ECOP 2018 Resolução sobre
o futuro da Farmácia
Oncológica 2025
Membros da Sociedade Europeia de Farmácia Oncológica (ESOP) acreditem:
•

A ciência, tecnologia e a tendência social têm continuado a guiar a evolução e o desenvolvimento no
papel e nos serviços da profissão farmacêutica, desde o primeiro estabelecimento farmacêutico na
Idade Média, até ao aparecimento da primeira Farmacopeia, guiada pela revolução científica e
industrial, e na era moderna, com o aparecimento de desenvolvimentos como as farmácias
robotizadas e farmácias na Internet.;

•

Tendências externas com impacto a nível farmacêutico e com promoção de alterações podem ser
previsíveis durante a próxima década, com o desenrolar da “quarta revolução industrial”
nomeadamente devido à utilização na prática de aparelhos tecnológicos em diversas áreas,
nomeadamente, mas não limitado a:
o
robótica
o
the Industrial Internet of Things (IIoT)
o
Inteligência artificial,
o
Tecnologia Wireless de 5ª geração
o
nanotecnologia,
(5G)
o
computação quântica,
o
Manufactura addiconal/impressão 3D,
o
biotecnologia
o
Veículos e Máquinas completamente
o
the Internet of Things (IoT),
automáticas

Os membros da Sociedade Europeia de Farmácia Oncológica (ESOP ) por conseguinte resolveram:
•

•

Prever e responder antecipadamente aos drivers tecnológicos e científicos que demonstram
impacto na Farmácia Oncológica, de forma a garantir que o seu potencial conduza a melhores
resultados para os doentes com cancro, sendo estes alavancados e seguros, e,
Assegurar o conhecimento e a experiência dos Farmacêuticos Oncológicos seja reconhecida e
ouvida por aqueles que lideram as alterações tecnológicas e científicas na Europa e globalmente, de
forma a influenciar positivamente a direção e os objetivos das suas ações. Isto inclui líderes nos
sectores comercial, investigação e governamental.

Desta forma, os membros da Sociedade Europeia de Farmácia Oncológica (ESOP) consequentemente
determinam produzir um rumo futuro, sumariado seguidamente:
o

Os drivers tecnológicos e científicos principais da mudança para a Farmácia Oncológica na próxima
década;

o

Reflecções quer nas oportunidades, assim como em qualquer potencial tratamento não intencional,
devem promover a melhoria de resultados nos doentes oncológicos, e,

o

Orientações para farmacêuticos, companhias, institutos de investigação e políticos em resposta aos avanços
da ciência e da tecnologia, de forma a conduzir a Farmácia Oncológica para um novo nível orientada para os
resultados e a segurança dos doentes com cancro.

O relatório será desenvolvido em consulta com os sócios da ESOP e uma comunidade de partes
interessada mais ampla, com uma publicação provisória na reunião dos delegados da ESOP em
Setembro de 2019 e publicação final na ECOP 5 em 2020.

