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3ª Semana da Farmácia Angolana
CURSOSWORKSHOPS
A 3ª Semana da Farmácia Angolana realiza-se em Luanda, 19 a 25 de Setembro de 2016. O evento, promovido pela Ordem dos Farmacêuticos de
Angola (OFA), com o apoio da Direcção Nacional de Medicamentos e Equipamentos, do Ministério da Saúde e da Associação dos Profissionais de Farmácia de Angola (Assofarma), reunirá, na capital, centenas de farmacêuticos, profissionais de farmácia e outros técnicos de saúde provenientes de todo o
país e ainda convidados do mundo lusófono.
A Semana constitui um grande fórum de interacção entre a comunidade farmacêutica, para troca de experiências profissionais e científicas.
As intervenções irão promover o conhecimento e potenciar a actividade farmacêutica, a farmácia e a saúde, através do debate de ideias.

PROGRAMA
CIENTÍFICO

O programa científico será oportunamente divulgado no website da OFA. Alguns tópicos a debater:
• Reacções adversas de um medicamento
• Atenção farmacêutica nos hipertensos e diabéticos
• Farmacoeconomia
• Transporte e logística
• Perspectivas da farmácia hospitalar em Angola;
• A produção de medicamentos em Angola: ponto da situação e perspectivas.
• Farmacotécnica / manipulação de medicamentos, como necessidade em farmácia;
• Serviços farmacêuticos em farmácia comunitária;
• A ética e deontologia na profissão farmacêutica;
• O papel do farmacêutico na promoção da saúde, prevenção da doença, adesão à terapêutica e farmacovigilância;
• O investimento na formação pré-graduada, contínua e pós-graduada do farmacêutico
As intervenções irão promover o conhecimento e potenciar a actividade farmacêutica, a farmácia e a saúde,
através do debate de ideias.
O programa poderá ser consultado no site

O QUE VAI ENCONTRAR
NA EXPO FARMA
22 e 23 Setembro

Inscrições

O QUE ESPERAMOS
DOS EXPOSITORES
E PATROCINADORES

• Na Expofarma vai poder encontrar inúmeros Stands que apresentam os melhores produtos, serviços e
soluções para a farmácia hospitalar e de oficina.
• Irá conhecer profissionais qualificados que lhe facultarão todo o tipo de informações, esclarecimentos e
formação.
• O programa da feira estará disponível para que possa estar a par do que temos para si em cada dia. Pode
acompanhar o desenvolvimento da edição deste ano através do site da OFA.

Esperamos dos nossos expositores e patrocinadores uma atitude proactiva e dinâmica, junto
dos destinatários deste importante evento nacional, traduzindo-se numa oportunidade única para o contacto
entre os distintos fornecedores e o proﬁssional de saúde e especialista angolano do medicamento.
Esperamos também que dessa oportunidade surjam contactos profícuos, sérios, responsáveis
e proﬁssionais, com transferência de valor e conhecimento, em prol da saúde e qualidade de vida da
população angolana, traduzindo-se doravante numa enriquecedora experiência para o dia a dia das farmácias.

Rua Vereador Ferreira da Cruz, nº64
Miramar, Luanda
Tel: +(244)928013347 / 916883152
Conferência e Cursos:
inscricoes@ordemfarmaceuticosangola.org
Expositores a patrocinadores:
maria.luisa@marketingforyou.co.ao
mario.dias@marketingforyou.co.ao

Media Partners

www.ordemfarmaceuticosangola.org
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Resultados do inquérito aos participantes
(congressistas) da 2ª Semana da
Farmácia Angolana
Inclui visitantes da Expo Farma 2015
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