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SFaO:n jäsenlehti on  
uudistunut, huomasit varmaan jo 
kannesta? Uudistuneen lehtem-
me nimikilpailun voitti ehdotus 
Kuopiosta: Pharmaca Studentica. 
Toimitus valitsi kyseisen ehdotuk-
sen muiden hyvien joukosta sillä 
perusteella, että se on samalla 
asiapitoinen, mutta ei myöskään 
ota itseään turhan vakavasti. Sel-
laisen lehden me haluamme jäse-
nillemme tarjota.

Joku ehtikin jo kommentoida, et-
tei edes tiennyt SFaO:lla olevan 
jäsenlehteä. Täytyy myöntää, 
että aikaisemmin kerran vuodes-
sa Pharmari-nimellä ilmestynyt 
pienipainoksinen opus on saatta-
nut jäädä helposti huomaamatta. 
Etenkin, jos ei ole ollut Farmasi-
an Päivillä, missä sitä on usein 
jaettu.

Nyt asiaan tulee kuitenkin muutos! 
Tänä vuonna Pharmaca Studenti-
ca (lyhyemmin P.S.) ilmestyy kak-
si kertaa: vapuksi sekä SFaO:n 
järjestämälle kansalliselle farma-
siaristeilylle. Tulevaisuudessa toi-
vottavasti sitäkin useammin. 

Mitä lehti sitten lukijalleen tar-
joaa? Pharmaca Studentica on 
erityisesti kaikille Suomen far-
masian opiskelijoille suunnattu 
lehti. Sen tarkoitus on tiedottaa 
opiskelijaa kiinnostavista aiheista 
kansallisesta ja kansainvälisestä 
näkökulmasta.

Tämän lehden lisäksi SFaO tar-
joaa myös muita mahdollisuuksia 
avartaa katsantakantaansa, muun 
muassa vireillä olevan kansalli-
sen minikongressin sekä syksyi-
sen Farmasiaristeilyn muodossa. 
Näitä mahdollisuuksia ei kannata 
jättää hyödyntämättä! Tässä nu-
merossa myös lisää opiskelijan 
mahdollisuuksista olla aktiivinen 
ja vaikuttaa, sekä esimerkki siitä, 
mihin tällainen toiminta voi par-
haimmillaan johtaa.  

Tiia Metiäinen,
Päätoimittaja

PÄÄKIRJOITUS
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Mietin pitkään mihin tämän 
minulle annetun tilan käyttäi-
sin, ja useamman epätoivoi-
sen luonnostelman jälkeen 
päätin vain tyytyä toivotta-
maan teille kaikille lukijoille 
hyvää vappua!

Itse aloitin aikoinaan vapun 
perinteisiin tutustumisen jo 
ennen kuin opin kunnolla 
kävelemään, sillä vanhem-
pieni jatkeena olin pakotettu 
osallistumaan tupsulakkis-
ten ihmisten opiskeluaikojen 
perään haikailevaan vapun-
viettoon. Näistä traumoista 
(no ei, oli se oikeasti ihan 
hauskaa) huolimatta olen 
aina pitänyt vapusta. Keltti-
läisiä perinteitä kunnioittaen 
vappu merkitsee minulle ke-
sän alkua - juhannukseen-
kaan ei ole enää pitkä aika!

Wikipedian mukaan mui-
naissuomalaiset viettivät 
vappua pahojen henkien 
pois ajamiseksi. Juhlassa 
tanssittiin, soitettiin kelloja ja 
ajettiin karjaa läpi nuotiosa-
vun sairauksien ehkäisemi-
seksi. Meno ei siis varmaan 
eronnut kovinkaan paljoa 
siitä, mitä tapahtuu Kaivo-
puistossa nykyisinä vappu-
päivinä. Nauttikaamme siis 
antaumuksella kertakäyt-
tögrillien höyryistä ja kova-
äänisestä juhlaseurasta; 
voimme myös ottaa tai olla 
ottamatta mallia siitä, miten 
vappua vietetään ulkomailla: 
Oxfordissa ihmisillä on ta-
pana hypätä vappupäivänä 

sillalta jokeen (tätä emme 
suosittele). Skotlannissa 
opiskelijat kokoontuvat 
yöksi rannalle juhlimaan ja 
juoksevat mereen auringon-
nousun aikaan vappupäivä-
nä - usein alasti (tätä voi ko-
keilla). Tšekkiläiset polttavat 
vapunaattona heinästä ja 
vanhoista vaatekappaleista 
tehtyjä noitanukkeja (tätäkin 
voi kokeilla, jos ei ole liian 
humalassa vahtimaan tul-
ta!). Edellisten ohella myös 
ruotsalaiset tuntevat vetoa 
pyromaniaan, tosin vain 
vappukokkoja polttamalla.

Eeva Ryynänen,
SFaO:n puheenjohtaja

PJ:ltä
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Farmasian opiskelijajärjes-
töt seuraavat mielenkiin-
nolla yliopistojen aikeita yh-
denmukaistaa pääsykokeet 
koko maassa. Tavoitteena 
uudistuksessa on kustan-
nussäästöjen lisäksi se, että 
saman kokeen suorittamalla 
voi yhtä aikaa pyrkiä useam-
paan kaupunkiin opiskele-
maan. Muutosta odotetaan 

jo vuoden 2012 valintoihin. 
Pääsykokeiden sisältö on 
vielä päättämättä, mutta 
todennäköisesti Ihmisen 
fysiologia –kirja saa väistyä 
ja tilalle etsitään enemmän 
farmasian alalle soveltuva 
teos. Myös lääketieteen pää-
sykokeista tuttua Galenosta 
on väläytetty vaihtoehdoksi, 
mutta ehdotus ei ole kerän-
nyt juurikaan kannatusta. 
Fortis ry:n koulutuspoliitti-
nen vastaava Suvi Luukko 
suhtautuu myönteisesti 
yhtenäistämishankkeeseen.

– Mielestäni pääsykokeiden 
yhdistäminen on lähinnä 
hyvä asia, koska näin kaikki 
opiskelijat tulevat testatuksi 
samalla periaatteella. Myös 
pääsykokeiden sisällön vie-
minen lukiopainotteisesta 

soveltavampaan suuntaan 
on kannatettava asia. Olem-
mehan hyvin soveltava 
tieteenala.

Muutoksen yhteydessä on 
tarkoitus poistaa proviisori-
pääsykokeiden erillishaku 
eli niin sanottu ”farmaseutti-
kiintiö”. Tämän seurauksena 
myös valmistuneet farma-
seutit joutuvat pyrkimään 
proviisoriksi samalta kalk-
kiviivalta esimerkiksi abitu-
rienttien kanssa. – Ainakin 
Kuopiossa farmaseuttikiintiö 
on toiminut hyvin, joten siitä 
luopuminen on harmillista. 
Siinä pyrkijöiltä testattiin 
suoraan alan kirjallisuutta, 
toteaa Luukko.

Tällä hetkellä pääsykokeet 
eri yliopistojen välillä poikke-
avat merkittävästi toisistaan 
ja nähtäväksi jää, minkälai-
seen muotoon uudistus pää-
sykokeita vie. Todennäköi-

sin vaihtoehto on Helsingin 
yliopiston suosima moniva-
lintakoe, sillä se on edullisin 
toteuttaa suurelle hakija-
määrälle. – Nyt on ehdotto-
masti opiskelijoilla vaikut-
tamisen paikka! Kaivataan 
keskustelua, kun sisältöä 
mietitään. Tämä on ehdotto-
masti hyvä tilaisuus opiske-
lijoille osallistua ja vaikuttaa, 
arvio Luukko opiskelijoiden 
roolia uudistuksessa.

On hyvä muistaa, että far-
masian pääsykokeiden 
yhdistämistä on yritetty ai-
kaisemminkin. Tällöin kui-
tenkin yhteisten sävelien 
puuttuminen yliopistojen 
välillä on estänyt hanketta 
toteutumasta. Luukko kui-
tenkin uskoo, että erilaisista 
nykytilanteista huolimatta 
yhteinen linja yliopistojen 
välille on löydettävissä.  
– Kyllä tässä varmasti kaikil-
le muutosta on luvassa.

Itä-Suomen yliopisto, Hel-
singin yliopisto ja Åbo 
Akademi ovat aloittaneet 
neuvottelut farmasian 
alan pääsykokeiden yh-
tenäistämisestä kaikkien 
yliopistojen välillä. Uu-
distuksen seurauksena 
proviisoripääsykokeiden 
erillishaku eli niin kutsuttu 
”farmaseuttikiintiö” pois-
tuisi kokonaan käytöstä.

Yliopistot suunnittelevat 
pääsykokeiden yhtenäistämistä

TEKSTI NIKO HELKIMO
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Lissabon 11.-17.4. Euroopan farmasian opiskelijoiden jär-
jestön (EPSA) vuosikongressi kokosi yhteen yli 400 farma-
sian opiskelijaa eri puolilta Eurooppaa. Kongressin teemaa 
(pharmacovigilance) käsiteltiin esimerkiksi lääkeviranomai-
sen, sairaalafarmasian, apteekin ja lääketeollisuuden näkö-
kulmista. Niin kuin jokaisessa EPSA:n kongressissa, myös 
täällä kokoontui järjestön yleiskokous, jossa kukin jäsenmaa 
on edustettuna. Yleiskokous on EPSA:n korkein päättävä 
elin.Vuosikongressissa valitaan myös perinteisesti EPSA:n 
uusi hallitus. Tämän vuoden kokoonpanon näet viereiseltä 
sivulta.

EPSA TEAM 2011/2012
EPSA Executive

President - Guilherme Monteiro Ferreira (Portugali)
Vice President of Education - Eeva-Riitta Ryynanen (Suomi)

Vice President of Public Relations - Raluca Negricea (Romania)
Vice President of Mobility - Diana Mereu (Romania)

Vice President of External Affairs 2010/2011 - Sanziana Marcu-Lapadat (Romania)
Immediate Past President - Anette Aaland Krokaas (Norja)

Parliamentary Council
Parliamentarian - Louise Winnecke Jensen (Tanska)

Parliamentary Council Member - Nilhan Uzman (Turkki)
Parliamentary Council Member - Chiara van Rodijnen (Hollanti)

Educational Board
Social Services and Public Health Coordinator - Cristina Pârâu (Romania)

Education and Professional Affairs Coordinator - Inkatuuli Heikkinen (Suomi)
Training Coordinator - Tiia Metiäinen (Suomi)

Science Coordinator - Maria Manataki (Kreikka)

Officers
Publications Officer - Charlene Galea (Malta)

Design Officer - Pedro Ricardo Mealha Barroca (Portugali)
IT Officer - Srdjan Radak (Serbia)

Events Officer - Roberto Barros (Portugali)

Coordinators
Grant coordinator - Jules Heuberger (Hollanti)

Partnership coordinator - Milos Stojkovic (Serbia)

Audit committee
Audit committee member - Willem Rauwé (Hollanti)

Chairperson of the Reception Committee of the 35th EPSA Annual Congress - 
Ahmet Can Kalenderoğlu (Turkki)

ruttoa

EPSA annual congress 
2011, Lisbon



Tiukan seminaarien, ryhmätöiden ja koulutusten täyttämän 
päiväohjelman päätteeksi oli joka ilta vastapainoksi tarjolla 
”kevyempää” ohjelmaa. Kuten vanha sanonta kuuluu: rank-
ka työ vaatii rankat huvit. Viimeiset bussit palasivat joka yö 
hotellille viideltä aamuyöllä, seuraavan päivän ohjelma alkoi 
aina aamuyhdeksältä. Paitsi kansainvälisen (alkoholikulttuu-
rin) illan jälkeen, onneksi.

Sightseeing

Yliopistolla

Eikai pupulla vaan 
silmät harita?

kun ilta saa...

Hellyyttä ilmassa

Mistä sitä oltiin-
kaan kotoisin?

Roger from Spain, tämä 
mies ei lakannut hy-
myilemästä kertaakaan 
kongressin aikana



Meillä Suomessa tutkintoon kuuluva harjoittelu suoritetaan 
kahdessa kolmen kuukauden jaksossa, joista vähintään 
toinen pitää suorittaa avoapteekissa ja toisen voi suorittaa 
sairaala-apteekissa. Millä tavalla meidän harjoittelumme ero-
aa muissa Euroopan maissa suoritettavista harjoitteluista? 

Kysyimme asiaa eri maista olevilta farmasian opiskelijoilta.

Meillä harjoittelu suori-
tetaan maisterivaiheen 
opinnoissa. Se on kuu-
den kuukauden mittainen 
ja sen voi suorittaa joko 
avoapteekissa, sairaala-
apteekissa tai osittain 
molemmissa. Harjoittelun 
aikana voi myös tutustua 
lyhyempiä aikoja esimer-
kiksi teollisuuteen tai 
tutkimukseen.

Katrine Schuster 
Hansen, Tanska

Jokaisen opiskeluvuo-
den jälkeen työskennel-
lään avoapteekissa kaksi 
viikkoa pakollisena osa-
na opintoja. Viimeisen 
vuoden lopussa suorite-
taan puolen vuoden har-
joittelu avoapteekissa.  
Pitkä palkaton harjoittelu 
aiheuttaa huolia monille 
opiskelijoille.

Diana Mereu, Romania

Viimeisen vuoden lopussa 
suoritetaan kuuden kuu-
kauden mittainen harjoit-
telu. Se suoritetaan joko 
kokonaan avoapteekissa 
tai vaihtoehtoisesti kak-
si kuukautta sairaala-
apteekissa ja loput neljä 
kuukautta avoapteekissa. 
Opiskelijajärjestöt järjes-
tävät ja mainostavat myös 
tutkintoon kuulumattomia 
työharjoitteluja, joita voi 
suorittaa omalla ajalla.

João Duarte, Portugali

Gallup
TEKSTI KAARLO LEKANDER

Katrine

Diana

João



Keskivertofarmasisti on tun-
nollinen tyttö. Keskivertofar-
masisti suorittaa opintonsa 
ajallaan ja toimittaa resep-
tinsä ripeästi. Ja valittaa 
yliopiston ruokalassa kun 
opetuksen taso on huo-
noa. Ja valittaa apteekin 
kahvihuoneessa kun KELA 
on epäoikeudenmukainen 
ja maksusitoumuksiakin 
jaellaan kuin ruttoa kes-
kiajalla. Vaikka farmasian 
opetus ei aina kannustakaan 
opiskelijaa kyseenalaista-
maan, on sen jalo taito hyvä 
opetella hallitsemaan jo 
opiskeluvaiheessa. 

Yksi tärkeimmistä kyseen-
alaistettavista asioista on 
se, että joku muu (assis-
tentti, professori, yliopisto) 
olisi vastuussa siitä mitä 
itse oppii. Siihen voi itse 
vaikuttaa ja pitää vaikuttaa, 
jos kokee tarvetta valittaa. 
Paikallistasolla vaihtoehtoja 
on monia. Lähde mukaan 
paikallisjärjestösi koulutus-
poliittiseen toimintaan, osal-
listu tiedekuntasi opetuksen 
kehittämistapahtumiin, anna 
palautetta. Tiedekunnan 
päättävissä ja valmistelevis-
sa elimissä on myös opis-
kelijoiden edustajia – hae 

sinne mukaan! Myös yli-
opistotason opiskelijatoimin-
nassa on mahdollista ottaa 
kantaa koulutuspoliittisiin 
asioihin. 

Kansallisella tasolla toimii 
muun puolestaan muassa 
farmasian opiskelijoista 
koostuva edunvalvontaryh-
mä, joka ottaa kantaa koko 
Suomea koskeviin linjauk-
siin. Edunvalvontaryhmä on 
ollut toiminnassa vuodesta 
2010 ja se kokoontuu noin 
puolivuosittain, mutta säh-
köpostitse ja tulevaisuudes-
sa yhteisellä foorumilla käy-
dään keskustelua jatkuvasti. 
Ryhmä on ottanut muun mu-
assa kantaa siihen, kun 
ulkomailla suoritettavasta 
apteekkiharjoittelusta oltiin 
vähentämässä opintopis-
teitä ja kun Proviisoriyh-
distyksen ja Proviisoriliiton 
yhdistymistä oltiin valmiste-
lemassa ilman opiskelijoiden 
näkökulmaa. Seurauksena 

aloite vähentää ulkomailla 
suoritettavan apteekkihar-
joittelun opintopistemäärää 
hylättiin ja opiskelijat otettiin 
mukaan yhdistyksen ja liiton 
yhdistymistä valmistelevaan 
työryhmään. 

Eurooppalaisella tasolla taas 
Euroopan farmasian opiske-
lijoiden järjestö (European 
Pharmaceutical Students’ 
Association, EPSA) antaa 
muun muassa virallisia kan-
nanottoja EU-instituutioille 
sekä alan järjestöille. Tuo-
rein esimerkki on EPSA:n 
antama kannanotto tällä het-
kellä päivitetteillä olevaan 
direktiiviin farmaseuttisen 
koulutuksen tunnustami-
sesta EU:n sisällä. EPSA:n 
ylin päättävä elin on yleis-
kokous, joka muodostuu 
jokaisen jäsenmaan viralli-
sista edustajista. Suomea 
EPSA:ssa edustaa Suomen 
Farmasian Opiskelijajärjes-
töt ry. (SFaO), johon kukin 

OPISKELIJAN ÄÄNI
Kuka väitti, ettei opiskelijalla ole mahdollisuutta vaikuttaa?

TEKSTI TIIA METIÄINEN



paikallisjärjestön jäsenet 
automaattisesti kuuluvat. 
EPSA:n toimintaan pääsee 
siis mukaan SFaO:n kautta. 

Globaalilla tasolla farmasi-
an opiskelijoita edustaa In-
ternational Pharmaceutical 
Students’ Federation (IPSF), 
jolla on paikka WHO:n yleis-
kokouksessa sekä pääyh-
teistyökumppaneinaan maa-
ilman kansallisten farmasian 
järjestöjen liitto (International 
Pharmaceutical Federation, 
FIP), WHO sekä UNESCO.

Kaiken tämän lisäksi myös 
farmasian alan ammatti-
järjestöissä on opiskeli-
jaedustajia, jotka vievät 
eteenpäin opiskelijoiden nä-
kökulmaa. Näissä paikoissa 
on aina tarvetta aktiivisille 
ja valveutuneille farmasian 
opiskelijoille.

Mahdollisuudet ovat lähes 
rajattomat! Siellä missä 
tarpeeksi moni opiskeli-
ja keskustelee, yhdistää 
voimansa ja tuo äänensä 
kuuluville, siellä heitä myös 
kuunnellaan. Tai sitten voi 
myös tarttua toimeen itse, 
kuten portugalilaiset kolle-
gamme. Ollessaan tyyty-
mättömiä tiedekunnan tarjo-
amaan apteekkiharjoitteluun 
valmistavaan käytännön 
koulutukseen opiskelijoiden 
paikallisjärjestö päätti itse 
järjestää viikonlopun kestä-
vän lisäkoulutuksen niille, 
jotka sen kokevat tarpeelli-
seksi. Siitä asti kun lisäkou-
lutuksia on järjestetty, niille 
on aina ollut enemmän ha-
lukkaita osallistujia, kuin on 
vapaita paikkoja.

EPSA Educational Board:in toiminnasta vastaava varapuheen-
johtaja 2010-2011, portugalilainen João Duarte kertoo tarkemmin 
opiskelijan vaikutusmahdollisuuksista Euroopan tasolla:

Have you ever wondered about how you can express your  
opinion in Europe? The voice of Pharmacy students in Europe is very  
important and the European institutions like the European Commis-
sion or the European Parliament are always very interested on hearing 
what we have to say about any issue related to the healthcare sector. 
These institutions release several public consultations, which consist 
of small enquiries about some specific topics in EU, that are acces-
sible to any European citizen and non-governmental organizations 
(NGO:s) and are taken into account in the policy making as the opinion  
of Europeans. 

EPSA has submitted lately its opinion on topics such as non-formal 
learning or the qualification of the Pharmacist in EU and this tool is 
essential to make your voice heard in a stronger way in the European 
environment. You can also express your opinion on certain topics  
directly to the European institutions that are concerned with the topic: 
EPSA has a wide range of European partners such as the European 
Association of Faculties of Pharmacy (EAFP), which deals with the 
pharmacy curriculum and the teaching of pharmacy in Europe. If you 
have any opinion on how the curriculum should change or which areas 
the faculties should modernize, that opinion surely matters to EAFP 
and EPSA is always very interested in getting that opinion to them. 
To finalize, EPSA represents YOUR voice in Europe, so feel free to 
get in touch with us. We are here to hear your opinions and defend  
your interests.

Lisää tietoa siitä, kuinka päästä 
toimintaan mukaan löytyy mm.

www.yfk.fi
www.fortis.fi
http://web.abo.fi/karen/special/extempore/index.html
http://www.epsa-online.org/
http://www.ipsf.org/
http://www.farmasialiitto.fi/
http://www.proviisoriyhdistys.net/
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Kaikkeen ammatilliseen 
toimintaan liittyy myös kan-
sainvälinen ulottuvuus, em-
mehän elä missään suljetus-
sa yhteisössä, johon kaikki 
viisaus olisi kerääntynyt. On 
siksi tarpeellista ja välttämä-
töntä hakeutua tekemisiin 
myös alamme ylikansallisiin 
organisaatioihin. Lisäbonuk-
sena tulevat myös uudet 
ystävät ja hauskuus, joka 
aina liittyy uusien ajattelu-
tapojen ja toimintamallien 
oppimiseen.

Farmasian kansainvälinen 
toiminta alkoi minun osaltani 
pohjoismaisella yhteistyöllä 
Pinseissä ja pohjoismaisis-
sa vuosijuhlissa. Pohjois-
maista linjaa edustivat myös 
Farmasialiiton hallituksessa 

ollessani NFU-kokoukset 
ja pohjoismaiset farma-
siakongressit, joita tuohon 
aikaa järjestettiin viiden 
vuoden välein. Olin myös 
Ruotsissa IPSF-vaihdossa 
tutustumassa suoratoimi-
tukseen ja palveluvalintaan 
talvella 1977 kuultuani moi-
sesta ihmeestä edellisen ke-
sän kongressissa. Näin siis 
vaikutteet leviävät!

Valmistuttuani olen ollut kai-
kissa työpaikoissani mukana 
myös alan kansainvälisessä 
toiminnassa. Tämä on ollut 
erittäin hedelmällistä ja hyö-
dyllistä. Aloitimme Suomes-
sa Questions to Ask About 
your Medicines –kampanjan 
EuroPharm Forumin innoit-
tamana ja teimme tiivistä yh-

teistyötä kansanterveysoh-
jelmien farmasiasovellusten 
synnyttämiseksi.  Oma Tip-
pa-projektimme ja sen saa-
vutukset on kansainvälinen 
vientituote, jota suomalaiset 
ovat voineet esitellä kaikilla 
foorumeilla rinta rottingilla.

FIPssä Community Pharma-
cy Section on ollut ammatil-
linen kotini. Vuosien aikana 
on kehitetty Good Pharmacy 
Practice –ohjelmaan liittyen 
laatua ja ammattiapteek-
kikonseptia, keskusteltu 
apteekkien palveluiden ke-
hittämisestä ja niiden kor-
vaamisesta ja tehty erilaisia 
kansainvälisiä selvityksiä ja 
tutkimuksia. Vaikka edus-
tammekin lähtökohdiltamme 
ja toteutuksiltaan erilaisia 
apteekki- ja lääkehuoltojär-
jestelmiä, ovat ongelmat ja 
ratkaisut kuitenkin erittäin 
samanlaisia. Miten parhai-
ten turvata asiakkaiden ja 
potilaiden lääketurvallisuus 

ja lääkehoidon onnistumi-
nen on yhteinen intressim-
me. Yhteistä on myös se, 
että miltei poikkeuksetta 
asiakkaat luottavat farmasi-
an ammattilaisiin ja tulemme 
eri maissa erilaisten palve-
lu- ja luotettavuusmittausten 
kärkeen.

Suosittelen kaikille lämpi-
mästi sukeltamista farmasian 
kansainväliseen maailmaan. 
Se on paitsi kiinnostavaa 
myös hauskaa! Opiskelijat 
voivat aloittaa IPSFn jäse-
ninä ja siirtyä sitten FIPn 
Young Pharmacists Groupin 
ja oman ammattialansa sek-
tioon. Käy kurkkaamassa 
sivuja www.fip.org  tai www.
ipsf.org tai fanita faceboo-
kissa. Kaikki toivotetaan 
tervetulleiksi farmasian  
kv-perheeseen!

Kirjoittaja on Seitsemän 
veljeksen apteekin apteekkari.

TEKSTI EEVA TERÄSALMI

Farmasian kansainväliset 
ulottuvuudet 
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Currently, one of the most 
controversial issues is  
related to the attribution of 
scholarships. In Portugal, 

there is a tuition fee that is 
required for studying even 
in Public Universities, and 
Pharmacy students pay the 
maximum defined by law. 
Thus, and especially so in 
Pharmacy, the proper attri-
bution of scholarships is of 
paramount importance so 
that this degree of educati-
on is available to as many 
people as possible.

However, with the financial 
drawbacks of late, the access 
to scholarships is becoming 
increasingly restricted, and 
as a result, many pharmacy 
students are losing them 

The ongoing crisis of 
the global economy as a 
whole, markedly that of the 
western countries, affects 
everything and everyone, 
while the direction and 
magnitude of these effects 
vary with each sector. The 
major tendency, however, 
is largely negative, and the 
often immaculate Pharma-
ceutical sector has already 
started to travel down that 
road in Portugal.

and therefore being unable 
to continue their studies. 
This has led to many pro-
tests and political initiatives 
for the simple fact that edu-
cation should most definitely 
be one of the last areas to 
be affected, as opposed to 
one of the first.

Likewise, economic stress is 
also reflected in the amount 
of internships. With an in-

TEXT PEDRO BARROCA

Global Economic Crisis: 
A concern for Pharmacy 
students in Portugal

creasingly saturated market 
for Pharmacy professionals 
in Portugal, it has for the first 
time come to the point that 
Pharmacy students are hav-
ing difficulties with internship 
placements. Given the fact 
that they represent one of 
the biggest launching ramps 
into the professional world, 
this starts to creep heavily 
into the minds of those who 
just started their studies.

“Pharmacy students are having  
difficulties with internship placements

Portuguese students
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