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com a questão da qualificação profissional é mundial. Latinos, europeus,
norte-americanos, asiáticos. Todos,
enfim, querem estar complexamente
qualificados para prestar bons serviços,
pois interessa o resultado desses serviços diante dos sistemas de saúde, dos
governantes e da sociedade. Como assim? Garantir a qualidade da saúde da
população e ao menor preço possível,
através dos atos farmacêuticos.
O papel do farmacêutico como
profissional da saúde precisa ser ampliado. O farmacêutico indiano Kamal
Midha, eleito, durante o Congresso,
Presidente da FIP, afirmou que uma de
suas prioridades é fazer com que o farmacêutico seja ouvido e respeitado.
Este é também o nosso compromisso
à frente do Conselho Federal de Farmácia. Não há nada mais cristalino e verdadeiro que a importância dos nossos
serviços para o bem-estar da população. Estamos felizes, porque esta verdade está em expansão.
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