
Farmacia
Întotdeauna de încredere 
pentru sănătatea dumneavoastră

Vești bune!

•  Pentru mulți ani, farmaciștii au fost 
printre primele cinci profesii cele 
de mai încredere. 

•  Profesorii sunt de asemenea  
în top cinci.

•  Un studiu recent a nominalizat 
cercetătorii ca fiind cei mai de 
încredere oameni din lume. 

ÎNCREDEREA ESTE 
ESENȚIALĂ PENTRU 
ÎNGRIJIREA SISTEMUL 
DE SĂNĂTATE
Există o asociere semnificativă 
între încrederea în profesioniștii 
din domeniul sănătății și 
îmbunătățirea sănătății pacienților

Următorul grafic reprezintă locul pe 
care se clasează farmaciștii din punct 
de vedere al profesiilor de încredere din 
diferite țări. De exemplu, a fost votată a 
doua cea mai de încredere profesie din 
Turcia și Marea Britanie.

FARMACIȘTI, FORMATORI 
ȘI CERCETĂTORI?
ACEASTA REPREZINTĂ 
PROFESIA NOASTRĂ! 
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Oamenii de știință în 
domeniul farmaceutic
De încredere pentru 
dezvoltarea medicamentelor 
sigure și eficiente, care să 
salveze vieți și să le schimbe 
în bine.

Relații pozitive
Interesul nostru real pentru pacienții 
noștri și timpul acordat pentru a le 
asculta nevoile, precum și eforturile 
noastre suplimentare din timpul 
pandemiei COVID-19, ne-au ajutat 
să stabilim legături puternice și 
să continuăm să construim relații 
pozitive.

Competență/ expertiză
Suntem experți în gestionarea 
medicamentelor. Finalizăm o facultate 
de farmacie de cinci ani, iar o dată 
licențiați, participăm la cursuri de 
formare continuă pentru a deveni 
mai specializați.

Consecvență
Suntem cel mai accesibil furnizor 
de asistență farmaceutică în multe 
părți ale lumii, lucrând în unități care 
funcționează mai mult timp decât 
multe alte facilități de asistență 
medicală; farmaciștii sunt capabili 
să-și demonstreze în mod constant 
competențele și implicarea în 
beneficiul pacienților.

Farmaciștii au toate cele trei elemente 
necesare pentru a avea încredere în ei

PROFESIA NOASTRĂ 
DE FARMACIST

Farmaciștii
De încredere pentru a vă 
ajuta să obțineți cele mai 
bune rezultate pe baza 
tratamentelor și să rămâneți 
sănătos.

Formatori
De încredere să pregătească 
de profesioniști competenți 
și implicați în farmacie.
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ACUM ESTE MOMENTUL 
SĂ NE CONCENTRĂM PE 
ACEASTĂ ÎNCREDERE 

Încrederea este un rezervor de bunăvoință 
pentru viitor, iar farmacia a construit o rezervă 
imensă de-a lungul a mulți ani de implicare și 
practică de calitate.

Pandemia COVID-19 și toate informațiile din 
jurul ei au alimentat neîncrederea. 
Barometrele de încredere au dezvăluit că 
neîncrederea în liderii societății a crescut, 
iar aceasta, în toate sursele de informații,este 
la un nivel record. În acest moment de 
incertitudine și când scepticismul în ce 
privește vaccinarea rămâne un obstacol major, 
încrederea publicului în farmacie este mai 
importantă ca niciodată.
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De Ziua Mondială a Farmacistului  
din acest an:
•  Arată-ți aprecierea pentru încrederea 

acordată profesiei noastre.
•  Răspândiți mesajul despre valoarea 

încrederii în profesia noastră.
•  Explicați oamenilor rolul farmaciei în 

îmbunătățirea sănătății în fiecare colț 
al lumii.

ALĂTURĂ-TE CAMPANIEI 
NOASTRE!
www.fip.org/world-pharmacists-day

“O FARMACIE” 
DE ÎNCREDERE, 
SOLIDARĂ ȘI ACTIVĂ
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