Published on Blanculescu (http://blanculescu.ro)
Home > Actualitati Economice > FORUMUL VIITORUL FARMACIEI COMUNITARE INDEPENDENTE DIN ROMANIA >
Printer-friendly PDF

FORUMUL VIITORUL FARMACIEI
COMUNITARE INDEPENDENTE DIN
ROMANIA
Tweet
Luni, 17/06/2013
Stimate domnule Ministru Ionel Bl?nculescu,
Compania de comunicare medical? Houston NPA ?i Europharm Distribu?ie v? mul?umesc
pentru c? a?i dat curs invita?iei de participare în calitate de lector la Forumul „Viitorul
farmaciei comunitare independente din România” desf??urat între 7-8 iunie la Poiana Bra?ov.
Stimate domnule Ministru Ionel Bl?nculescu,
Compania de comunicare medical? Houston NPA ?i Europharm Distribu?ie v? mul?umesc
pentru c? a?i dat curs invita?iei de participare în calitate de lector la Forumul „Viitorul
farmaciei comunitare independente din România” desf??urat între 7-8 iunie la Poiana Bra?ov.
Pe parcursul celor 2 zile de dezbateri ?i prezent?ri, Forumul a reunit 130 de participan?i din
30 de jude?e ale ??rii, bucurându-se de prezen?a a 14 lectori de excep?ie din ?ar? ?i din
str?in?tate. Programul ?tiin?ific a fost creditat cu 12 puncte EMC, iar pe agenda
manifest?rii s-au aflat teme precum: primii pa?i în modernizarea farmaciei independente
române?ti, branding-ul: o necesitate a farmaciei independente, perspectiva european? asupra
farmaciei comunitare independente, managementul farmaciei de circuit deschis,
aprovizionarea ?i managementul financiar al farmaciei independente, prezentarea unor “voci
unice” – grupul Dynaphar (primul grup al farmaciilor independente din Belgia) ?i grupul Ethica
(prima ini?iativ? de unire a farmaci?tilor independen?i din România).
Printre obiectivele acestui Forum au fost: facilitarea schimbului de experien?? ?i generarea
de idei pentru dezvoltarea farmaciilor comunitare independente din România; informarea
despre primele ini?iative de organizare ale farmaciilor române?ti independente cu scopul de a
reabilita imaginea farmacistului în ochii pacientului; dezvoltarea strategiilor pentru ca
farmaciile comunitare independente din România s? fac? pasul necesar de la „supravie?uire”
c?tre “afacere durabil? ?i competitiv?”, profesionalism ?i etic? de înalt? clas?.
Pe aceast? cale v? mul?umim pentru sprijinul ?i implicarea dumneavoastr?, suntem
onora?i de încrederea pe care ne-a?i acordat-o ?i sper?m s? v? avem al?turi ?i la alte
evenimente de acest gen. Obiectivul nostru const? în îmbun?t??irea constant? a formatului ?i
a modului de lucru, astfel încât pe viitor s? v? oferim cele mai eficiente ?i calitative contexte
de interac?iune cu participan?ii ?i organizatorii.

Apreciem în mod deosebit orice fel de feedback, sugestii, propuneri (tematic?, lectori,
direc?ii de dezvoltare etc) pe care v? rug?m s? ni le trimite?i pe mail la
simona.oprea@houston.ro ?i v? asigur?m c? vom ?ine cont de acestea la întâlnirile viitoare.

Câteva idei principale dezb?tute în cadrul Forumului:
5 for?e vor determina viitorul farmaciei la nivel european: reducerea bugetelor de
s?n?tate, cre?terea concuren?ei (dezvoltarea lan?urilor de farmacii), transformarea
procesului de aprovizionare (tendin?a noilor modele de distribu?ie fiind de a scurta
lan?ul pân? la pacient), apari?ia ?i cre?terea noilor canale (farmacia online, distribu?ie
la distan??), nevoia de accesibilitate ?i expertiz? (pacien?ii sunt mai selectivi,
preten?io?i).
Se estimeaz? c? impactul celor 5 for?e va conduce la sc?derea cu 7,5%-10% a
num?rului de farmacii în Europa, cele mai afectate fiind farmaciile independente;
Este necesar? apari?ia unui nou tip de farmacie - care ofer? servicii adi?ionale,
venind în întâmpinarea nevoilor complexe ale pacien?ilor;
În acest context se impune organizarea farmaciilor independente din România “
într-o voce unic?”;
Farmaciile comunitare independente dispun de câteva arme cu care intr? în
competi?ie: deciziile sunt luate la nivelul farmaciei independente ?i apar?in
farmacistului, care este ?i proprietarul afacerii; managementul flexibil; farmaci?tii din
România se situeaz? în topul încrederii românilor; profesionalismul ?i grija fa?? de
pacient: principalele atuu-uri ale farmacistului independent;
Este necesar? regândirea Legii Farmaciei astfel încât s? fie compatibil? ?i cu nevoile
farmaciilor comunitare.

Mesajul organizatorilor

Farm. Margareta Mare?, Director General Europharm Distribu?ie: “Tr?im un timp în care se
scrie o nou? ordine a lucrurilor, iar schimb?rile se întâmpl? cu sau f?r? voia noastr?. Marea
provocare nu este aceea de a în?elege necesitatea schimb?rii, ci de a produce propriu-zis
schimbarea. Aceasta reprezint? capacitatea noastr? de schimbare. Brandul farmaciei
independente este format pe de-o parte de personalul ei, prin competen?e profesionale,
abilit??i de rela?ionare ?i comunicare, atitudine pozitiv? ?i asertiv?, iar pe de alt? parte de
abilit??ile manageriale ale patronului prin portofoliul de servicii oferit, cât ?i prin capacitatea
financiar? ?i cea de adaptare la schimbare. Pornind pe drumul de la farmacia independent? la
farmacia comunitar?, trebuie s? avem în vedere cu cine ne asociem în calatorie, pe cine
urm?m ?i cu cine c?l?torim.”
Dr. Maria Szerac, CEO Houston NPA: “Cel mai mult m-a impresionat la acest eveniment
implicarea participan?ilor, respectul cu care au tratat manifestarea ?i calitatea întreb?rilor pe
care le-au pus. Am sim?it caracterul de afacere de familie ?i felul în care se “strâng rândurile”
mai ales în aceast? perioad?, atât de grea pentru farmaciile independente. Lectorii au
sus?inut prezent?ri de o înalt? ?inut? ?tiin?ific?, iar avalan?a de întrebari care a înso?it
fiecare prezentare a reprezentat un certificat de calitate. A?a cum s-a exprimat foarte frumos
una dintre participante, a fost o “atmosfer? de început de drum”. Un drum pe care, dac? vor

avea parte de sprijin legislativ ?i se vor mobiliza pentru a gândi o strategie na?ional? comun?,
farmaci?tii independen?i au toate ?ansele s? îl parcurg? în siguran?? ?i cu fruntea sus.
Farmaciile independente trebuie s? aib? un viitor deoarece joac? un rol vital în comunitate,
dar trebuie s? se reinventeze ?i s? vin? în întâmpinarea nevoii pacien?ilor.”
Forumul „Viitorul farmaciei comunitare independente din România” a fost organizat de
Houston NPA la ini?iativa Europharm Distribu?ie
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