Αθήνα, Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017
08:30 έως 20:30
Μαζί Αναδεικνύουμε τη Δύναμη της Άσπρης Μπλούζας
Με την Αιγίδα των:
Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών
Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Marketing
Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πανελλήνιος Σύλλογος Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Αρωμάτων και Καλλυντικών
Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης

Περιλήψεις Ομιλιών:
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Ομιλίες, Στρογγυλά Τραπέζια και Εργαστήρια
Για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τις ομιλίες που σας ενδιαφέρουν, σας παραθέτουμε
παρακάτω τις περιλήψεις όλων των ομιλιών, στρογγυλών τραπεζιών και εργαστηρίων,
έτσι ώστε να κάνετε το ατομικό σας πρόγραμμα παρακολούθησης.
Όλες οι ομιλίες και τα στρογγυλά τραπέζια θα γίνουν σε 4 ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες:
ΑΙΘΟΥΣΑ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ 2, ΑΙΘΟΥΣΑ 3, ΑΙΘΟΥΣΑ TV
Προσοχή! Σε όλες τις ομιλίες θα τηρηθεί αυστηρά το ωράριο έναρξης και λήξης.
: Ομιλίες για Φαρμακοποιoύς

: Ομιλίες για Ιατρούς

: Κοινές Ομιλίες Φαρμακοποιών & Ιατρών

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας
Με την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων - ΕΟΦ

22 Ομιλίες
ΑΙΘΟΥΣΑ 3 – 500 Θέσεις – LOBBY
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και 6 Μόρια
από την Επιστημονική Επιτροπή του Ι.Δ.Ε.Ε.Α.Φ.
με την Παρακολούθηση Τουλάχιστον 8 Ωρών

ΣΑΒΒΑΤΟ, 18/2/2017 - 09:30 έως 19:30
09:00 - 09:30 Προσέλευση – Εγγραφές
Προεδρείο:
Κωνσταντίνος Δεμέτζος, Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας, Φαρμακευτική Σχολή ΕΚΠΑ,
Πρόεδρος ΔΣ ΕΦΕ
Ιωάννα Χήνου, Καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτική Σχολή ΕΚΠΑ, Γεν.
Γραμματέας ΕΦΕ

09:30 - 10:00
Χαιρετισμοί των Φορέων - Σκοποί του Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Δεμέτζος, Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας, Φαρμακευτική Σχολή ΕΚΠΑ,
Πρόεδρος ΔΣ ΕΦΕ
Ιωάννης Μακρυγιάννης, Φαρμακοποιός, Πρόεδρος Φ.Σ. Λάρισας, Γενικός Γραμματέας ΠΦΣ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΔΕΕΑΦ

10:00 - 10:40
Φιλοσοφία και Πρακτική της Φαρμακευτικής Φροντίδας
Η άσκηση της φαρμακευτικής φροντίδας περιλαμβάνει την αντιμετώπιση ή/και την πρόληψη προβλημάτων που
προκαλούνται από υπο-θεραπεία, υπερ-θεραπεία, ακατάλληλη θεραπεία, ανεπιθύμητες ενέργειες, και ασυμβασίες.
Επίσης περιλαμβάνει την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του ασθενούς με τη φαρμακοθεραπεία και την παροχή
συμβουλών για τον τρόπο ζωής του κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Επιπλέον ο φαρμακοποιός παρακολουθεί τα
αποτελέσματα της φαρμακοθεραπείας, αλλά και το κόστος της, σε σύγκριση με το όφελός για τον ασθενή, αποκτώντας
μια κοινωνικο-οικονομική θεώρηση της θεραπείας. Ιδιαίτερα ευαίσθητοι τομείς άσκησης Φαρμακευτικής Φροντίδας
αποτελούν και οι χρόνιες παθήσεις. Η ορθή εφαρμογή της Φαρμακευτικής Φροντίδας απαιτεί την προσαρμογή της
επαγγελματικής στάσης του φαρμακοποιού, τη συνεχή του επιμόρφωση και συγκεκριμένες προϋποθέσεις που
2

συζητιούνται στην παρούσα ομιλία.
Άννα Τσαντίλη - Κακουλίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Φαρμακευτική Σχολή ΕΚΠΑ

10:40 - 11:20
Aλληλεπιδράσεις Φυτοθεραπευτικών Φυτικών Προϊόντων, Συμπληρωμάτων Διατροφής &
Συμβατικών Φαρμάκων
Στην παρούσα ομιλία αναφέρονται οι πλέον συνήθεις φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις των
φυτοθεραπευτικών φυτικών προϊόντων και των συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν φυτικά συστατικά, με
συμβατικά φάρμακα, καθώς και οι περιορισμοί σε πιθανή συγχορήγηση.
Ελένη Σκαλτσά, Καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτική Σχολή ΕΚΠΑ

11:20 - 11:40 Διάλειμμα
11:40 - 12:20
Ενημέρωση των Ασθενών για τη Σωστή Χορήγηση της Φαρμακευτικής Αγωγής. Πρακτική και
Εμπειρίες
Μια πολύ σημαντική παράμετρος στην αποτελεσματικότητα της φαρμακοθεραπείας είναι η συμμόρφωση του ασθενή.
Πριν τη συμμόρφωση όμως, έρχεται η σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των ασθενών για τη σωστή δόση του
φαρμάκου, τον τρόπο λήψης, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά του, τις παρενέργειες ή τις αλληλεπιδράσεις του.
Όλα αυτά θα γίνουν κατανοητά και μέσα από καθημερινά περιστατικά που συναντάμε όλοι στο φαρμακείο μας.
Ολίνα Ηλιάδου, Φαρμακοποιός ΜPharm, Κλινική Φαρμακολόγος MSc Clinical Pharmacology and Therapeutics

12:20 - 13:00
Οι Βλαβερές Συνέπειες του Καπνίσματος και ο Ρόλος του Φαρμακοποιού
Το κάπνισμα αποτελεί τον κυριότερο τροποποιήσιμο παράγοντα νοσηρότητας, πρώιμης και αποτρεπτής θνησιμότητας.
Τα οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος αφορούν όχι μόνο το ίδιο το άτομο, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής
του και αυξάνοντας το προσδόκιμο επιβίωσής του, αλλά και τη Δημόσια Υγεία, μειώνοντας το φορτίο νοσηρότητας και
την οικονομική επιβάρυνση που αυτό επιφέρει στον προϋπολογισμό της υγείας. Ο φαρμακοποιός λόγω της ιδιαίτερης
σχέσης που αναπτύσσει με τον πολίτη, έχει ρόλο στην πρόληψη του καπνίσματος, στην ενθάρρυνση της διακοπής του,
αλλά και στην διαδικασία απεξάρτησης από τη νικοτίνη, σε συνεργασία με τα ιατρεία διακοπής καπνίσματος.
Άννα Καρακατσάνη, Αν. Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

13:00 - 13:40 Διάλειμμα - Snack
13:40 - 16:20 - ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπηρεσίες Προαγωγής Υγείας
Προεδρείο:
Ελένη Σκαλτσά, Καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτική Σχολή ΕΚΠΑ, Β’
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΦΕ
Κωνσταντίνος Γκιρτής, Φαρμακοποιός, PhD, Μέλος ΔΣ ΕΦΕ

13:40 - 14:20
Οι Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στην Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού και ο Ρόλος της
Πρόληψης και της Προαγωγής Υγείας
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει επηρεάσει αρνητικά τους δείκτες σωματικής και ψυχικής νοσηρότητας, καθώς
και της ψυχικής ευεξίας. H διατροφή, το αλκοόλ, η φυσική άσκηση, τα ναρκωτικά και η οδική συμπεριφορά, αποτελούν
παράγοντες που ασκούν σημαντικές επιδράσεις στην υγεία, άλλες πιο μακροπρόθεσμες και άλλες πιο άμεσες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι η οικονομική κρίση μειώνει ορισμένες από τις αρνητικές αυτές
επιπτώσεις, ενώ αυξάνει άλλες. Έτσι, στην Ελλάδα της κρίσης παρατηρείται για οικονομικούς λόγους μείωση του
καπνίσματος, της κατανάλωσης αλκοόλ, των τροχαίων ατυχημάτων και των θανάτων από ναρκωτικά, αλλά
χειροτερεύει η ποιότητα του φαγητού και μειώνεται η φυσική άσκηση, με αποτέλεσμα να παραμένει σε ιδιαίτερα
υψηλά επίπεδα η παχυσαρκία των Ελλήνων, στους ενήλικες και στα παιδιά.
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

14:20 - 15:00
Οδηγίες Υγιεινής Διατροφής, Διαχείρισης Βάρους και Φυσικής Δραστηριότητας
Η ισορροπημένη διατροφή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για βέλτιστη υγεία και επιθυμητό σωματικό βάρος. Σήμερα,
μέσα από έναν κυκεώνα αναξιόπιστων πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη
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για έγκυρη και επιστημονική ενημέρωση πάνω σε θέματα δίαιτας, διατροφής και άσκησης.
Κωνσταντίνος Ξένος, Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος, Δ/ντής Τμήματος Διατροφογεννετικής, Ευρωκλινική
Αθηνών

15:00 - 15:40
Υπηρεσίες Πρόληψης - Εμβολιασμός
Εποχιακός αντιγριπικός εμβολιασμός. Τι ακριβώς είναι το αντιγριπικό εμβόλιο; Από τι μας προστατεύει; Πόσο
σημαντική είναι η συμβουλή του επιστήμονα υγείας απέναντι στον ασθενή; Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν; Μύθοι και
πραγματικότητες για την γρίπη και το αντιγριπικό εμβόλιο.
Σπύρος Νιόμας, Κλινικός Φαρμακοποιός, MSc

15:40 - 16:20
Ο Ρόλος του Φαρμακοποιού στην Προαγωγή Υγείας
To προσδόκιμο ζωής παρουσιάζει μία σημαντική αυξητική τάση και οι άνθρωποι θέλουν όσο το δυνατόν περισσότερο
να παραμείνουν υγιείς και στις μεγάλες ηλικίες. Σε αυτό το πλαίσιο, το θέμα της πρόληψης και προαγωγής υγείας
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Λόγω της καλής πρόσβασης που έχει ο φαρμακοποιός στους πελάτες και ασθενείς του,
είναι ο ιδανικός επαγγελματίας υγείας για να τους ευαισθητοποιεί και να τους συμβουλεύει σχετικά με θέματα υγείας
και τον τρόπο ζωής τους.
Ελένη Γελαστοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Υγιεινής Πανεπιστημίου Πατρών

16:20 - 16:40 Διάλειμμα
Προεδρείο:
Ιωάννης Μακρυγιάννης, Φαρμακοποιός, Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, Γραμματέας ΠΦΣ
Κωνσταντίνος Γκιρτής, Φαρμακοποιός, PhD, Μέλος ΔΣ ΕΦΕ

16:40 - 17:20
Φαρμακοθεραπεία και Φαρμακευτική Συμμόρφωση: ο Φαρμακοποιός στο Κέντρο της Φαρμακευτικής
Φροντίδας σε μια Εποχή Βαθειάς Οικονομικής και Κοινωνικής Κρίσης
Η φαρμακευτική συμμόρφωση είναι μια ευρεία έννοια η οποία περιλαμβάνει τη λήψη του σωστού φαρμάκου, τη
σωστή στιγμή, στη σωστή δόση και για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, καθώς και την τήρηση ενός διαιτητικού
προγράμματος ή την ενδεχόμενη πραγματοποίηση αλλαγών στον τρόπο ζωής. Στην παρούσα ομιλία θα αναπτυχθούν
οι δυνατότητες του φαρμακοποιού να παρέχει στην σημερινή πραγματικότητα, αποτελεσματικό έργο στην
συμμόρφωση των ασθενών, αναδεικνύοντας τον πρωταρχικό του ρόλο στην πρωτοβάθμια υγεία, καθώς και η
ανάπτυξη αρχών και υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας στην καθημερινή πρακτική, αλλά και μέσω μεθόδων
τηλεματικής.
Ίνα Πιπεράκη, Φαρμακοποιός, PhD, Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Βαρκελώνης

17:20 - 18:00
Ο Φαρμακοποιός, Πηγή Ευθύνης για τη Δημόσια Υγεία: Νέοι Ορίζοντες της Φαρμακευτικής Φροντίδας
και των Υπηρεσιών Υγείας στο Φαρμακείο
«Φαρμακευτική Φροντίδα είναι η υπεύθυνη παροχή της φαρμακοθεραπείας με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων, τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ασθενούς». Ο ορισμός ετέθη σε μία εργασία ορόσημο
του Charles Hepler και της Linda Strand με θέμα «Ευκαιρίες και ευθύνες της Φαρμακευτικής Φροντίδας» τη δεκαετία
του '90. Η πρόληψη, η ενδεδειγμένη φαρμακοθεραπεία και η αναγνώριση τυχόν φαρμακοθεραπευτικών
προβλημάτων, αποτελούν βασικό πυλώνα της Δημόσιας Υγείας. Ο Φαρμακοποιός ως επιστήμονας υγείας δύναται να
ισορροπήσει μεταξύ της διάθεσης του φαρμάκου και της αντίληψης φροντίδας και υποστήριξης ενός ασθενούς. Η
επιστημολογική διαχείριση και καθοδήγηση του, μετασχηματίζει την φαρμακευτική υπηρεσία υγείας, με αποτέλεσμα
τη βέλτιστη αξιολόγηση του φαρμακοποιού από την πλευρά της κοινωνίας.
Παναγιώτης Πλώτας, MD, GPc, ΜSc, PhD, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Πολιτικής

18:00 - 19:30
Επίδειξη Πρώτων Βοηθειών στο Φαρμακείο
Θεοδώρα Μοσχονά, Αρχηγός Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών Νέας Σμύρνης και Εκπαιδεύτρια Α΄
Βοηθειών και Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
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ΚΥΡΙΑΚΗ, 19/2/2017 - 09:30 έως 18:30
Προεδρείο:
Παναγιώτης Πλώτας, MD, GPc, ΜSc, PhD, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Πολιτικής
Πάρις Μποσκόπουλος, Φαρμακοποιός, Μέλος ΕΦΕ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

09:30 - 10:10
Η Φαρμακευτική Φροντίδα ως Θεραπευτική Ανάγκη των Ασθενών και όχι μόνο ως Παροχή Υπηρεσιών
Υγείας
H Φαρμακευτική φροντίδα ως θεραπευτική ανάγκη των ασθενών αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του ελληνικού
φαρμακείου. Η αυτοθεραπεία, η αυτοφροντίδα και η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών από τον επιστήμονα
φαρμακοποιό είναι ένας πανευρωπαϊκός στόχος.
Το 2017 αναδεικνύεται από την PGEU ως έτος πλήρης καταγραφής των αναγκών των Ευρωπαίων πολιτών και
κοστολόγησης των υπηρεσιών που προσφέρει ο φαρμακοποιός στους πάσχοντες πολίτες. Το μεγάλο κόστος
επιβάρυνσης των κρατικών δομών από την νοσοκομειακή περίθαλψη απλών περιστατικών και η μεταφορά του στο
φαρμακείο, θα επιφέρει ευεργετικές οικονομικές βελτιώσεις αλλά και πιο γρήγορη αντιμετώπιση των αναγκών των
πολιτών, πληρώνοντας λιγότερα και εξοικονομώντας κονδύλια από την κρατική δαπάνη, πολύ χρήσιμα για άλλες
ανάγκες του συστήματος υγείας.
Ιωάννης Μακρυγιάννης, Φαρμακοποιός, Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, Γραμματέας ΠΦΣ

10:10 - 15:10 - ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Χρόνιων Ασθενών ως Μέρος της Φαρμακευτικής Φροντίδας
10:10 - 10:50
Θεραπευτική Διαχείριση Διαβητικού Ασθενή
Περισσότερα από 415 εκατομμύρια διαβητικοί υπολογίζεται ότι υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως και αν δεν ληφθούν
μέτρα πρόληψης, το ποσοστό αναμένεται να ανέλθει κατά 50% την επόμενη δεκαετία. Ο διαβήτης είναι η αιτία
ακρωτηριασμών, τύφλωσης, νεφρικής ανεπάρκειας, ενώ τα διαβητικά άτομα διατρέχουν έως και 4 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο ανάπτυξης ενός καρδιαγγειακού νοσήματος. Αυτά τα ζοφερά ποσοστά ώθησαν τον Οργανισμό των Ηνωμένων
Εθνών (ΟΗΕ) να εκδώσει απόφαση που προτείνει σε όλες τις Χώρες, να οργανωθούν αποτελεσματικά απέναντι σε ένα
νόσημα που μπορεί να υποβαθμίσει δραματικά την ποιότητα ζωής των πολιτών τους και παράλληλα να
αποσταθεροποιήσει δραματικά τις οικονομίες τους (UN Resolution 61/225). Μια τέτοια απόφαση είναι μοναδική, διότι
αναγνωρίζει τον διαβήτη σαν «εχθρό» της ανθρωπότητας, κάτι και δεν υπάρχει για κανένα άλλο νόσημα.
Παναγιώτης Γ. Χαλβατσιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

10:50 - 11:30
Φροντίδα και Συμβουλές στο Φαρμακείο σε Ασθενείς με Διαβήτη
Ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι πολύ σημαντικός στη Συμμόρφωση του διαβητικού ασθενή στην φαρμακευτική
αγωγή, και στους στόχους που του έχουν τεθεί (Ρύθμιση :Βάρος, HbA1C, Λιπιδαιμικό profil, Αρτηριακή πίεση). Η
Αυτομέτρηση γλυκόζης και ο έλεγχος των επιπλοκών, είναι κρίσιμοι παράγοντες που ο Φαρμακοποιός μπορεί να έχει
καταλυτική επίδραση στην διαχείριση αυτής της νόσου.
Νίκος Κοκάλας, Φαρμακοποιός

11:30 - 11:50 Διάλειμμα
11:50 - 12:30
Θεραπευτική Διαχείριση Καρδιαγγειακών Νοσημάτων
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αυξάνουν λόγω της αύξησης του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού, της κακής
διατροφής, της δυσμενούς επίδρασης βλαπτικών παραγόντων του περιβάλλοντος και της ύπαρξης συν-νοσηροτήτων.
Η καθυστερημένη διάγνωση, συνήθως λόγω της απροθυμίας του ασθενούς να αξιολογήσει κάποια από τα
συμπτώματα του για να ζητήσει έγκαιρα ιατρική βοήθεια, οδηγεί συχνά στη διαπίστωση παθολογικών καταστάσεων σε
αρκετά προχωρημένο στάδιο, με αποτέλεσμα τη δυσμενέστερη πρόγνωση των ασθενών. Ο ρόλος του φαρμακοποιού,
ο οποίος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ γιατρού και ασθενή, είναι πολύ σημαντικός προκειμένου να επιτευχθεί
το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η επανάληψη και η εξήγηση των οδηγιών προς τον ασθενή και η επισήμανση
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των φαρμάκων, συμβάλλουν στην επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος και την
αποφυγή ανεπιθύμητων παρενεργειών.
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Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Β’ Καρδιoλογική Κλινική, «Αττικόν»
Νοσοκομείο

12:30 - 13:10
Φροντίδα και Συμβουλές στο Φαρμακείο σε Ασθενείς με Καρδιαγγειακές Παθήσεις
Η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως αποδίδεται στις καρδιαγγειακές παθήσεις. Ο ρόλος του φαρμακοποιού ως
πάροχος φαρμακευτικών προϊόντων, αλλά κυρίως υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς με καρδιοαγγειακά νοσήματα,
συνιστά σωτήρια παρέμβαση πρώτης γραμμής. Η εποικοδομητική, εξατομικευμένη "Θεραπευτική Εκπαίδευση", δεν
οδηγεί μόνο σε απλή μεταφορά γνώσης από την πλευρά των υγειονομικών, αλλά και σε δημιουργία κινήτρων,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα συναισθήματα, τις προσδοκίες και τις πεποιθήσεις του ασθενή.
Ελπινίκη Μπισκανάκη, Φαρμακοποιός, ΓΝΑ Ιπποκράτειο, MSc (c) Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας,
Frederick University of Cyprus

13:10 - 13:50
Θεραπευτική Διαχείριση Βρογχικού Άσθματος και ΧΑΠ: Μύθοι και Πραγματικότητες
Οι αποφρακτικές παθήσεις των αεραγωγών, με κύριους εκπροσώπους το βρογχικό άσθμα και τη ΧΑΠ, απασχολούν ένα
σημαντικό ποσοστό του Ελληνικού πληθυσμού. Η φαρμακευτική τους διαχείριση βασίζεται σε βασικούς άξονες: την
προσωποποιημένη θεραπεία και την ύπαρξη φαινοτύπων και ενδοτύπων.
Στυλιανός Λουκίδης, Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

13:50 - 14:30 Διάλειμμα - Snack
Προεδρείο:
Σοφία Χατζηαντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστηρίου Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Φαρμακευτική Σχολή
Πανεπιστήμιο Πατρών, Μέλος ΔΣ ΕΦΕ
Άννα Τσαντίλη - Κακουλίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Φαρμακευτική Σχολή ΕΚΠΑ, Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΦΕ

14:30 - 15:10
Φροντίδα και Συμβουλές στο Φαρμακείο σε Ασθενείς με Αναπνευστικά Προβλήματα
Συνήθως είναι 60+. Έχει ιστορικό καπνίσματος. Λαχανιάζει ακόμα και με μικρή σωματική προσπάθεια. Κάνει συχνά
λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού. Χρειάζεται σύνθετη φαρμακοθεραπεία. Πώς μπορεί ο φαρμακοποιός του να
τον φροντίσει αποτελεσματικά και υπεύθυνα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής;
Κωνσταντίνος Κακονίκος, MSc, Φαρμακοποιός

15:10 - 15:50
Διαχείριση της Πολυφαρμακίας στους Ηλικιωμένους. Η Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα
Η μη κατάλληλη πολυφαρμακία αναγνωρίζεται ως αναδυόμενο θέμα στην φροντίδα των ηλικιωμένων, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και παγκόσμια. Νέες δομές και διεργασίες απαιτούνται, για να υλοποιηθούν καλύτερα
μοντέλα φροντίδας. Αυτές είναι απαραίτητο να τις «μοιράζονται» όλοι οι ενδιαφερόμενοι εταίροι στην υγεία (π.χ.
υγειονομικοί, πολιτικοί, σύμβουλοι πολιτικών υγείας και ηλικιωμένοι ασθενείς), ώστε να αναπτυχθούν
αποτελεσματικά βιώσιμα συστήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δήμητρα Γεννηματά, PhD, Φαρμακοποιός, Νοσοκομείο ΕΕΣ

15:50 - 16:30
Η Σημασία της Ενημέρωσης του Ασθενή στο Πρόβλημα Υγείας του. Πρακτική και Εμπειρίες
Σήμερα περισσότερο από ποτέ ο φαρμακοποιός οφείλει να ενημερώνει τον ασθενή για το πρόβλημα υγείας του. Έτσι
καλλιεργείται ισχυρότερος δεσμός μεταξύ ασθενούς και φαρμακοποιού, προάγεται η υγεία του πρώτου και
αναδεικνύεται ο ρόλος του δεύτερου ως σημαντικού παράγοντα στη πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ο ασθενής
καθοδηγείται για καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής, ενώ ο φαρμακοποιός ισχυροποιεί τη θέση του και την επιχείρησή
του έναντι του ανταγωνισμού.
Αγγελική Καραμπούλα, Φαρμακοποιός

16:30 - 16:50 Διάλειμμα
16:50 - 17:30
Απαιτήσεις Φαρμακοεπαγρύπνησης Φαρμάκων
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Οι φαρμακοποιοί είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετούμε και να διασφαλίζουμε ότι ο "σωστός-ασθενής"
λαμβάνει "το σωστό φάρμακο, για τον σωστό χρόνο". Το φάρμακο είναι ατελές αγαθό, συνεχώς εξελισσόμενο με την
πρόοδο της επιστήμης και η ασυμμετρία πληροφόρησης που το συνοδεύουν, προϋποθέτουν και καθορίζουν τις
σχετικές ρυθμιστικές απαιτήσεις. Ωστόσο αυτές τεκμηριώνονται στα πλαίσια προτυποποιημένων συνθηκών για να
περιοριστούν οι παράγοντες σύγχυσης κατά τη λήψη ρυθμιστικών αποφάσεων. Οι προτυποποιημένες αυτές συνθήκες
όμως απέχουν πολύ από την κλινική πραγματικότητα και η φαρμακοεπαγρύπνηση καλύπτει το κενό αυτό.
Κωνσταντίνος Γκιρτής, Φαρμακοποιός, PhD, MSc, MPΗ

17:30 - 18:10
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Φαρμακοποιών
Οι φαρμακοποιοί λόγω εκπαίδευσης, γνώσεων και αδειοδότησης, είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετούμε και να
διασφαλίζουμε τη σωστή λήψη του φαρμάκου. Με την πρόοδο της επιστήμης, η διαρκής πληροφόρηση και
επιμόρφωση πάνω στο φάρμακο, αποτελεί ευκαιρία επαγγελματικής εξέλιξης, αλλά και υποχρέωση για τον
φαρμακοποιό. Θα παρουσιαστούν τρόποι και δυσκολίες για την επίτευξη και υλοποίηση της απαιτούμενης συνεχούς
επαγγελματικής ανάπτυξης.
Κωνσταντίνος Γκιρτής, Φαρμακοποιός, PhD, MSc, MPΗ

18:10 - 18:30
Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Πρόεδροι Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Δεμέτζος, Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας, Φαρμακευτική Σχολή ΕΚΠΑ,
Πρόεδρος ΔΣ ΕΦΕ
Άννα Τσαντίλη - Κακουλίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Φαρμακευτική Σχολή ΕΚΠΑ, Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΦΕ
Ελένη Σκαλτσά, Καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτική Σχολή ΕΚΠΑ, Β’
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΦΕ
Μέλη Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής
Αγγελική Σιαμίδη, Φαρμακοποιός MSc
Ιωάννα Χήνου, Καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτική Σχολή ΕΚΠΑ, Γεν.
Γραμματέας ΕΦΕ
Κωνσταντίνος Γαρδίκης, Φαρμακοποιός MSc, Μέλος ΔΣ ΕΦΕ
Κωνσταντίνος Γκιρτής, Φαρμακοποιός, PhD, Μέλος ΔΣ ΕΦΕ
Όλγα Τζάκου, Καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτική Σχολή ΕΚΠΑ, Ταμίας ΕΦΕ
Παναγιώτης Πλώτας, MD, GPc, ΜSc, PhD, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Πολιτικής
Πάρις Μποσκόπουλος, Φαρμακοποιός, Μέλος ΕΦΕ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Σοφία Χατζηαντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστηρίου Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Φαρμακευτική Σχολή
Πανεπιστήμιο Πατρών, Μέλος ΔΣ ΕΦΕ
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ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
5 Ομιλίες και 7 Στρογγυλά Τραπέζια
ΑΙΘΟΥΣΑ TV – 180 Θέσεις – Εντός της Έκθεσης

ΣΑΒΒΑΤΟ, 18/2/2017 - 10:00 έως 18:00
10:00 - 10:45
Στρογγυλό Tραπέζι: Συνεργασία Επαγγελματιών Υγείας και Φαρμακευτικών Εταιρειών στην
Αυτοθεραπεία. Πώς Εξασφαλίζονται Συνέργειες και πώς Μεταφράζονται σε Όφελος για τους Ασθενείς
Πόσο σημαντικές είναι οι συνέργειες των επαγγελματιών υγείας με τις φαρμακευτικές εταιρείες; Ποιο είναι το όφελος
που αποκομίζουν οι ασθενείς από αυτές τις συνέργιες; Με ποιές ενέργειες μπορούν να βελτιωθούν; Τι ζητάνε οι
φαρμακοποιοί, τι ζητάνε οι ιατροί από τις φαρμακευτικές εταιρίες; Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν
αποτελέσματα ερευνών πάνω σε αυτές τις κατευθύνσεις.

Συντονίστρια: Ζωή Στεφανίδου, Αντιπρόεδρος ΕΕΦΑΜ, Head International Market Access, EΛΠΕΝ ΑΕ
Συμμετέχουν:
Αντώνιος Αντωνιάδης, Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Λαϊκό Νοσοκομείο
Δημήτριος Μωραΐτης, BU Director ΒΙΑΝ ΑΕ
Ηλίας Κατσόγιαννης, Φαρμακοποιός
10:45 - 11:15 Διάλειμμα
11:15 – 12:00
Στρογγυλό τραπέζι: Οι Εξελίξεις στο Επάγγελμα του Ιατρού
Στο τραπέζι αυτό θα συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί στην μνημονιακή Ελλάδα, λόγω της
αποψίλωσης των δημόσιων δομών υγείας, με την ταυτόχρονη μεγάλη αύξηση στην προσέλευση των ασθενών που
στρέφονται στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αλλά και οι προκλήσεις της νέας εποχής. Θα δοθεί έμφαση στην
διαμόρφωση του ρόλου του γιατρού κατά τη μετάβαση σε ένα πιο ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας, τις παρεμβάσεις
που μπορούν να γίνουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ώστε η σχέση γιατρού - ασθενή να καταστεί πιο ωφέλιμη
και για τις δύο πλευρές. Επίσης θα συζητηθούν ο ρόλος της κατ’ οίκον φροντίδας, το κρίσιμο ζήτημα των στρατηγικών
Πρόληψης και πώς μπορούν σταδιακά να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία, ώστε να μειωθεί και το «βαρίδι» των
νοσοκομειακών δαπανών υγείας.
Συντονιστής: Αντώνης Σρόιτερ, Δημοσιογράφος, Παρουσιαστής Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων Alpha
Συμμετέχουν:
Γιώργος Πατούλης, Ορθοπεδικός, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Ευάγγελος Φιλόπουλος, Χειρουργός, Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας, Διευθυντής Κλινικής Μαστού,
Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας»
Παναγιώτης Χαλβατσιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Β΄ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείου «Αττικόν» και Ιατρείο Διαβήτη και Παχυσαρκίας

12:00 - 12:30 Διάλειμμα
12:30 – 13:15
Στρογγυλό Τραπέζι: Η Συνεχής Εκπαίδευση Απαραίτητη για να Μεταμορφώστε το Φαρμακείο σας
Αυτό το στρογγυλό τραπέζι έχει σαν στόχους:
Να εξελίξει το επίπεδο των γνώσεων όλης της ομάδας του φαρμακείου.
Να γίνει συνείδηση ότι η εκπαίδευση είναι μια επένδυση, χωρίς να υπάρχουν αναστολές χρόνου ή κόστους.
Να αναζητηθεί υλικό και προγράμματα εκπαίδευσης από έγκυρες και αξιόπιστες πηγές για:
 ενδυνάμωση της απόδοσης στη συναλλαγή με τον ασθενή- πελάτη
 διαχείριση της επιχείρησης και κινητοποίηση του προσωπικού
 ανάδειξη του ρόλου του φαρμακοποιού σαν σύμβουλος υγείας
Τι ενέργειες κάνουν για τον σκοπό αυτό το Πανεπιστήμιο, το ΙΔΕΕΑΦ και οι εταιρείες;
Συντονιστής: Πόπη Χαραμή, Φαρμακοποιός, Αρχισυντάκτρια PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΧΑΡΑΜΗ
ΑΕ
Συμμετέχουν:
8

Άννα Τσαντίλη - Κακουλίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Φαρμακευτική Σχολή ΕΚΠΑ
Γιώργος Μακρυγιάννης, Φαρμακοποιός, Μέλος του ΙΔΕΕΑΦ
Θανάσης Κρεμασμένος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας Φαρμακείων Pfizer HELLAS
Χρυσάνθη Φετινίδου, Φαρμακοποιός
13:15 – 13:40
Η Δύναμη της Άσπρης Μπλούζας
Αντώνης Σρόιτερ, Δημοσιογράφος, Παρουσιαστής Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων Alpha
Εκπρόσωποι Φορέων
Πόπη Χαραμή, Φαρμακοποιός, Αρχισυντάκτρια PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ
Ιωάννης – Ευάγγελος Χαραμής, Διευθύνων Σύμβουλος, ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ
13:40 - 14:15 Διάλειμμα - Snack
14:15 - 15:00
Στρογγυλό Τραπέζι: Ανοίγοντας ένα Νέο Φαρμακείο. Τα Πλέον Σημαντικά Βήματα από το Α ως το Ω
Αν αποφασίσετε να ανοίξετε ένα φαρμακείο, ανακαλύψτε σε αυτό το στρογγυλό τραπέζι τα πλέον σημαντικά βήματα
που πρέπει να κάνετε, καθώς και ποιες είναι οι παγίδες που πρέπει να αποφύγετε από τη στιγμή που θα το
αποφασίσετε. Παράλληλα, θα ανακαλύψετε και τις σημαντικές ενέργειες που οφείλετε να πραγματοποιήσετε όταν
αρχίσετε να λειτουργείτε για να γίνετε γνωστοί στην περιοχή και να κερδίσετε πελατεία. Ελάτε σε αυτό το στρογγυλό
τραπέζι για να ακούσετε τις εμπειρίες από 3 νέους συναδέλφους σας, που άνοιξαν πρόσφατα φαρμακείο και με τη
βοήθεια μιας έμπειρης φαρμακοποιού που θα το συντονίσει, να σας δοθούν απλές και πρακτικές λύσεις για ένα
επιτυχημένο νέο σας ξεκίνημα.
Συντονιστής: Ντίνα Δουβή, Φαρμακοποιός, Νέα Ερυθραία
Συμμετέχουν οι Φαρμακοποιοί:
Αριστείδης Κούνας, Ξηροπήγαδο Αρκαδίας
Παναγιώτα Κατσιμπάρδη, Καπανδρίτι Αττικής
Χρυσούλα Δεληγιάννη, Χάνια Αρκαδίας

15:00 - 15:30 Διάλειμμα - Snack
15:30 - 16:30
Στρογγυλό Τραπέζι: Η Πολιτική της Υγείας, το Φάρμακο και η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Ποια η πολιτική της υγείας, σε συνδυασμό με την πολιτική για το φάρμακο και την πρωτοβάθμια περίθαλψη, μετά από
μια περίοδο επταετούς κρίσης; Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα για την υγεία και την ιατρική περίθαλψη, ένα μεγάλο
τμήμα του πληθυσμού δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ανάγκες υγείας, ενώ ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος
δηλώνει ότι αντιμετωπίζει οικονομικά εμπόδια για την απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Ποιες λύσεις
υπάρχουν; Ποιες προοπτικές; Πώς θα διορθωθούν οι στρεβλώσεις; Πώς θα ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας;
Απαντήσεις υπάρχουν και θα δοθούν…
Συντονιστής: Άρης Ραβανός, Δημοσιογράφος στο ΒΗΜΑ
Συμμετέχουν:
Γιώργος Γιαννόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας
Δημήτριος Θ. Κρεμαστινός, Καθηγητής Καρδιολογίας, Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών,
Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Κατερίνα Παπακώστα, Αναπληρώτρια Τομεάρχης Υγείας της Ν.Δ., πρώην υφυπουργός Υγείας, Βουλευτής Β΄ Αθηνών

16:30 - 16:45 Διάλειμμα
16:45 - 17:30
Εμπειρία Καταναλωτή και Αγοραστικό Ταξίδι στο Φαρμακείο: Πώς Βλέπουν τα Ελληνικά Νοικοκυριά το
Φαρμακείο και τι Υπηρεσίες Επιθυμούν να τους Προσφέρει;
Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα Πανελλήνιας Έρευνας του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του Ο. Π.Α
σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τα ελληνικά φαρμακεία. Συγκεκριμένα θα απαντηθούν τα κάτωθι
ερωτήματα:
α) Επιδεικνύεται από τον σημερινό ασθενή-πελάτη αγοραστική συμπεριφορά προτίμησης συγκεκριμένων φαρμακείων
(loyalty behavior), κι αν ναι, αυτή η συμπεριφορά προτίμησης από τι εξαρτάται;
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β) Η αγοραστική συμπεριφορά του σημερινού ασθενή-πελάτη επηρεάζεται από τις υποδείξεις άλλων επαγγελματιών
υγείας (συγκεκριμένα των ιατρών), κι αν ναι ποια υπόδειξη θεωρείται καθοριστική;
γ) Ποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των φαρμακείων στην Ελλάδα θεωρούνται περισσότερο σημαντικές από τους
ασθενείς-πελάτες και τι σημαίνει αυτό;
δ) Με βάση τις αντιλήψεις των ασθενών-πελατών σχετικά με τον ρόλο του φαρμακοποιού, ποια είναι η στρατηγική
που πρέπει να χαράξουν οι φαρμακοποιοί ενόψει των αναμενόμενων αλλαγών της αγοράς και της αναμενόμενης
δημιουργίας ισχυρών επιχειρηματικών παικτών;
Ανδρέας Ευαγγελάτος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας, ΟΠΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 19/2/2017 - 10:00 έως 18:00
10:00 - 10:45
ΜΗΣΥΦΑ. Πώς να τα Αξιοποιήσετε, Αναδεικνύοντας τον Ρόλο σας σαν Σύμβουλος Υγείας
Προτείνοντας ένα προϊόν ΜΗΣΥΦΑ αντιμετωπίζετε συχνά μια άρνηση ή αντίρρηση του πελάτη. Πρέπει να εξηγήσετε
ότι δεν πρόκειται για ένα αναποτελεσματικό φάρμακο επειδή δεν είναι στη λίστα. Άλλη δυσκολία: η συνύπαρξη για το
ίδιο πρόβλημα συνταγογραφούμενου και μη συνταγογραφούμενου φαρμάκου. Πώς να διαχειριστείτε αυτές τις
δύσκολες καταστάσεις απέναντι στον πελάτη; Ποιες είναι οι τεχνικές, οι κινήσεις, οι συμπεριφορές και τα λόγια που
θα σας επιτρέψουν να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του ασθενή, να απαντήσετε επιτυχώς στις αντιρρήσεις του και να
ολοκληρώσετε την συμβουλευτική σας πρόταση;
Πόπη Χαραμή, Φαρμακοποιός, Αρχισυντάκτρια PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ

10:45 - 11:15 Διάλειμμα
11:15 – 12:00
Η Έννοια της Επιχειρηματικότητας στα Προγράμματα Σπουδών Φαρμακευτικής
Το επαγγελματικό πλαίσιο και ο ρόλος του Φαρμακοποιού αλλάζουν ταχύτατα. Τα προγράμματα σπουδών
Φαρμακευτικής πρέπει να προσαρμόζονται στις αλλαγές και να ενσωματώνουν αντικείμενα σχετικά με την
επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τον νέο επαγγελματία να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.
Χρίστος Πέτρου, M.Sc, Ph.D Επίκουρος Καθηγητής, Συντονιστής Προγράμματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας

12:00 - 12:30 Διάλειμμα
12:30 – 13:30
Το Μέλλον των Νέων Φαρμακοποιών και η Πρόσβασή τους στην Αγορά Εργασίας
Το άνοιγμα ενός φαρμακείου δεν είναι πλέον μια εύκολη επένδυση για τους νέους φαρμακοποιούς. Βλέπουμε
καθημερινά νέους φαρμακοποιούς να αναζητούν εργασία σε αντίθεση με το παρελθόν που όλοι άνοιγαν το δικό τους
φαρμακείο. Από την άλλη και η αγορά εργασίας έχει επηρεαστεί δυσμενώς λόγω της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο,
υπάρχουν πολλές και εξαιρετικές ευκαιρίες για απασχόληση των νέων φαρμακοποιών στον χώρο της ελεύθερης
Αγοράς ; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κανείς για να πετύχει;
Ανακαλύψτε σε αυτή την ομιλία θέσεις εργασίας ειδικά για φαρμακοποιούς και προετοιμαστείτε κατάλληλα.
Τάκης Ζερβακάκης, Φαρμακοποιός, CEO ILS Consulting, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

13:30 - 14:15 Διάλειμμα - Snack
14:15- 15:15
Στρογγυλό Τραπέζι: Ποιες οι Εξελίξεις στις Υπηρεσίες Υγείας στο Φαρμακείο του Αύριο;
Οι αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού λόγω γήρανσης και χρόνιων παθήσεων, δημιουργούν μία νέα
πραγματικότητα με καινούργιες ανάγκες ενεργειών πρόληψης, αλλά και με μεγάλο κόστος κάλυψης από τις υπηρεσίες
της κάθε χώρας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υγείας αποφάσισε την εφαρμογή Νέας οδηγίας που αναδεικνύει τον φαρμακοποιό και το
φαρμακείο ως κυρίαρχο παράγοντα παροχής αυτών των υπηρεσιών. Μετά από συζήτηση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ
θεσμοθετείται για πρώτη φορά η αμοιβή τους, καταγράφοντας και τιμολογώντας μια σειρά υπηρεσιών που θα
παρέχονται με ευθύνη του φαρμακοποιού. Από τον Μάρτιο του 2017 δρομολογείται η δημιουργία Ειδικής Επιτροπής
με τη συμμετοχή των Υπουργείων Υγείας, των Φαρμακοβιομηχάνων, των φαρμακοποιών και οικονομικών παραγόντων
κρατών, για την θεσμοθέτηση της αντίστοιχης οδηγίας.
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Συντονιστής: Ιωάννης Μακρυγιάννης, Γενικός Γραμματέας ΠΦΣ, Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας
Συμμετέχουν :
Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος ΦΣ Λέσβου, Α' Αντιπρόεδρος ΠΦΣ
Ιωάννης Τσικανδηλάκης, Πρόεδρος ΦΣ Ηρακλείου, Μέλος ΔΣ ΠΦΣ
Παναγιώτης Ζαρογουλίδης, Πρόεδρος ΦΣ Πέλλας
Σεραφείμ Ζήκας, Πρόεδρος ΦΣ Θήβας, Μέλος ΔΣ ΠΦΣ

15:15 - 15:45 Διάλειμμα - Snack
15:45 - 16:45
Στρογγυλό Τραπέζι: Πώς οι Συνεταιρισμοί Φαρμακείων Μπορούν να Συμβάλλουν στην Ομαλοποίηση
της Αγοράς και στις Συνεργασίες των Φαρμακείων μέσα από Οργανωμένα Δίκτυα
Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν οι Συνεταιρισμοί προκειμένου να καταστήσουν το Φαρμακείο βιώσιμο και
ανταγωνιστικό; Οι συμμετέχοντες, θα αναφερθούν διεξοδικά σε ενέργειες και υπηρεσίες δικτυακού χαρακτήρα που
εφαρμόζουν, για να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα του Φαρμακείου. Θα
αναπτυχθούν απόψεις και καινοτόμες προτάσεις ανατρεπτικού χαρακτήρα για τη διερεύνηση ενός πιθανού μοντέλου
που θα συντελέσει στην ομαλοποίηση της αγοράς.
Συντονιστής: Γεώργιος Καΐσας, Πρόεδρος ΣΥΦΑ Έβρου
Συμμετέχουν:
Λάζαρος Φαρσάκης, Πρόεδρος ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης
Νίκος Μάραντος, Πρόεδρος ΣΥΦΑ Καλαμάτας
Δημήτρης Αλιμπέρτης, Γεν. Διευθυντής ΣΥΦΑΚ
Θανάσης Μουχτής, Γεν. Διευθυντής ΠΕΙΦΑΣΥΝ

16:45 - 17:15 Διάλειμμα
17:15 - 18:00
1. Κλήρωση 18 Δώρων
2. Αποτελέσματα Ψηφοφορίας και Βράβευση των Εταιρειών που Επενδύουν στην Εκπαίδευση και την
Ανάδειξη του Ρόλου του Επαγγελματία Υγείας
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MARKETING ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
11 Ομιλίες και 2 Στρογγυλά Τραπέζια
ΑΙΘΟΥΣΑ 2 – 275 Θέσεις – Εντός της Έκθεσης

ΣΑΒΒΑΤΟ, 18/2/2017 - 10:00 έως 17:30
Σεμινάριο με 3 Ενότητες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
Στρατηγική και Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Σ' ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, ο φαρμακοποιός σήμερα καλείται να αναπτύξει δεξιότητες για να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του επαγγέλματος και της αγοράς. Στο τρίωρο αυτό σεμινάριο θα ανακαλύψετε τις
βασικές αρχές της στρατηγικής σκέψης και σχεδιασμού κάθε σας ενέργειας, με στόχο τον επανασχεδιασμό της
επιχείρησης σας και την εξέλιξη του φαρμακείου σας.
Θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με την Παρακολούθηση και των 3 Ενοτήτων.

10:00 - 10:45
Στρατηγική Σκέψη και Ανάλυση Περιβάλλοντος Εξωτερικού και Εσωτερικού
Σ' ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η στρατηγική του φαρμακείου θα πρέπει να βασίζεται σε τρεις στέρεους
πυλώνες: α) τη βαθειά γνώση των εξελίξεων στο εξωτερικό περιβάλλον, β) τη δημιουργία ικανοτήτων που μας
προσδίδουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και γ) την ύπαρξη ενός μακροχρόνιου οράματος/αποστολής, το οποίο θα
ενώνει και θα παρακινεί τους ανθρώπους μας. Μέσα από ποιες τεχνικές/μεθοδολογίες μπορούμε να προσεγγίσουμε
τους πιο πάνω πυλώνες;
Βασίλης Παπαδάκης, Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

10:45 - 11:15 Διάλειμμα
11:15 – 12:00
Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων και Δημιουργία Επιχειρηματικού Πλάνου
Επόμενο βήμα η δημιουργία στρατηγικής. Τρία κεντρικά ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν αποτελεσματικά:
α) Ποια είναι τα πεδία δράσης του φαρμακείου (πχ ποιες προϊοντικές κατηγορίες υποστηρίζουμε, ποιες
δραστηριότητες επιλέγουμε, ποιους πελάτες στοχεύουμε); β) με ποιόν τρόπο θα επιτύχουμε την παρουσία μας στα
πεδία δράσης (με ίδια μέσα, μέσω συμμαχιών ή μέσω συγχωνεύσεων/εξαγορών); γ) ποιά ανταγωνιστική στρατηγική
θα μας οδηγήσει στην επιτυχία (πχ επιδίωξη μοναδικότητας, ανταγωνισμός στη βάση χαμηλού κόστους/χαμηλής τιμής
κ.α.);
Βασίλης Παπαδάκης, Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

12:00 - 12:30 Διάλειμμα
12:30 – 13:15
Εκπόνηση Επιχειρηματικού Πλάνου, Παρακολούθηση Αποτελεσμάτων και Διορθωτικές Κινήσεις
Πώς θα συνδέσουμε όλα τα πιο πάνω ώστε να δημιουργήσουμε ένα επιτυχημένο φαρμακείο; Πώς οι ανθρώπινοι
πόροι, τα συστήματα, η οργάνωση, οι ικανότητες, προσαρμόζονται στη στρατηγική; Πώς όλα αυτά συνδυάζονται με
την οικονομική και άλλη πληροφόρηση ώστε να εκπονηθεί ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό πλάνο; Κάθε πότε
απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις;
Βασίλης Παπαδάκης, Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

13:15 - 14:15 Διάλειμμα - Snack
14:15 - 15:00
Στρογγυλό Τραπέζι: Η Αυτοθεραπεία μέσα στην Πορεία των Υπηρεσιών Υγείας
Η αγορά της αυτοθεραπείας τείνει αυξανόμενη. Η έννοια της φροντίδας υγείας στηρίζεται πλέον σήμερα σε μία
αλληλεπίδραση των επαγγελματιών υγείας (ιατρών και φαρμακοποιών), αλλά και των εταιρειών και απαιτεί μία
συνεργασία μεταξύ τους. Αδιαμφισβήτητα το φαρμακείο, είναι το πρώτο σημείο προσέγγισης για την αυτοφροντίδα σε
μικρά προβλήματα υγείας για την πλειοψηφία των ασθενών. Οι λόγοι είναι: η ευκολία πρόσβασης, η επιστημονική
γνώση του φαρμακοποιού, η ποιότητα της ανθρώπινης προσέγγισης… Η αυτοθεραπεία λοιπόν, βρίσκει τη θέση της
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στην πρωτοβάθμια περίθαλψη μέσα στο φαρμακείο. Και ποιος είναι ο ρόλος του ιατρού στην προσέγγισή του με τον
ασθενή για τέτοιου είδους προϊόντα ; Ποιος είναι ο ρόλος των εταιρειών στην ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας
και του κοινού;
Συντονιστής: Γεώργιος Δόκιος, Γεν. Διευθυντής του ΕΦΕΧ
Συμμετέχουν:
Βασίλης Σερέτης, Πρόεδρος του ΕΦΕΧ, Διευθύνων Σύμβουλος Olvos - Galenica
Νάντια Ποσειδώνος, Φαρμακοποιός, Θεσσαλονίκη
Χρήστος Γαλανάκης, Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Χανιά

15:00 - 15:30 Διάλειμμα - Snack
15:30 - 16:15
Στρογγυλό Τραπέζι: Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περίοδο Κρίσης
Ο τρόπος διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων άλλαξε δραματικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι επιχειρήσεις που
εφάρμοζαν στο παρελθόν σύγχρονες πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, ποιές δυσκολίες πρέπει να
διαχειριστούν σήμερα; Οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν και υπό όρους κρίσης να διαχειρίζονται τους ανθρώπους
τους με αξιοπρέπεια και σεβασμό, πασχίζουν να στηρίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις περιπτώσεις
εργαζομένων που, λόγω συνθηκών, επηρεάζονται δυσμενώς, και είτε εγκαταλείπουν τη θέση εργασίας τους, είτε
υφίστανται μειώσεις αμοιβών ή ανεπιθύμητες μεταβολές αντικειμένου εργασίας. Οι επιχειρήσεις που είχαν επενδύσει
τις εποχές της ευημερίας σε σχέσεις εμπιστοσύνης με το ανθρώπινο δυναμικό τους, αντιμετωπίζουν την κρίση
διατηρώντας το ήθος, τις αρχές και τις αξίες τους. Συνεπώς οι σύγχρονες επιχειρήσεις ποιο ή ποιά από τα μοντέλα
ηγεσίας καλούνται να υπηρετήσουν σε περίοδο ανθρωπιστικής και οικονομικής κρίσης;
Συντονιστής: Ανδρέας Καλλιβωκάς, Φαρμακοποιός, Πάτρα
Συμμετέχουν οι Φαρμακοποιοί:
Αθανασία Σταθοπούλου – Βλάχου, Αθήνα
Κωνσταντίνος Κακονίκος, Αθήνα
Νίκος Χαριτόπουλος, Σταμάτα Αττικής

16:15 - 16:45 Διάλειμμα
16:45 - 17:30
Απογειώσετε τις Πωλήσεις σε Δερμοκαλλυντικά και Βελτιώστε το Περιθώριο Κέρδους σας
Το φαρμακείο σαν κανάλι διανομής κερδίζει έδαφος στη συνολική αγορά του καλλυντικού στην Ελλάδα. Πώς να
κάνουμε την κατάλληλη επιλογή των μαρκών που ταιριάζει στο προφίλ του φαρμακείου μας; Πώς πρέπει να
προσαρμόσουμε την επικοινωνία μας στο χώρο με το κατάλληλο merchandizing, αλλά και με άλλα μέσα προβολής για
ν' αυξήσουμε τις πωλήσεις μας; Πώς διαπραγματευόμαστε με τις εταιρείες την αξιοποίηση της προβολής τους στο
χώρο μας;
Μαρία Λυβίζου, Φαρμακοποιός, Αχαρνές

ΚΥΡΙΑΚΗ, 19/2/2017 - 10:00 έως 17:00
10:00 - 10:45
Το Εντός Ιατρείου Μάρκετινγκ στην Υπηρεσία του Ασθενή-Πελάτη.
Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον υγείας, η σχέση ιατρού-ασθενή έχει αλλάξει
δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η συνεχώς εξελισσόμενη γνώση και εμπειρία του ασθενή, γεννά υψηλές
απαιτήσεις και προσδοκίες από τον επαγγελματία υγείας. Θα συζητήσουμε εντός-ιατρείου πρακτικές για την βελτίωση
της εμπειρίας του ασθενή και το κτίσιμο πιστού πελατολογίου.

Αντώνης Σακάλογλου, PhD, Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ
10:45 - 11:15 Διάλειμμα
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11:15 – 12:00
Γνωρίστε την Προσωπικότητα των Συνεργατών σας για να τους Βοηθήσετε να Αυξήσουν την Απόδοσή
τους
Πώς να διακρίνουμε την προσωπικότητα του κάθε ατόμου με το οποίο συνεργαζόμαστε; Με ποια εργαλεία να
αξιολογήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό; Στο φαρμακείο, αλλά και στο ιατρείο, κατανοώντας την προσωπικότητα και τα
κίνητρα του κάθε συνεργάτη μας, μπορούμε να έχουμε μία πιο ενεργό επικοινωνία μαζί του και μία καλύτερη και
αποδοτικότερη κατανομή των αρμοδιοτήτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της ομιλίας, θα ανακαλύψουμε μαζί πως θα
εξατομικεύσουμε μεθόδους του management, με στόχο να αναδείξουμε τον ενθουσιασμό και την κινητοποίηση του
κάθε συνεργάτη μας, αποσκοπώντας στην αύξηση της ομαδικής απόδοσης.
Γιάννης Καλογεράκης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

12:00 - 12:30 Διάλειμμα
12:30 – 13:15
Δημιουργική Λήψη Αποφάσεων
Δεδομένων των περιορισμών, η επιτυχημένη προσωπική και επαγγελματική ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας.
Αυτές εξαρτώνται από το βαθμό αξιοποίησης του μυαλού. Η ορθολογική διαδικασία λήψης αποφάσεων και οι μέθοδοι
δημιουργικής σκέψης, αποτελούν σημαντικά εφόδια για να κάνουμε σωστές και καινοτόμες επιλογές, τόσο στην
προσωπική όσο και στην επαγγελματική μας ζωή.
Δημήτρης Μπουραντάς, Καθηγητής Management, Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Διοίκησης
Επιχειρήσεων & Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

13:15 - 14:15 Διάλειμμα - Snack
14:15 - 15:00
Διαπραγματευτείτε Αποτελεσματικά με τους Προμηθευτές: Τακτικές, Μυστικά και Παγίδες για
Συμφέρουσες Συμφωνίες Αγορών στο Φαρμακείο σας
Η διαπραγμάτευση αγορών έχει κανόνες. Σε 45 λεπτά θα αναπτύξουμε τις αναγκαίες τακτικές και τεχνικές, ώστε να
αποκομίζετε ακόμα καλύτερα οφέλη για το φαρμακείο σας στις εκπτώσεις, πιστώσεις, προβολές, δείγματα, θέσεις στο
ράφι ακόμα και στη βιτρίνα. Θα μπορείτε να διαπραγματεύεστε τα πάντα και σίγουρα θα κάνετε πιο συμφέρουσες
συμφωνίες για την επιχείρησή σας, διατηρώντας συγχρόνως καλές σχέσεις με τους προμηθευτές σας. Αποδεδειγμένα
θα έχετε μετρήσιμα οφέλη.
Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου, Ελληνικό Ινστιτούτο Διαπραγματεύσεων

15:00 - 15:15 Διάλειμμα - Snack
15:15 - 16:00
Πώς τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφορικής Συνδράμουν στην Διαχείριση και στο Σχεδιασμό του
Marketing Plan για τo Φαρμακείο σας
Μια συνοπτική ματιά στο πως μια καλοσχεδιασμένη λύση από πληροφοριακά συστήματα μπορεί να βοηθήσει τον
Φαρμακοποιό που έχει ένα Φαρμακείο, αλλά και αυτόν που διοικεί περισσότερα από ένα Φαρμακεία, να διαχειριστεί
την καθημερινότητα του με ευελιξία και απόλυτο έλεγχο και πως οι πληροφορίες που του παρέχουν τα συστήματα
αυτά θα τον βοηθήσουν στην εκπόνηση ενός μετρήσιμου και αποδοτικού Marketing plan.
Ιωάννης Σταθούρος, Διευθύνων Σύμβουλος Smartware ΑΕ

16:00 - 16:15 Διάλειμμα
16:15 - 17:00
Οικονομική Διαχείριση Φαρμακείου
Η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμακείων, προϋποθέτει
διαχειριστικές ικανότητες που είναι συνάρτηση των γενικότερων γνώσεων στο οικονομικό πεδίο, αλλά κυρίως
εξοικείωσης με τους μηχανισμούς καταγραφής, παρακολούθησης και επεξεργασίας των καθημερινών συναλλαγών.
Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται βασικές αρχές και μέθοδοι λογιστικής, που συμβάλουν στην κατανόηση των
σύνθετων μεγεθών που είναι απαραίτητα για τη λήψη ορθολογικών διαχειριστικών αποφάσεων.
Εμμανουήλ Δεδούλης, Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
6 Ομιλίες και 3 Στρογγυλά Τραπέζια
ΑΙΘΟΥΣΑ 1 – 275 Θέσεις – Εντός της Έκθεσης

ΣΑΒΒΑΤΟ, 18/2/2017 - 10:15 έως 18:45
10:15 – 10:50
Ψηφιακή Φαρμακολογία - Συνδυαστικές Πωλήσεις - Χρήση των Μέσων για Αύξηση των Πωλήσεων
Το Νέο Business Model του Φαρμακείου απαιτεί την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, που θα βοηθήσουν
ουσιαστικά τον Φαρμακοποιό, σε επίπεδο γνώσης και συμβουλής, να διαφοροποιηθεί και να προβάλλει τον
επιστημονικό του ρόλο. Η ανάπτυξη του λογισμικού Itrustmed και ο τρόπος χρήσης από τον Φαρμακοποιό και τους
βοηθούς του, στην αύξηση των πωλήσεων και της δημιουργίας πιστών πελατών στο Φαρμακείο.
Παπαχαρίσης Γεώργιος, Φαρμακοποιός, Συγγραφέας, CEO Medigene ΟΕ

11:15 – 12:00
Στρογγυλό Τραπέζι: Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας στο Φαρμακείο του Αύριο
Η ψηφιακή επανάσταση και τα νέα εργαλεία της τεχνολογίας, επιτρέπουν πλέον στον σύγχρονο φαρμακοποιό να
προτείνει εξατομικευμένες συμβουλές υγείας και ομορφιάς. Επίσης, υπάρχουν αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί
υποστήριξης προωθητικών ενεργειών, που αυξάνουν τις πωλήσεις σας και δημιουργούν πιστό πελατολόγιο.
Παράλληλα, η πληθώρα επιλογών σε ψηφιακά μέσα επικοινωνίας μέσα στο χώρο πώλησης, θα αποτελέσει ένα μοχλό
ανάπτυξης και μία προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση φαρμακείου. Μην αμελήσετε αυτές τις σημαντικές αλλαγές
για το φαρμακείο του μέλλοντος!
Συντονιστής: Αντώνης Σακάλογλου, PhD, Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ
Συμμετέχουν:
Αντώνης Παπαποστόλου, Business Development Director, Care Direct
Βασίλης Παπακώστας, MBA, Γενικός Διευθυντής Iteq
Κώστας Δημητρόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής CSA

12:00 - 12:30 Διάλειμμα
12:30 – 13:15
Συνδυάζοντας την Προτρεπτική Συνέντευξη με την Τεχνολογία Πλησίον του Ασθενούς
Αρκετή συζήτηση γίνεται σήμερα στη βιβλιογραφία για την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας στην ολοκληρωμένη
φροντίδα ατόμων ηλικιωμένων και με αναπηρίες. Απαιτείται όμως ουσιαστική συζήτηση για τις προσεγγίσεις και
τεχνικές ενθάρρυνσης και προτροπής των ατόμων αυτών, με στόχο την αποδοχή και την αξιοποίηση της τεχνολογίας
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Κρήτης

13:15 - 14:15 Διάλειμμα - Snack
14:15 – 15:00
Στρογγυλό Τραπέζι: Η Ψηφιακή Υγεία Εξελίσσεται Ραγδαία στην Ευρώπη. Και στην Ελλάδα;
Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής έχουν αλλάξει τις σχέσεις μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών,
μεταβάλλοντας σε βάθος τους διαύλους πληροφόρησης και επικοινωνίας. Οι ασθενείς πλέον είναι πολύ
πληροφορημένοι και σταθερά συνδεδεμένοι ψηφιακά, πράγμα που τους κάνει να έχουν μία διαφορετική σχέση με το
γιατρό τους. Στο παρόν στρογγυλό τραπέζι, θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια ειδικών, να αναλύσουμε τις εξελίξεις.
Συντονιστής: Αλέξανδρος Γιατζίδης, MD, PhD, Συντάκτης Υγείας
Συμμετέχουν:
Γεώργιος Ε. Δαφούλας, ΜD, MBA in HSM, PhDc, Eπιστημονικός Συνεργάτης Υπηρεσίων e-Health e-Trikala AE Δήμου
Τρικκαίων
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Κώστας Βαρσάμος, Managing Partner, GET2WORK
Παντελής Αγγελίδης, Ιδρυτής VIDAVO
Σπυρίδων Μπάρμπας, MD, PhD, Ειδικός Παθολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής
Ιατρικής & HAPOC

15:00 - 15:30 Διάλειμμα - Snack
15:30 – 16:15
Καινοτόμα Προϊόντα στο Φαρμακείο και η Επιχειρηματική τους Διάσταση
Η ομιλία επικεντρώνεται στην καινοτομία και επιχειρηματικότητα δύο ταχέως αναπτυσσόμενων τομέων της διεθνούς
φαρμακευτικής βιομηχανίας και αφορά τα τροφοφάρμακα (nutraceuticals), καθώς και τα τροφοκαλλυντικά
(nutricosmetics or cosmeceuticals). Οι δύο αυτοί κλάδοι προϊόντων είναι υποσχόμενοι και έχουν σοβαρή
επιχειρηματική διάσταση, ιδιαίτερα όταν στηρίζονται σε Ελληνική πρώτη ύλη που είναι παγκοσμίως περιζήτητη.
Γιώργος Ζακυνθινός, Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Πελοποννήσου

16:15 - 16:45 Διάλειμμα
16:45 – 17:30
Στρογγυλό Τραπέζι: Οι Προκλήσεις της Βιοτεχνολογίας για τις Θεραπείες του Μέλλοντος
Συντονιστής: Τάκης Ζερβακάκης, Φαρμακοποιός, CEO ILS Consulting, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Συμμετέχουν:

Γιώργος Κόλλιας, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ακαδημαϊκός
Νίκος Μανιαδάκης, Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
17:30 - 18:00 Διάλειμμα
18:00 – 18:45
Το Νέο Business Model του Φαρμακείου
Οι φαρμακοποιοί είναι απαραίτητοι παίκτες στην εξέλιξη της υγείας. Η αποστολή τους στον τομέα της πρόληψης είναι
πολύ σημαντική, καθώς και ο ρόλος τους στο να συνοδεύουν και να επιμορφώνουν τους πελάτες τους πάνω στο
θεραπευτικό τους πλάνο για την καλύτερη διαχείριση της υγείας τους. Αυτές όλες οι υπηρεσίες αναζητούνται
αδιαμφισβήτητα από τους ασθενείς. Πώς οι νέες τεχνολογίες και τα νέα εργαλεία του μάρκετινγκ μπορούν να
βοηθήσουν τους φαρμακοποιούς σε αυτό το έργο;
Δημήτρης Πανταζής, Φαρμακοποιός, Διευθύνων Σύμβουλος ΙΦΕΤ

Κώστας Δούνας, MBA, Γενικός Διευθυντής ΠΑΝΣΥΦΑ - Logiscoop

ΚΥΡΙΑΚΗ, 19/2/2017 - 10:00 έως 13:15
Σεμινάριο με 3 Ενότητες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
Το ηλεκτρονικό εμπόριο στο Φαρμακείο
Θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του ΟΠΑ με την Παρακολούθηση και των 3 Ενοτήτων.

10:00 – 10:45
Γνωρίζοντας την Αγορά του e-Φαρμακείου
Η πρώτη ενότητα του σεμιναρίου, είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση δυο βασικών ερευνών, τα αποτελέσματα των
οποίων θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του συνεδρίου. Η πρώτη έρευνα παρουσιάζει τις αντιλήψεις
των Online καταναλωτών όσον αφορά τα ηλεκτρονικά φαρμακεία, ενώ η δεύτερη είναι στοχευμένη στα ηλεκτρονικά
φαρμακεία και στην καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών τους.
Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής Πληροφοριακών συστημάτων, ΟΠΑ
Κατερίνα Φραϊδάκη, Senior Researcher, ELTRUN – ΟΠΑ

10:45 - 11:15 Διάλειμμα
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11:15 – 12:00
Βασικά Σημεία Ανάπτυξης e-Φαρμακείων και Best Practices
Η δεύτερη ενότητα στοχεύει να εκπαιδεύσει τους παρευρισκομένους στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναπτύξουν
ή να βελτιώσουν το e-shop τους. Θα δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: ποιά είναι τα βασικά σημεία τα οποία
πρέπει να λάβει υπόψη ένας φαρμακοποιός που θέλει να δραστηριοποιηθεί ηλεκτρονικά; ποια είναι η σημασία των
logistics και των analytics; Τέλος θα παρουσιαστούν best practices από φαρμακεία τα οποία ήδη δραστηριοποιούνται
στο εξωτερικό και από ειδικούς του χώρου.
Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής Πληροφοριακών συστημάτων, ΟΠΑ
Κατερίνα Φραϊδάκη, Senior Researcher, ELTRUN – ΟΠΑ

12:00 - 12:30 Διάλειμμα
12:30 – 13:15
Digital Προώθηση στο e-Φαρμακείο
Η τελευταία ενότητα έχει σαν στόχο να παρουσιάσει όλη την παλέτα των digital εργαλείων τα οποία μπορεί να
χρησιμοποιήσει ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο για να επικοινωνήσει με τους καταναλωτές του σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Θα γίνει live παρουσίαση εργαλείων marketing και καταγραφής ανταγωνισμού, τα οποία είναι δωρεάν και διαθέσιμα
στο διαδίκτυο και μας βοηθούν να σχεδιάσουμε την online στρατηγική μας.
Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής Πληροφοριακών συστημάτων, ΟΠΑ
Κατερίνα Φραϊδάκη, Senior Researcher, ELTRUN – ΟΠΑ

13:15 - 14:15 Διάλειμμα - Snack

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
5 Ομιλίες
ΑΙΘΟΥΣΑ 1 – 275 Θέσεις – Εντός της Έκθεσης
Θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με την Παρακολούθηση και των 5 Ενοτήτων.
Έχει αιτηθεί Μοριοδότηση από την Επιστημονική Επιτροπή του ΙΔΕΕΑΦ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 19/2/2017 - 14:15 έως 17:15
14:15 - 14:45
Η Ομοιοπαθητική στον 21ο Αιώνα
Με την ανάπτυξη της Συστημικής θεωρίας, της κυβερνητικής και των πολύπλοκων χαοτικών συστημάτων, η
Ομοιοπαθητική βρήκε κοινούς όρους και προσεγγίσεις όσον αφορά τα βιολογικά συστήματα. Οι κατακρημνίσεις Per
Bak, οι καταστροφές Thom και η αρχική προσπάθεια του J.Benveniste να στηρίξει την μνήμη του νερού, έχουν την ίδια
κατεύθυνση σκέψης. Το πρόσφατο σχετικά πείραμα του Luc Montagnier (μεταφορά πληροφορίας βιολογικής αξίας
μέσω e-mail), επιβεβαιώνει την ενεργειακή φύση των ζωντανών οργανισμών! Μια ασθένεια ως εκ τούτου μόνο
ενεργειακή φύση μπορεί να είναι και μόνο με ενεργειακά μέσα (Ομοιοπαθητικό φάρμακο και άλλες εναλλακτικές
θεραπείες) θα μπορούσε να ιαθεί πλήρως.
Κωνσταντίνος Τσιτινίδης, Ομοιοπαθητικός Ιατρός

14:45 - 15:15
Οφέλη στη Δημόσια Υγεία από την Ένταξη της Ομοιοπαθητικής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
Είναι γεγονός ότι σημειώνεται παγκοσμίως ανοδική τάση του ενδιαφέροντος των πολιτών απέναντι στις εναλλακτικές
μορφές θεραπείας και ιδίως στην ομοιοπαθητική. Οι δαπάνες για τον τομέα της υγείας είναι υψηλότατες για όλες τις
χώρες, οι οποίες αναζητούν τρόπους προκειμένου να μειωθεί η οικονομική αυτή επιβάρυνση.
Η ομοιοπαθητική ιατρική προσέγγιση είναι αποτελεσματική, ασφαλής, ενώ ταυτόχρονα είναι τεκμηριωμένη η
εξοικονόμηση χρημάτων από την ένταξή της στο δημόσιο σύστημα υγείας μέσα από πολλές οικονομικές συνιστώσες,
που θα αναλυθούν.
Μαρία Παναγιωτοπούλου, MD, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, MSc Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά
Συστήματα – Κλασσική Ομοιοπαθητική, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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15:15 - 15:45 Διάλειμμα - Snack
15:45 - 16:15
Φυτικά Σκευάσματα στη Καθημερινότητά μας. Είναι Εναλλακτική και Ασφαλής η Χρήση τους;
Τα φυτικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα, ως φάρμακα καλώς καθιερωμένης χρήσης ή
παραδοσιακά, ως συμπληρώματα διατροφής, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ως καλλυντικά. Η νομοθεσία που
διέπει την κάθε κατηγορία στην ΕΕ είναι διαφορετική, με ιδιαίτερες απαιτήσεις ποιότητας. Θα γίνει ανασκόπηση των
χρήσεων και της Ελληνικής εμπειρίας, με παραδείγματα ειδικών θεμάτων ασφάλειας.
Iωάννα Χήνου, Καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτική Σχολή ΕΚΠΑ

16:15 - 16:45
Ανθοϊάματα
Τα Ανθοϊάματα Bach είναι ο τρόπος που σκέπτομαι, λειτουργώ ως θεραπευτής-θεραπευόμενος και εξελίσσομαι ως
άνθρωπος. Μετά από πολύχρονη εμπειρία στην θεραπευτική τους χρήση από τον πάγκο του φαρμακείου, σας καλώ να
τα γνωρίσουμε με απλό, κατανοητό και πρακτικό τρόπο, σε όλο το εύρος και βάθος της θεραπείας που μπορούν να
προσφέρουν για εσάς τους ίδιους και τους πελάτες σας.
Χρύσα Κωνσταντιανού, Φαρμακοποιός

16:45 - 17:15
Φαρμακοτεχνία και Φυτοθεραπεία
Η επιλογή της γαληνικής μορφής στη φυτοθεραπεία έχει εξαιρετική σημασία και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την
επιτυχία του θεραπευτικού σχήματος. Η σωστή επιλογή όμως προϋποθέτει ικανή γνώση των φυτών, των συστατικών
τους και των ιδιοτήτων τους.
Έπειτα έρχεται η παρασκευή των φυτοθεραπευτικών σκευασμάτων στο εργαστήριο του φαρμακείου, ώστε να
διασφαλισθεί η σταθερότητα και η μέγιστη αποτελεσματικότητα του φυτοθεραπευτικού φαρμακοτεχνικού
σκευάσματος που θα παραδώσουμε στον ασθενή.
Χριστίνα Ευσταθίου, Φαρμακοποιός

Εργαστήρια
ΣΑΒΒΑΤΟ, 18/2/2017
ROOM 2 – 50 Θέσεις – Lobby

PIERRE FABRE
11:00 - 12:00
Ενέργειες 360ο μέσα στο Φαρμακείο που Αυξάνουν τις Πωλήσεις σας
12:00 -13:00
E - care plus: Ένα Σύγχρονο Λογισμικό Διαχείρισης Φαρμακείου “Όλα σε Ένα”
Κρατήσεις: Ελένη Μπαλάσκα Τ : 210 7715353 (εσωτ. 312)

WINMEDICA
15:00-15:45, 16:15-17:00, 17:30-18:15, 18:45-19:30
1. Φροντίστε τον Ασθενή σας με Προβλήματα του Πεπτικού
2. Αϋπνία: Ένα Συχνό Πρόβλημα και πώς να το Διαχειριστείτε
Κρατήσεις: Μαρία Αντωνίου Τ: 210-7488821 & 6957-830241
Άννα Μελισσάργου και Μαρία Βλαχοπούλου Τ:210-7488821
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ROOM 3 – 70 Θέσεις – Lobby

Digital & Content Marketing
12:00 - 12:45
Digital Marketing: Νέοι Τρόποι Επικοινωνίας και Νέες Ευκαιρίες για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες σας
Κωνσταντίνος Βαρσάμος, Managing Partner, GET2WORK
12:45 - 13:15
Content Marketing: Πώς και γιατί μας Αφορά
Ανδρέας Ευαγγελάτος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας, ΟΠΑ
13:15 - 13:30
Content Marketing: Σύγχρονες Πρακτικές
Αντώνης Σακάλογλου, PhD, Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ
Κρατήσεις: Σοφία Δεμάγκου Τ: 211 1069373

ISOPLUS
Group A: 15:00-15:45 - Group Β: 16:00-16:45 - Group C: 17:00-17:45
Παρουσίαση Νέων Προϊόντων
Ιωάννης Ανδρουλάκης, Βιολόγος, MSc, Scientific Specialist Eπιστημονικού Τμήματος ISOPLUS
Κρατήσεις: κ. Ζωή Λίγγα - T: 210 9579707 (εσωτ. 1155)
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00

ΚΥΡΙΑΚΗ, 19/2/2017
ROOM 1 – 25 Θέσεις – Lobby

Pharma PLUS
10:00-10:45, 11:00-11:45, 12:00-12:45, 13:00-13.45
CASE STUDIES Φαρμακείων Δικτύου Pharma PLUS
Τα Φαρμακεία Pharma PLUS Παρουσιάζουν για Εσάς Πετυχημένες Πρακτικές Αύξησης Τζίρου και Κερδοφορίας
Κρατήσεις: Κα. Καραγιάννη Τ: 210 6691804 - ikaragianni@lavipharm.com

ROOM 2 – 50 Θέσεις – Lobby

WINMEDICA
10:00-10:45, 11:15-12:00, 12:30-13:15, 13:45-14:30
1. Φροντίστε τον Ασθενή σας με Προβλήματα του Πεπτικού
2. Αϋπνία: Ένα Συχνό Πρόβλημα και πώς να το Διαχειριστείτε
Κρατήσεις: Μαρία Αντωνίου Τ: 210-7488821 & 6957-830241
Άννα Μελισσάργου και Μαρία Βλαχοπούλου Τ:210-7488821

ROOM 3 – 70 Θέσεις – Lobby

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
09:30 - 10:30
Έξυπνες Τεχνικές Επικοινωνίας για Καλύτερη Εξυπηρέτηση Πελατών
Νίκος Τράντος, Ψυχολόγος, Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού
11:00 - 12:00
Γραπτές Διαδικασίες (SOPs) και Αρχές Ορθής Γαληνικής Πρακτικής (GCPs)
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Σοφία Χατζηαντωνίου, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
12:00 - 12:30
Εργαστήριο - Πρακτική Εφαρμογή
12:30-13:30
Εξειδικευμένη Γαληνική Φαρμακευτική και Λύσεις
Τάνια Κατσιβέλη, Φαρμακοποιός, MSc Βιομηχανική Φαρμακευτική, Σύνδεσμος ΑΕ
13:30 - 14:00
High Tech Expertise in Compounding
Ευαγγελία Καναβού, Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος ΑΕ

Εργαστήρια εντός Περιπτέρων
ΣΑΒΒΑΤΟ, 18/2/2017
Synviva
12:00-12:30, 14:00-14:30, 17:00-17:30, 18:00-18:30
Περίπτερο Synviva C19
Ο Φαρμακοποιός ως Σύμβουλος Στοματικής Υγείας: Εξατομικευμένη Στοματική Φροντίδα με τα Προϊόντα Curaprox
Κρατήσεις: Δάφνη Πετρίδου Τ: 210 677 6732

ACAD
13:00-13:40, 14:00-14:40, 15:00-15:40, 16:00-16:40
Περίπτερο ACAD B18-C17
Επανασχεδιάζοντας το Φαρμακείο μου
Επεμβάσεις Χαμηλού Κόστους με Σημαντικά Αποτελέσματα
Κρατήσεις: Τ: 210 282 0882 - 694 720 4093 - info@acad.com.gr

Υγεία και Ομορφιά
Περίπτερο του Περιοδικού Υγεία και Ομορφιά
15:30 - 16:00
Το Φαρμακείο Χώρος Υγείας και Ομορφιάς
Πόπη Χαραμή, Φαρμακοποιός, Αρχισυντάκτρια PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ

e-Learning-PharmaManage.gr
Συνεχείς Παρουσιάσεις Εντός της Έκθεσης στο Περίπτερο του eLearning
1. MERCHANDISING στον Χώρο του Φαρμακείου
2. Η Επικοινωνία του Πελάτη στο Φαρμακείο

ΚΥΡΙΑΚΗ, 19/2/2017
Synviva
12:00-12:30, 13:30-14:00, 17:00-17:30
Περίπτερο Synviva C19
Ο Φαρμακοποιός ως Σύμβουλος Στοματικής Υγείας: Εξατομικευμένη Στοματική Φροντίδα με τα Προϊόντα Curaprox
Κρατήσεις: Δάφνη Πετρίδου Τ: 210 677 6732
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ACAD
13:00-13:40, 14:00-14:40, 15:00-15:40, 16:00-16:40
Περίπτερο ACAD B18-C17
Επανασχεδιάζοντας το Φαρμακείο μου
Επεμβάσεις Χαμηλού Κόστους με Σημαντικά Αποτελέσματα
Κρατήσεις: Τ: 210 282 0882 - 694 720 4093 - info@acad.com.gr

Υγεία και Ομορφιά
Περίπτερο του Περιοδικού Υγεία και Ομορφιά
14:30 - 15:00
Το Φαρμακείο Χώρος Υγείας και Ομορφιάς
Πόπη Χαραμή, Φαρμακοποιός, Αρχισυντάκτρια PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ

e-Learning-PharmaManage.gr
Συνεχείς Παρουσιάσεις Εντός της Έκθεσης στο Περίπτερο του eLearning
1. MERCHANDISING στον Χώρο του Φαρμακείου
2. Η Επικοινωνία του Πελάτη στο Φαρμακείο
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