21:00

Sessão de abertura
Tiago Magro

Delegado Regional da Madeira da Ordem dos Farmacêuticos

21:10

Perspetivas futuras do Plano Estratégico do Sistema Regional de Saúde
Pedro Ramos

Secretário Regional da Saúde da Madeira

21:30

Value of pharmacist-led services and care
Lars-Åke Söderlund

Presidente da Community Pharmacy Section, Federação Internacional Farmacêutica

21:40

Uma visão construtiva para a profissão farmacêutica
Luís Lourenço

Presidente da Direção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos

21:50

Mesa Redonda: “Como envolver os farmacêuticos na recuperação e resiliência do
sistema de saúde”
Pedro Ramos
Secretário Regional da Saúde da Madeira

Rita Andrade

Presidente do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM

Carlos Martins (a confirmar)

Presidente do Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos

Adelino Quintal

Vogal da Direção Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos

Martinha Garcia

Farmacêutica Hospitalar, Diretora do Núcleo Farmacêutico do SESARAM

22:20

Q&A

22:30

Notas finais
Tiago Magro

Delegado Regional da Madeira da Ordem dos Farmacêuticos

Objetivos do evento

•
•
•

Constatar a intervenção farmacêutica na Madeira como uma força
motriz para a promoção da saúde.
Demonstrar o envolvimento dos farmacêuticos em momentos de
decisão em saúde.
Assegurar a contribuição benéfica do farmacêutico para o sistema de
saúde regional.

«De forma geral, a recente pandemia evidenciou as fragilidades e lacunas dos
sistemas de saúde em todo o mundo. Além da recuperação da atividade assistencial,
que se tem mostrado ser um desígnio e futuro, torna-se necessário repensar e
transformar a prestação de cuidados de saúde, incluindo na sua organização e
funcionamento. O investimento europeu, e nacional, dever ser direcionado a
políticas, programas e projetos que promovam a resiliência, sustentabilidade e
digitalização da saúde a nível nacional e regional. Derivam, assim, diversas questões
sobre a profissão farmacêutica e o seu contributo na recuperação do sistema de
saúde, a nível nacional e regional, respondendo às necessidades dos cidadãos e da
sociedade. A conferência organizada pela Delegação Regional da Madeira da Ordem
dos Farmacêuticos tem como intuito principal discutir e refletir o papel do
farmacêutico neste âmbito, com particular ênfase na Região Autónoma da Madeira,
mas simultaneamente estendendo a visão extensível a todo o país»
Dr. Tiago Magro,
Farmacêuticos.

Delegado

Regional

da

Madeira

da

Ordem

dos

