COMUNICADO DE IMPRENSA
3 600 farmacêuticos aptos a administrar a vacina asseguram distribuição geográfica, rapidez e
segurança

FARMÁCIAS COM RESPOSTA A POSSÍVEL SURTO DE GRIPE

As farmácias portuguesas estão preparadas para a vacinação contra o vírus da gripe, cujo pico pode
ocorrer no final de Janeiro. A campanha anual de vacinação conta com mais de 2 000 farmácias do
país preparadas para administrar a vacina com toda a segurança, de forma rápida, sem listas de
espera ou hora marcada.
Antecipando um eventual surto de gripe, as farmácias negociaram a disponibilidade de vacinas junto
da indústria farmacêutica, estando assegurado o abastecimento de vacinas contra a gripe em todo o
país. Na generalidade das farmácias, está também disponível a administração de vacinas,
devidamente segura e certificada. Ao todo, são 3 600 os farmacêuticos que receberam formação
complementar para vacinar contra a gripe. Os farmacêuticos foram, aliás, os primeiros a vacinar-se,
evitando desta forma serem agentes de transmissão do vírus.
Os benefícios da vacina são úteis para toda a população adulta, sendo particularmente
recomendada para pessoas com mais de 65 anos, pessoas com doenças crónicas, diabéticos,
pessoas com menor resistência a infeções, grávidas e profissionais de saúde.
Na atual campanha de vacinação da gripe, logo no seu primeiro mês (outubro 2014), as farmácias
possibilitaram a vacinação a mais de meio milhão de portugueses que acrescem aos cerca de 800
mil portugueses que a receberam nos centros de saúde.
A prevenção da gripe na farmácia é acessível, segura e cómoda, e bastam 5 minutos para cuidar de
si e dos seus.

Fique a conhecer mais em http://www.farmaciasportuguesas.pt/lp-vacinacao/index.html.
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