Consulta sobre um modelo futuro para serviços farmacêuticos em
Cambridgeshire e Peterborough
O que é o Grupo de Comissionamento Clínico (GCC) de Cambridgeshire e
Peterborough?
O Grupo de Comissionamento Clínico de Cambridgeshire e Peterborough é a
organização responsável pelo planeamento, organização e aquisição de cuidados
de saúde financiados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) para as pessoas que
residem na área de Cambridgeshire e Peterborough.
Por que estamos a efetuar esta consulta?
Para assegurar que estamos a fazer o melhor uso do dinheiro disponível, estamos a
avaliar os medicamentos e serviços que são atualmente fornecidos pelas farmácias
e que através de receitas médicas são considerados essenciais para serem pagos
pelo SNS. Também estamos a avaliar se é ou não adequado que os medicamentos
e tratamentos que os pacientes podem comprar pessoalmente para doenças de
menor gravidade devem ser habitualmente fornecidos mediante receita médica.
Estamos a fazer esta consulta sobre os três seguintes aspetos dos serviços
farmacêuticos na nossa área:
•
•
•

Regimes de farmácia comunitária para pequenas indisposições, que
fornecem medicamentos gratuitos para doenças comuns, sem necessidade
de consulta de um médico de clínica geral.
Prescrição de alimentos sem glúten.
Prescrição de leite em pó para bebé.

O que precisa de mudar?
A economia da saúde de Cambridgeshire e Peterborough foi identificada como uma
das 11 economias da saúde financeira mais difíceis de Inglaterra. Se não alterarmos
substancialmente o nosso sistema de saúde estaremos, então, diante de um défice
de financiamento de pelo menos 250 milhões de libras esterlinas em 2019. O que irá
tornar mais difícil a prestação de cuidados de saúde de boa qualidade a todos os
que deles precisam.
•

Regimes de farmácia comunitária para pequenas indisposições: a nossa
proposta é acabar com o Regime para Pequenas Indisposições em
Cambridgeshire e o Regime de Farmácia Primeiro para Crianças em
Peterborough. Os pacientes deixarão de ter acesso a medicamentos gratuitos
através dos Regimes para Pequenas Indisposições. Poderão continuar a usar
a farmácia local para obter aconselhamento confidencial especializado, mas
terão de comprar tratamentos para uma série de doenças e queixas comuns
em vez de lhes ser dada uma receita.

•

Prescrição de alimentos sem glúten: o SNS não fornece alimentos com
receita para outros grupos de pacientes cujas doenças estejam associadas
ou afetadas pelo tipo de alimentos que comem, mas que possam ser geridos

por uma dieta naturalmente isenta de certos ingredientes. O GCC precisa de
equilibrar a saúde e o bem-estar dos pacientes afetados com a necessidade
do GCC de partilhar os seus recursos, de forma justa, com toda a população.
O GCC propõe-se recomendar e apoiar os médicos de clínica geral a
pararem o fornecimento de alimentos sem glúten com receita médica.
•

Prescrição de leite em pó para bebé: o GCC gasta 1 milhão de libras
esterlinas anualmente com a prescrição de leites para bebé. Com exceção de
leites para bebé específicos para determinadas doenças considera-se que
isto deve ser gerido diretamente pelos pais do paciente através das suas
escolhas sem necessidade que os leites para bebé sejam sujeitos a receita
médica. O GCC propõe-se recomendar e apoiar os médicos de clínica geral a
parararem o fornecimento de leites para bebé com receita médica, para além
do leite para bebé muito especializado para doenças específicas.

O GCC quer saber a sua opinião sobre se considera que estas são as escolhas
certas.
Como pode obter mais informação e dar-nos a sua opinião?
Pode obter uma cópia do documento de consulta completo e do questionário no
nosso sítio Web em: http://www.cambridgeshireandpeterboroughccg.nhs.uk/haveyour-say/pharmacy-services.htm. Pode contactar a nossa Equipa de Envolvimento
em: capccg.engagement@nhs.net ou ligar para o n.º 01223 725304 para solicitar
uma cópia impressa.
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Peterborough. Os pacientes deixarão de ter acesso a medicamentos gratuitos
através dos Regimes para Pequenas Indisposições. Poderão continuar a usar
a farmácia local para obter aconselhamento confidencial especializado, mas
terão de comprar tratamentos para uma série de doenças e queixas comuns
em vez de lhes ser dada uma receita.

•

Prescrição de alimentos sem glúten: o SNS não fornece alimentos com
receita para outros grupos de pacientes cujas doenças estejam associadas
ou afetadas pelo tipo de alimentos que comem, mas que possam ser geridos

por uma dieta naturalmente isenta de certos ingredientes. O GCC precisa de
equilibrar a saúde e o bem-estar dos pacientes afetados com a necessidade
do GCC de partilhar os seus recursos, de forma justa, com toda a população.
O GCC propõe-se recomendar e apoiar os médicos de clínica geral a
pararem o fornecimento de alimentos sem glúten com receita médica.
•

Prescrição de leite em pó para bebé: o GCC gasta 1 milhão de libras
esterlinas anualmente com a prescrição de leites para bebé. Com exceção de
leites para bebé específicos para determinadas doenças considera-se que
isto deve ser gerido diretamente pelos pais do paciente através das suas
escolhas sem necessidade que os leites para bebé sejam sujeitos a receita
médica. O GCC propõe-se recomendar e apoiar os médicos de clínica geral a
parararem o fornecimento de leites para bebé com receita médica, para além
do leite para bebé muito especializado para doenças específicas.

O GCC quer saber a sua opinião sobre se considera que estas são as escolhas
certas.
Como pode obter mais informação e dar-nos a sua opinião?
Pode obter uma cópia do documento de consulta completo e do questionário no
nosso sítio Web em: http://www.cambridgeshireandpeterboroughccg.nhs.uk/haveyour-say/pharmacy-services.htm. Pode contactar a nossa Equipa de Envolvimento
em: capccg.engagement@nhs.net ou ligar para o n.º 01223 725304 para solicitar
uma cópia impressa.
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