COMITÊ DE DIREITOS E PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS
2016
Principais ações e atividades
1. Eventos:
1.1- I Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais: “Prescrição, ilegibilidade
e ausência de informação: um risco para pacientes, profissionais e
instituições de saúde” – realizado em 14/05/16 em que ocorreu o lançamento
da Cartilha Direitos e Prerrogativas Profissionais.
1.2- Fórum Multiprofissional para a Segurança do Paciente: Campanha de
apoio à Prescrição Legível – realizado em 11/10/16.
2. Publicações:
2.1-

Encaminhamento

da

Cartilha

DIREITOS

E

PRERROGATIVAS

PROFISSIONAIS a todos os farmacêuticos inscritos no CRF-SP.
3. Participação em Eventos:
3.1- Apresentação do Comitê e de suas ações ao CFF – realizada em 16/06/16.
3.2- Participação no Fórum dos Conselhos de Atividade Fim da Saúde para
apresentação e discussão do tema “Os riscos para o paciente da ilegibilidade
ou ausência de informações na prescrição” – 28/07/16 e 03/11/16.
3.3- Participação no Evento com farmacêuticos proprietários de farmácia
organizado pelo GT Farmácia Estabelecimento de Saúde – 02/08/16.
4. Apoio ao farmacêutico
4.1- Atualização do Portal do Comitê com inclusão da aba “Denúncias”
contendo orientações para a realização de denúncias e da aba “Saiu na Mídia”
com links para as publicações deste Comitê nas mídias.
4.2- Postagens na rede social facebook com esclarecimentos sobre temas
relacionados aos direitos e prerrogativas profissionais. Principais temas:

- Você já sofreu alguma situação abusiva no ambiente de trabalho e não soube
qual postura adotar?
- O local que você trabalha possui irregularidades sanitárias? Veja a conduta
correta a ser adotada.
- Acúmulo de função?!! Você já se deparou com essa situação??
- Você sabia que é direito do farmacêutico ter acesso às informações técnicas
relacionadas ao seu trabalho? Você sabia que não exercer os seus direitos
pode levar à conduta inadequada?
- Acúmulo de funções?! Sobrecarga de trabalho? Você passa por esta
dificuldade?
- Prescrição Ilegível?
- Você sabia que que é direito do farmacêutico ser fiscalizado por
farmacêutico????
- Farmacêutico, a dispensação de medicamentos é de sua responsabilidade.
- Você sabia que você pode obter informações sobre a empresa que assumiu
responsabilidade técnica?
- Descontos indevidos na sua remuneração? Você sabe como proceder?
- Você é proibido de sentar durante seu expediente? Você sabe como
proceder?
- Você sabia que o farmacêutico pode ser responsabilizado disciplinarmente
em caso de dispensação equivocada? Entenda!
-

Você

sabia

que

o

farmacêutico

responsável

técnico

pode

ser

responsabilizado civilmente a reparar o dano causado em caso de dispensação
equivocada? Entenda!
- O farmacêutico responsável técnico pode ser responsabilizado criminalmente
pelo dano causado em caso de dispensação equivocada – Entenda!
- O estabelecimento farmacêutico pode ser condenado a indenizar o paciente
pelo dano causado em caso de dispensação equivocada – Entenda!
- Você é obrigado a cumprir meta de vendas de medicamentos?
- Consulta de vínculos profissionais.
4.3- Apreciação de denúncias: 26 denúncias

5. Reuniões do Comitê: 10 reuniões ordinárias e 1 reunião extraordinária.

