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Acesso aos hospitais pelos profissionais da indústria
farmacêu$ca discu$do em reunião com a APAH

Dando  con�nuidade  às  reuniões  pedidas  pela  Fiequimetal  a  diversas  en�dades  ligadas  directa  ou

indirectamente com a ac�vidade dos profissionais de informação médica, pela dignificação do seu trabalho e pela

efec�va retoma da sua ac�vidade em condições de segurança, no passado dia 18 de Novembro, dirigentes da

Fiequimetal reuniram com representantes da APAH – Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares,

nomeadamente Miguel Lopes (Secretário Geral) e Alexandra Santos (Coordenadora Técnica).

Esta  reunião  teve  como  objec�vo  debater  as  preocupações  dos  profissionais  de  informação  médica  e

reivindicar uma orientação nacional e uniforme para a “abertura dos hospitais” à efec�va retoma da ac�vidade de

visitação, com a dignidade e segurança exigíveis, pois a ac�vidade desses profissionais, junto dos profissionais da

saúde nos hospitais, foi “completamente” encerrada.

É necessária uma orientação nacional e não medidas avulsas,
que podem ser bastante discriminatórias e incompreensíveis.

Na presente situação de pandemia, tem-se verificado um alargamento da u�lização dos meios digitais para a

ac�vidade dos profissionais de informação médica, em subs�tuição da ac�vidade presencial. Mas estes meios e

métodos de  trabalho  têm  demonstrado  diversos  pontos  fracos,  impedindo  muitas  vezes  que  a  ac�vidade

profissional seja feita da melhor maneira, criando barreiras e dificuldades. Posto isto, é a opinião generalizada dos

profissionais de visita médica e dos próprios médicos que nada subs�tui uma visita presencial – ou seja, mais

humana.

Para a APAH, tanto o relacionamento com os profissionais da saúde como os profissionais da informação

médica são importantes, sendo que nesta fase há uma oportunidade de mudança, para actualizar, modernizar e

dignificar mais a profissão.

No entanto, a Fiequimetal reforçou a ideia de que uma maior aposta no uso dos meios digitais pode levar à

perda de muitos postos de trabalho, devido ao oportunismo de certas empresas. Isto é algo a que a Federação

está atenta, a trabalhar para combater e que mereceu apoio dos representantes da APAH.

Das várias ideias produzidas na reunião, destaca-se a necessidade da criação de “blocos de horário” no horário

assistencial dos médicos (horário de trabalho), para que estes possam alocar tempo para a visitação (mesmo que

seja feita à distância). Para a visitação presencial, os hospitais devem ainda criar áreas dedicadas.

A reunião foi bastante posi�va e produ�va, mostrando que existe uma convergência de ideias e preocupações

de  ambas as  en�dades.  O representante  da  APAH  assumiu  a  disponibilidade  da associação  para apoiar  um

documento  (tomada de  posição) que a Fiequimetal  apresente junto do Ministério da Saúde, sobre as medidas

necessárias a serem implementadas para a retoma da ac�vidade dos profissionais de informação e visitação

médica junto dos profissionais de saúde.
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