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«A Saúde começa aqui. Tem o seu farmacêutico sempre consigo.»

FARMÁCIAS PROMOVEM PAPEL DO FARMACÊUTICO
Cooprofar lança campanha nas farmácias por todo o país

Tendo como objetivo reforçar o papel do farmacêutico e da farmácia, a Cooprofar - Cooperativa
dos Proprietários de Farmácia vai lançar uma campanha de sensibilização e informação junto
da população portuguesa, no sentido de valorizar os seus profissionais e estes espaços de
Saúde.

A campanha pretende assim reforçar a imagem do farmacêutico como um profissional com
formação e especialização na área da Saúde, que garante um serviço de confiança e
proximidade. Para além disso, são destacadas as suas competências em diversas vertentes
da Saúde. A acessibilidade como uma grande mais-valia, sem “tempos de espera” nem
marcações, é outros dos valores salientados, estando, por isso, capacitado para ser o primeiro
contacto na cadeia de assistência quotidiana em Saúde.

Com efeito, na farmácia o utente vai encontrar profissionais preparados para prestar
esclarecimentos sobre medicamentos e informações sobre vacinas, promover a adesão à
terapêutica, cumprir o seu papel na farmacovigilância (controlo de reações adversas),
administrar injetáveis, monitorizar a tensão arterial, glicemia e colesterol, ou ainda identificar
situações de alerta que necessitem de acompanhamento médico.

Sob o lema «A saúde começa aqui. Tem o seu farmacêutico sempre consigo.» esta
campanha vai mostrar as vantagens inequívocas de recorrer regularmente aquele que é o
parceiro ideal duma relação de confiança e proximidade na área da Saúde.

A campanha tem início a 9 de Setembro e irá decorrer em 1200 farmácias, de norte a sul do
país.

Sobre a Cooprofar
A Cooprofar Farmácia - Cooperativa dos Proprietários de Farmácia - foi fundada em 1975 e
dedica-se à comercialização de produtos farmacêuticos, fornecendo, atualmente, um universo
de mais de 1200 farmácias. Hoje, o know-how adquirido ao longo de mais 40 anos eleva a
empresa a um dos distribuidores fundamentais na cadeia do medicamento e produtos de
saúde.

