Farmacêuticos e farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Confiram as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que estão
repercutindo nesta sexta-feira, 26/02. 💊💉 Mantenham-se informados sobre os
principais assuntos.
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Aprovada resolução que desburocratiza o uso da DAP: https://bit.ly/3sIL6QH
Rádio News Farma
Farmacêutico está entre as 15 profissões em alta para 2021:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50510
Aprovada resolução que desburocratiza o uso da DAP:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50511
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Saúde avalia proposta de incorporação do nusinersena para AME dos tipos 2 e 3:
https://bit.ly/3bXkOn1
Eduardo Pazuello detalha novas ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19 em
conjunto com Conass e Conasems: https://bit.ly/2O7LglC
Ministério da Saúde assina contrato para compra de 20 milhões de doses da Covaxin:
https://bit.ly/2ZR5NgT
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
A OMS e a ITU lançam um novo guia sobre a introdução de programas de redução do risco
de demência e apoio ao cuidador usando tecnologia móvel: https://bit.ly/2NYHcnw
Consulta sobre documento de discussão sobre Plano de Ação Global sobre Epilepsia e
Outras Doenças Neurológicas: https://bit.ly/3bMRW0G
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa inicia na segunda-feira inspeção em fábrica na Índia: https://bit.ly/3bFnXaR
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Manual do Gestor Municipal do SUS: Confira a edição de 2021!: https://bit.ly/3dNaAI7
CIT: pactuada portaria que muda repasse de recursos para leitos de UTI Covid-19:
https://bit.ly/3svcvVR
-

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
COC realiza o curso Ateliê Gênero, Ciências, Saúde: https://bit.ly/2ZQPiRO
Mulher, ciência e pandemia são temas da aula inaugural da Fiocruz Brasília:
https://bit.ly/37PwtTB
Saúde das mulheres nas pandemia: https://bit.ly/3uum6hw
NOTÍCIAS GERAIS
RD Drogasil abre 10 vagas de emprego para Farmacêuticos: https://bit.ly/3pXLt8b
Farmacêuticos do HSV iniciam treinamento para avaliar prescrições: https://bit.ly/3krFdUR
Nova aliança quer reduzir dependência de importações no canal farma:
https://bit.ly/3dPD30c
Formula Mais abre vagas de Farmacêutico em Palmas: https://bit.ly/3dNcgkT
Como O Acadêmico De Farmácia Da Unit Se Tornou Referência Nacional Em Citologia
Mamária: https://bit.ly/3pVFnVx
Cuidados com o uso de medicamentos para o tratamento de dependentes químicos:
https://bit.ly/3qZhpu2

