Identificar aquells indicadors clau en el sistema de 
garantia de qualitat de les entitats de distribució de 
medicaments, aprendre a mesurar-los, fer-ne el se-
guiment continuat, saber presentar-los a la direcció 
i establir objectius de millora continuada basada en 
els resultats d’aquests indicadors.

PROGRAMA
•  Indicadors de qualitat en les BPD i exemples de 

deficiències trobades en inspeccions
•  Sessió pràctica d’identificació d’indicadors de 

qualitat i com gestionar-los 

PROFESSORAT 
Beltran, Guillem, responsable de qualitat de Federació 
Farmacèutica 
Betés, Concepció, inspectora farmacèutica del Servei 
de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Depar-
tament de Salut 

Culleré, Anna Maria, directora tècnica de Federació 
Farmacèutica 
Parrilla, Ferran, inspector farmacèutic del Servei de 
Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Departa-
ment de Salut

TALLER 3
QUALIFICACIÓ DE LES  
INSTAL·LACIONS D’EMMAGATZEMATGE

OBJECTIUS
Identificar els equips i els processos clau a qualificar 
per garantir un bon funcionament de les instal·lacions 
utilitzades per emmagatzemar i conservar els medica-
ments, tant en condicions normals com en condicions 
especials com pot ser en fred o per sota de 25°C. 
Conèixer de manera essencialment pràctica la me-
todologia per afrontar amb èxit la qualificació tèrmi-
ca de les instal·lacions que ha de permetre demos-
trar documentalment que són aptes per conservar 
de manera apropiada els medicaments.

PROGRAMA
•  Condicions que han de complir les instal·lacions 

dedicades a la conservació i emmagatzematge 
dels medicaments i exemples de deficiències tro-
bades en inspeccions

•  Sessió pràctica sobre la qualificació de les instal·la-
cions de les entitats de distribució de medicaments

PROFESSORAT
Alsina, Joan Miquel, Qualified person Manufacturing 
Pharma, DB Schenker Spain-Tir 
Parrilla, Ferran, inspector farmacèutic del Servei de 
Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Departa-
ment de Salut 

TALLER 4
VALIDACIÓ DEL TRANSPORT DE MEDICAMENTS

OBJECTIUS
Establir els requisits mínims per fer una validació del 
transport que identifiqui les rutes més crítiques i els 
equips de transport a qualificar. Aplicar aquests conei-
xements tant a la validació del transport com a la revisió 
d’aquella que s’encarrega a un tercer o la que presen-
ten les empreses de transport que puguin contractar. 

Presentar d’una manera essencialment pràctica la 
metodologia i la documentació requerida per afron-
tar amb èxit la validació del transport. La validació 
del transport de medicaments se centra principal-
ment en els medicaments que requereixen condici-
ons especials de temperatura.

PROGRAMA
•  Transport de medicaments. Exemples de deficièn-

cies trobades en inspeccions 
•  Sessió pràctica sobre la validació del transport en 

les entitats de distribució de medicaments

PROFESSORAT
Ariño, Maite, directora tècnica de DISALFARM, SA 
Betés, Concepció, inspectora farmacèutica del Servei 
de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Depar-
tament de Salut

TALLER 5
VALIDACIÓ DE SISTEMES INFORMATITZATS

OBJECTIUS
Conèixer els requisits mínims per realitzar una vali-
dació adequada dels sistemes informatitzats usats 
en la distribució i definir la documentació que cal 
disposar per acreditar aquesta validació. D’aques-
ta manera els participants del curs poden aplicar 
aquests coneixements tant per realitzar una vali-
dació amb mitjans propis com per poder avaluar 
la documentació quan aquesta activitat ha estat 
subcontractada. 

També s’abordarà d’una manera pràctica, la meto-
dologia i documentació requerida per afrontar amb 
èxit la validació d’un sistema informatitzat.

PROGRAMA
•  Validació de sistemes informatitzats. Exemples de 

deficiències trobades en inspeccions 
•  Sessió pràctica sobre la validació dels sistemes 

informatitzats utilitzats en processos de distribu-
ció de medicaments

PROFESSORAT
Betés, Concepció, inspectora farmacèutica del Servei 
de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Depar-
tament de Salut

Parrilla, Ferran, inspector farmacèutic del Servei de 
Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Departa-
ment de Salut
Ramírez, Prado, directora tècnica d’Alliance Healthcare 
Fuenlabrada

TALLER 6
GESTIÓ DE RECLAMACIONS, DEVOLUCIONS  
I RETIRADES DEL MERCAT DE MEDICAMENTS

OBJECTIUS
Conèixer els elements a tenir en compte per poder 
gestionar les devolucions de medicaments d’acord 
amb una anàlisi de riscos, així com identificar aque-
lles condicions que cal avaluar i garantir que es com-
pleixen abans d’incorporar de nou els medicaments 
retornats al canal de venda. Establir, així mateix, la 
sistemàtica per gestionar les reclamacions des del 
seu registre inicial fins a la seva avaluació i incorpo-
ració en els indicadors de qualitat, així com també la 
gestió de les retirades del mercat de medicaments 
defectuosos. Tot això tractat des d’una vessant 
eminentment pràctica per tal que els participants del 
curs puguin disposar de les eines necessàries per 
implementar i avaluar aquests processos, tant en 
les seves pròpies empreses com quan hagin de fer 
auditories a entitats de distribució subcontractades. 

PROGRAMA 
•  Gestió de reclamacions, devolucions i retirades 

del mercat de medicaments. Exemples de defici-
ències trobades en inspeccions

•  Sessió pràctica sobre la gestió de les reclamacions, 
devolucions i retirades del mercat de medicaments

PROFESSORAT
Betés, Concepció, inspectora farmacèutica del Servei 
de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Depar-
tament de Salut 
Martínez, M. Victòria, directora tècnica d’Alliance Heal-
thcare Espanya SA - Polinyà
Parrilla, Ferran, inspector farmacèutic del Servei de 
Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Departa-
ment de Salut 
Pérez, Laura, directora tècnica d’Alliance Healthcare 
Espanya SA - El Prat del Llobregat
Turro, Carme, directora tècnica de Disfarvic SL


