COMUNICADO DE IMPRENSA
Portugal apontado como exemplo pela Federação Internacional Farmacêutica

1,6 MILHÕES DE PORTUGUESES RECEBERAM VACINAS E
MEDICAMENTOS INJECTÁVEIS NAS FARMÁCIAS
Portugal foi escolhido pela Federação Internacional Farmacêutica (FIP) como exemplo de boas
práticas de intervenção das farmácias, em particular no alargamento das iniciativas de vacinação.
A FIP divulgou no dia 27 de Agosto o seu Global Report dedicado ao papel da intervenção
farmacêutica na administração de medicamentos, com enfoque nas actividades de vacinação, onde
se pode ler que "em Portugal, os farmacêuticos estão envolvidos activamente em iniciativas de
promoção da imunização, por exemplo, através da identificação e do aconselhamento de pessoas
em situação de vulnerabilidade (...) e do seu reencaminhamento para os seus médicos".
Estima-se que, desde 2007, mais de 1,3 milhões de portugueses foram vacinados nas farmácias, a
que se somam mais de 300 mil administrações de medicamentos injectáveis.
Presente na apresentação mundial do relatório, o Presidente da ANF, Paulo Cleto Duarte, descreveu
a referência ao exemplo português como “o reconhecimento internacional que confirma o que
diariamente os portugueses conhecem e nos transmitem: confiança, satisfação e segurança na
administração de vacinas e medicamentos injectáveis por farmacêuticos certificados nas nossas
farmácias”.
De acordo com um estudo de satisfação realizado pelo Centro de Estudos e Avaliação em Saúde
(CEFAR), a satisfação dos utentes com a administração de vacinas na farmácia ultrapassa os 95%,
sendo que a proximidade, a confiança, a conveniência e a rapidez são destacados como factores de
escolha.
A escolha de Portugal como caso de estudo confirma o sucesso e referência da intervenção
farmacêutica no nosso país, já amplamente reconhecida pelos cidadãos nacionais.
Consulte o relatório em http://www.fip.org/files/fip/publications/FIP_report_on_Immunisation.pdf
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