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Durante a pandemia, 
distribuidores farmacêuticos
de serviço completo têm 
distribuído “kits” 
de medicamentos preparados
pelos hospitais às farmácias,
contribuindo para o acesso 
de proximidade a estas
terapêuticas

AADIFA - Associação de
Distribuidores Farma-
cêuticos desenvolveu
uma plataforma elec-

trónica para apoiar o processo lo-
gístico que tem permitido aos uten-
tes aceder em contexto de proxi-
midade aos medicamentos habi-
tualmente dispensados nos hospi-
tais. Segundo explica a associação
em comunicado, esta ferramenta
permite aos hospitais “visualizar e
seguir os pedidos de entrega destes
medicamentos, nos casos em que
a distribuição às farmácias comu-
nitárias é assegurada por distribui-
dores farmacêuticos de serviço
completo associados da ADIFA”.

Deste modo, nos meses de Abril
e Maio, e ao abrigo dos “mais ele-
vados padrões das boas práticas
de distribuição”, os associados da

ADIFA asseguraram a distribuição
dos medicamentos, provenientes
de mais de 37 hospitais, destinados
a mais de dez mil pessoas que ha-
bitualmente se deslocavam aos
hospitais, permitindo o seu acesso
através das farmácias comunitá-
rias.

Para Nuno Cardoso, presidente
da ADIFA, “a possibilidade de

acesso à medicação hospitalar em
proximidade deverá ser mantida
no período pós-COVID-19, evi-
tando que os doentes se deslo-
quem propositadamente aos hos-
pitais, percorrendo, por vezes, al-
gumas centenas de quilómetros,
melhorando o acesso, comodidade
e satisfação dos doentes”. Acres-
centa ainda, citado pelo comuni-

cado, que “deverá possibilitar-se
que o utente escolha se pretende a
dispensa em farmácia comunitária
ou nos hospitais, colocando o
utente no centro da decisão”.

De qualquer modo, a ADIFA
mostra-se disponível para colabo-
rar e discutir este assunto com o
Ministério da Saúde e restantes
“stakeholders”. |

Plataforma facilita rastreabilidade
dos medicamentos hospitalares
distribuídos às farmácias
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