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SUPLEMENTO DIA DO FARMACÊUTICO

Cidadãos confiam
nas farmácias
e querem novos serviços
Satisfação Presidente Delegação Centro da ANF destaca proximidade
às populações, do interior ao litoral, de norte a sul do país
Andrea Trindade
Mais de dois terços dos farmacêuticos portugueses trabalham em farmácia comunitária. É a eles que muitos cidadãos se dirigem não só para
aviar as suas receitas, adquirir
medicamentos e outros produtos farmacêuticos, como
também para se aconselharem
sobre questões relativas à sua
saúde. Augusto Meneses, presidente da Delegação Centro
da Associação Nacional de Far-

mácias (ANF), considera que
as farmácias são «claramente
o serviço de saúde mais próximo das populações» e sublinha a sua «distribuição homogénea no território nacional».
Ao Diário de Coimbra, o responsável diz que os portugueses estão satisfeitos e confiam
nas farmácias, tanto que pedem que ali sejam prestados
novos serviços.
«Todos os estudos apontam
para um elevadíssimo grau de
satisfação e confiança deposi-

Augusto Meneses, presidente da Delegação Centro da ANF

tados pelos portugueses nas
suas farmácias. É simultaneamente um orgulho e uma responsabilidade», declara Augusto Meneses. Esta «rede de
cuidados de saúde primários»,
como lhe chama, «é muito valorizada, quer pela qualidade
na resolução dos problemas
das pessoas quer pela sua
acessibilidade, que é constante
de norte a sul e do litoral ao interior do país».
Num estudo recente da Universidade Católica, os portugueses disseram claramente o
que querem das farmácias.
«Renovação das receitas para
patologias crónicas, apoio no
controlo destes doentes, dispensa de medicamentos actualmente só disponíveis nos
hospitais, realização de testes
rápidos e triagem e cuidados
de saúde alargados foram necessidades manifestadas por
mais de 90% dos inquiridos»,
lembra o presidente da Delegação Centro da ANF, notando
que é nesse sentido que é pre-

Faculdade de Farmácia
recebeu 257 novos alunos
UNIVERSIDADE A Faculdade
de Farmácia da Universidade
de Coimbra (FFUC) é a única do
país que oferece mais dois cursos de licenciatura além das
Ciências Farmacêuticas e acolheu este ano 257 novos alunos,
preenchendo todas as vagas
disponíveis na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao
Ensino Superior. A propósito
das comemorações do Dia do
Farmacêutico, o seu director,
Francisco Veiga, sublinha a importância da instituição na formação de futuros farmacêuticos, destacando a ligação com
unidades de investigação, de
saúde, indústria farmacêutica e
farmácia comunitária.

Faculdade é a única do país a oferecer três licenciaturas

A FFUC é, todos os anos, escolha de centenas de alunos
que escolhem as áreas da farmácia para seu futuro profissional. No ano lectivo que agora
se inicia, a faculdade acolheu

257 novos alunos, a grande
maioria (186) para a licenciatura de Ciências Biomédicas e
os restantes para os cursos de
Ciências Bioanalíticas (36 novos alunos) e Farmácia Biomé-

ciso caminhar.
As medidas recentemente
anunciadas pelo Governo são,
paraAugusto Meneses, «globalmente positivas e poderão evitar o colapso da rede de farmácias», mas por si só são «insuficientes para resolver a grave
crise em que as farmácias estão
mergulhadas», fruto de uma série de alterações impostas ao
sector nos últimos anos.
O novo quadro legal para
prestação de serviços farmacêuticos e dispensa de genéricos nas farmácia é «um pequeno passo na direcção
certa» mas serão necessários
outros para as farmácias que
estão em dificuldades conseguirem «transformar todo o
seu potencial em benefícios
reais para a população que servem», explica o responsável da
ANF, certo de que «o problema
das farmácias é um problema
para as populações», sobretudo para as de regiões mais
desprotegidas no acesso a cuidados de saúde. |

dica (35 novos alunos). Estes
dois últimos cursos conferem
habilitações para trabalhar na
área do controlo analítico e na
área dos ensaios clínicos, respectivamente. A esta oferta de
1.º ciclo, somam-se seis mestrados e um programa doutoral.
«A Faculdade de Farmácia
confere todas as competências
que respeitam ao acto farmacêutico e, como tal, não podíamos deixar de nos associar às
comemorações do Dia do Farmacêutico», declarou Francisco Veiga.
A FFUC reúne, a par das suas
actividades académicas, um
conjunto de linhas de investigação e laboratórios de ponta.
Com um equipamento tecnológico avançado e localizada no
Pólo das Ciências da Saúde
(Pólo III) da UC, a faculdade garante a realização profissional
dos seus estudantes.|

