
Stimați colegi,

Vă  informăm  că  miercuri  25  ianuarie  2023,  în  sala  “Dimitrie  Cantemir”  a  Palatului
Parlamentului, a avut loc  Conferința-dezbatere: Rolul farmacistului în sistemul de sănătate
românesc, primul eveniment dintr-o campanie cu tema: FARMACIST PENTRU SĂNĂTATE.
Inițiativa lansării acestei campanii aparține Facultății de Farmacie din cadrul Universității de
Medicină  și  Farmacie  (UMF)  Carol  Davila  din  București,  Colegiului  Farmaciștilor  din
România (CFR) și Sănătatea Press Group. 

Conferința-dezbatere a fost onorată de luările de cuvânt ale:
- reprezentanților: 
                -Administrației Prezidențiale, 
                -UMF Carol  Davila,  Facultății  de Farmacie  București  și  CFR–gazde ale
evenimentului, 
               -Comisiei pentru sănătate publică din Senatul României, 

              -Ministerului Sănătății- Direcția Farmaceutică și Dispozitive Medicale, 
              -Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România-
ANMDMR, 
              - Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 
             - Colegiului Medicilor din Municipiul București, 

- managerilor de spitale:
               - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, 
               - Spitalul Clinic de Boli Infecțíoase și Tropicale “Dr. Victor Babeș”,

               - Institutul Clinic Fundeni, 
               - Institutul Națíonal de Endocrinologie “C. I. Parhon”, 
               - Institutul Națíonal de Boli Infecțíoase “Prof. Dr. Matei Balș”, 

               - Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, 
- reprezentanțílor asociațiilor de pacienți:

       -Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România – COPAC,

       -Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – APAA, 
       -Asociația Transplantaților din România – ATR,  

- reprezentantului Societății Naționale de Medicina Familiei
- reprezentantului Colegiul Farmaciștilor din București 

- reprezentantului AstraZeneca România 
- reprezentantului Asociației Farmaciilor Independente Ethica - AFIE.

Au  participat  ca  invitați,  cadre  universitare  ale  Facultăților  de  Farmacie  din  București,

Craiova  și  Timișoara,  membri  ai  Biroului  Executiv  al  CFR,  farmaciști  din  cadrul
ANMDMR, reprezentanți ai industriei farmaceutice, respectiv ai Asociației Române a

Producătorilor  Internaționali  de  Medicamente-ARPIM și  Asociației  Producătorilor  de
Medicamente Generice din România-APMGR,  reprezentanți ai farmaciilor comunitare,

din cadrul Asociației Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România-ADRFR,
CATENA, AFIE, Comunității de farmacii independente ALPHEGA și  ai farmaciilor de
spital,  laboratoarelor  farmaceutice,  ai  Asociației  Companiilor  Conducătoare  de Studii

Clinice în România.

Evenimentul a reprezentat, prin modul  de abordare a dezbaterii, un prim pas în demersul de
valorificare  a  profesiei  de  farmacist,  de  repoziționare  a  farmacistului  în  societate  prin



consolidarea  contribuției  pe  care  acesta  o  poate  aduce  în  cadrul  sistemului  național  de
sănătate.

Luările  de  cuvânt  au  evidențiat  faptul  că,  indiferent  de  dificultățile  întâmpinate  în
desfășurarea  activității,  farmaciștii  au  abordat  o  strategie  de  menținere  la  un  nivel  de
competență care să asigure atât recunoașterea eforturilor lor de către pacienți, cât și mai ales
îndeplinirea  obligației   de  a  fi  parte  activă  în  echipa  medic-farmacist,  în  așa  fel  încât
triunghiul medic-farmacist-pacient să fie o realitate.

S-au  punctat  și  problemele  care  încă  stau  în  calea  consolidării  poziției   comunității
farmaciștilor în sistemul românesc de sănătate, dar și valorile câstigate în ultimul timp pentru
profesie  prin  demararea  serviciilor  farmaceutice.  S-a  subliniat  faptul  că  a  continua
implementarea  serviciilor  farmaceutice  va  însemna  realizarea  unui  obiectiv  profesional
esențial  și  va consolida  încrederea  pacienților  și  deopotrivă  a  farmaciștilor  în  propria  lor
profesie! 

Concluzia primului eveniment din cadrul unei campanii cu o temă de interes major pentru
comunitatea  noastră,  intitulată  sugestiv  FARMACIST  PENTRU  SĂNĂTATE   nu  poate  fi
formulată decât astfel: nevoia de repoziționare a farmacistului în cadrul sistemului de sănătate
românesc este o realitate, de care va trebui ținut cont în toate demersurile viitoare de susținere

și promovare a profesiei de farmacist! 
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