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5ο Συνέδριο Φαρμακευτικής Φροντίδας
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Χαιρετισµοί των Φορέων - Σκοποί του Συνεδρίου
- Κωνσταντίνος ∆εµέτζος, Καθηγητής Φαρµακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ∆Σ ΕΦΕ
- Λέανδρος Σκαλτσούνης, Καθηγητής Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Πρόεδρος Φαρµακευτικής Σχολής ΕΚΠΑ
- ∆ηµήτρης Μωραΐτης, Φαρµακοποιός, Γ.∆ BIAN, Πρόεδρος ΕΦΕΧ
- Αθανάσιος Αρχοντίκης, Αντιπρόεδρος του ∆Σ της Uni-pharma
- Dr Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Φαρµακοποιός, Υποστράτηγος ε.α.
- Μιχάλης Χειµώνας, Γενικός ∆ιευθυντής ΣΦΕΕ
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10:30 - 11:00

Ο

Σύνδεση live streaming - Εγγραφές

ΑΤ
ΒΒ
ΣΑ

10:00 - 10:30

ΕΝΟΤΗΤΑ: COVID-19 και Φαρµακείο Κοινότητας
Προεδρείο:
- Κωνσταντίνος ∆εµέτζος, Καθηγητής Φαρµακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ∆Σ ΕΦΕ
- Πίππα Αναστασία-Γεωργία, Φαρµακοποιός, MSc, PhD, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ταµίας ∆Σ ΕΦΕ
11:00 - 11:35

Το Νανο-Τεχνολογικό υπόβαθρο των σύγχρονων εµβολίων. Το παράδειγµα του εµβολίου εναντίον του ιού SARS-CoV-2
Τα εµβόλια µε βάση την νανοτεχνολογία για την µεταφορά νουκλεϊνικών οξέων, αποτελούν την σύγχρονη καινοτοµία στο τοµέα της προστασίας του πληθυσµού από νοσογόνους οργανισµούς. Η φαρµακευτική
νανοτεχνολογία αποτελεί το διεπιστηµονικό πεδίο εφαρµογής και ανάπτυξης νέων ασφαλών και αποτελεσµατικών προϊόντων, τόσο στον τοµέα της θεραπευτικής, όσο και της πρόληψης. Το παράδειγµα της ανάπτυξης
του εµβολίου εναντίον του ιού SARS-CoV-2, συµβάλει στην εξέλιξη της έρευνας για την ανάπτυξη νέων θεραπειών.
- Κωνσταντίνος Ν. ∆εµέτζος, Καθηγητής Φαρµακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας, ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Φαρµακευτικής Τεχνολογίας, ΕΚΠΑ Πρόεδρος της ΕΦΕ

11:35 - 12:10

Νεότερα δεδοµένα των φαρµάκων για την αντιµετώπιση της COVID-19
H πανδηµία που ξεκίνησε από τη Wuhan της Κίνας στα τέλη του 2019 έχει στοιχίσει τη ζωή εκατοµµυρίων ανθρώπων και έχει αλλάξει την καθηµερινότητα των πολιτών ολόκληρης της υφηλίου, δοκιµάζοντας τις
αντοχές και τα αντανακλαστικά κυβερνήσεων και επιστηµόνων. Μετά τον αρχικό αιφνιδιασµό, ανακαλύφθηκαν µέσω επαναστόχευσης, φάρµακα που µπορούν να βελτιώσουν την κλινική έκβαση της Covid-19. Η
έγκριση και χορήγηση εµβολίων αναµένεται να θέσει υπό έλεγχο την διάδοση της νόσου. Στην οµιλία θα αναλυθούν τα νεότερα δεδοµένα για τη φαρµακευτική αντιµετώπιση της πανδηµίας.
- Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, Καθηγητής Φαρµακολογίας, Τµήµα Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ

12:10 – 12:20

∆ιάλειµµα

12:20 - 12:55

Φυσικά προϊόντα στην αντιµετώπιση συµπτωµάτων COVID- 19. Επιστηµονικά δεδοµένα Ασφάλειας και Αποτελεσµατικότητας
Θα αναλυθούν τα νεότερα δεδοµένα σε σχέση µε την υποστηρικτική και ασφαλή χρήση φυσικών προϊόντων στην αντιµετώπιση των ήπιων συµπτωµάτων της COVID-19.
- Ιωάννα Χήνου, Καθηγήτρια Φαρµακογνωσίας & Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρµακευτικό Τµήµα ΕΚΠΑ, Πρόεδρος MLWP, EMA
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13:30 - 14:00

Ο

Φαρµακευτικές Αλληλεπιδράσεις… στο διαδίκτυο
Ιστορίες επικοινωνιακής εσωστρέφειας και εξωστρέφειας του φαρµακευτικού κλάδου στην εποχή της COVID-19. Πως η διαδικτυακή κοινότητα των φαρµακοποιών άλλαξε την δυναµική του επαγγέλµατός µας, την
εικόνα που έχει το κοινό για εµάς και τι πρέπει να κάνουµε από εδώ και πέρα.
- Κακονίκος Κωνσταντίνος, Φαρµακοποιός
- Κατσόγιαννης Ηλίας, Φαρµακοποιός MSc, Εκτίµηση και αντιµετώπιση επαγγελµατικού, περιβαλλοντικού και φαρµακευτικού κινδύνου, MSc Nanomedicine

ΑΤ
ΒΒ
ΣΑ

12:55 - 13:30

ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπηρεσίες Φαρµακευτικής Φροντίδας στο Φαρµακείο
Προεδρείο:
- Ναζίρης Νικόλαος, Φαρµακοποιός, MSc, PhD, Μέλος ∆Σ ΕΦΕ
14:00 - 14:35

Μεγιστοποίηση του οφέλους και της αποδοτικότητας εµβολιαστικών πλάνων µε τη συµµετοχή του κοινοτικού φαρµακείου. Σηµειώσεις από την πανδηµία
Κατά την παρουσίαση θα συζητηθεί πως το κοινοτικό φαρµακείο ως κέντρο πρωτοβάθµιας φροντίδας, λόγω της θέσης και της φύσης του, µπορεί να συνεισφέρει στην µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των
εµβολιαστικών πλάνων µιας χώρας. Τα πλάνα εµβολιασµού πρέπει να χαρακτηρίζονται από την ταχύτητα εφαρµογής τους και σε αυτό µπορεί να συνεισφέρει το κοινοτικό φαρµακείο. Θα συζητηθούν παραδείγµατα και
πρακτικές από διάφορες χώρες.
- Χρίστος Πέτρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόγραµµα Φαρµακευτικής, Πανεπιστήµιο Λευκωσίας

14:35 - 15:10

Πολυφαρµακία και υποστήριξη ηλικιωµένων ασθενών από το φαρµακοποιό κοινότητας
Οι ηλικιωµένοι ασθενείς έχουν ιδιαίτερες ανάγκες ως προς τη φαρµακοθεραπεία τους. Η αυξηµένη ευπάθεια, οι µειωµένες φυσιολογικές εφεδρείες και η αναπόφευκτη έκπτωση σωµατικών και νοητικών λειτουργιών,
τους καθιστούν πιο επιρρεπείς στις ανεπιθύµητες ενέργειες των φαρµάκων. Παράλληλα, η πολυνοσηρότητα και η πολυφαρµακία αυξάνουν τον κίνδυνο των κλινικά σηµαντικών φαρµακευτικών αλληλεπιδράσεων.
Μέσω περιπτώσεων του πάγκου, θα παρουσιαστούν οι διαφορετικές συµβουλές γύρω από τη φαρµακευτική αγωγή για τους ηλικιωµένους, όπως το αίτηµα για αναλγητικά, για φάρµακα κατά του κρυολογήµατος και
αντιεµετικά. Τέλος, θα επισηµάνουµε τη σηµασία της συνέργειας του φαρµακοποιού µε τον θεράποντα ιατρό, καθώς και την αναγκαιότητα των συνεντεύξεων θεραπευτικής παρακολούθησης.
- ∆ιαµαντής Κληµεντίδης, Κλινικός Φαρµακοποιός,MSc in Clinical Pharmacy, MSc ∆ιαχείριση Γήρανσης & Χρόνιων Νοσηµάτων, Υπεύθυνος Νοσοκοµειακού Φαρµακείου στην Κλινική Αγία Αικατερίνη Θεσσαλονίκης

15.10 - 15:20

∆ιάλειµµα

15:20 - 15:55

Από την πρόληψη έως τον έλεγχο και τη θεραπευτική εκπαίδευση των διαβητικών στο φαρµακείο
Ο φαρµακοποιός, ο µόνος επαγγελµατίας υγείας που συναντάµε χωρίς ραντεβού, είχε πάντα ρόλο να διαδραµατίσει ως σύµβουλος πρόληψης σε θέµατα υγείας. Η αποστολή που τώρα ανατίθενται στους φαρµακοποιούς
απορρέει από τον ρόλο τους όσον αφορά στη βελτίωση της υγείας των ασθενών, στη συµβολή της αντιµετώπισης των προβληµάτων υγείας και στην καλύτερη δυνατή χρήση των φαρµάκων. Η αποστολή αυτή ενισχύει
τη συνεργασία των φαρµακοποιών µε τους ασθενείς και τους άλλους επαγγελµατίες υγείας, που κινητοποιούνται στο αυξανόµενο πρόβληµα «Σακχαρώδης ∆ιαβήτης» στον πληθυσµό του δυτικού κόσµου.
- Στασινός Σικαλιάς, Φαρµακοποιός, MSc

15:55 - 16:30

Προσέγγιση υπέρβαρων και παχύσαρκων πελατών/ασθενών. Πώς να οργανώσετε διατροφικές συνεντεύξεις στο φαρµακείο σας
Στην Ελλάδα, σχεδόν ένας στους δύο ενήλικες είναι υπέρβαρος και το 17% του πληθυσµού λέγεται ότι είναι παχύσαρκοι. Η εξισορρόπηση των τροφίµων έχει καταστεί προτεραιότητα για τη δηµόσια υγεία και το φαρµακείο
διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο σε αυτό. Όλο και περισσότεροι φαρµακοποιοί προσφέρουν διατροφικές συµβουλές στους ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη, παχυσαρκία ή απλά σε εκείνους που θέλουν να χάσουν
µερικά κιλά. Όλες οι απαραίτητες συµβουλές για να ξεκινήσετε να εφαρµόζετε αυτήν την υπηρεσία.
- Στεφανία Σκούρση - Σιγανού, Φαρµακοποιός, MSc in Diabetes Mellitus and Obesity
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Σύνδεση live streaming – Εγγραφές
Ανασκόπηση 1η Ηµέρας Συνεδρίου
- Πόπη Χαραµή, Φαρµακοποιός, Αρχισυντάκτρια PHARMACY Management KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η
ΑΚ
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ΚΥ

10:00 - 10:30
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ΕΝΟΤΗΤΑ: Πρόληψη και Συµβουλή Υγείας
Προεδρείο:
- Ιωάννα Χήνου, Καθηγήτρια Φαρµακογνωσίας & Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρµακευτικό Τµήµα ΕΚΠΑ, Πρόεδρος MLWP, EMA
- Ελένη Σκαλτσά, Καθηγήτρια Φαρµακογνωσίας & Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρµακευτική Σχολή ΕΚΠΑ
10:30 - 11:05

∆ιαχείριση συµπτωµάτων στο Φαρµακείο: Μελέτες Περίπτωσης (Case Studies) µε ενδιαφέρον
Στην έντονη καθηµερινότητα του φαρµακείου, πολλές φορές κάποια συµπτώµατα µπορούν να αποπροσανατολίσουν τον φαρµακοποιό από το να δώσει την κατάλληλη συµβουλή. Με κάποια παραδείγµατα θα δούµε ότι
η εµβάθυνση και η επικοινωνία χρειάζονται περισσότερο χρόνο, αλλά µπορεί να κάνουν την διαφορά στον ασθενή µας!
- Κωνσταντίνος Περαντζάκης, Φαρµακοποιός, M.Sc Κλινικής Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ, Ειδικότητα Φαρµακευτική Φροντίδα, Πανεπιστήµιο Μιννεσότα ΗΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Φαρµακευτικής Πρακτικής (ΕΕΦΠ)

11:05 - 11:40

«Ωριµάζοντας» στο χρόνο µε την βοήθεια Φυσικών Προϊόντων
- Ελένη Σκαλτσά, Καθηγήτρια Φαρµακογνωσίας & Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρµακευτική Σχολή ΕΚΠΑ

11:40 - 11:50

∆ιάλειµµα

11:50 - 12:25

Εναλλακτικά Προϊόντα Καπνού. Νεότερες Επιστηµονικές Εξελίξεις αλλά και αποφάσεις των Ρυθµιστικών Αρχών
Τα θερµαινόµενα καπνικά προϊόντα επιβαρύνουν τους χρήστες µε λιγότερες βλαβερές ουσίες από το συµβατικό τσιγάρο, αλλά οι µακροχρόνιες επιπτώσεις τους στην υγεία είναι άγνωστες. Τα νεότερα αυτά προϊόντα
πρόσληψης νικοτίνης, έχουν σχετική ένδειξη σε καπνιστές µε µεγάλο εθισµό και σε καπνιστές µε ήδη εγκατεστηµένη νόσο σχετιζόµενη µε το κάπνισµα (π.χ. ΧΑΠ, στεφανιαία νόσο), οι οποίοι δυσκολεύονται να διακόψουν
πλήρως ή υποτροπιάζουν. Η διπλή χρήση πρέπει να αποθαρρύνεται, η χρήση τους πρέπει να είναι βραχυχρόνια και ο τελικός στόχος πρέπει να είναι η πλήρης αποχή από όλα τα σχετικά προϊόντα.
- Σταµάτης Ευσταθίου, Ειδικός Παθολόγος, MD, MSc, PhD, ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, Επιµελητής Α΄, Κλινική Υγείας Μέλαθρον

12:25 - 13:00

Η Συνεργασία Φαρµακοποιού και Παιδιάτρου για την Επιτυχία των Εµβολιασµών στην Εφηβεία
Οι έφηβοι αποτελούν ένα σηµαντικό και ιδιαίτερο κοµµάτι της κοινωνίας µας και το τελευταίο προπύργιο της εµβολιαστικής κάλυψης και επιτυχίας των προγραµµάτων εµβολιασµού. Αναφερόµενοι ιδιαίτερα στον
εµβολιασµό κατά της µηνιγγίτιδας, η συνεργασία φαρµακοποιού και παιδιάτρου είναι σηµαντική και αποτελεί τα "συγκοινωνούντα δοχεία " της µετάγγισης της πρόληψης στην υγεία της χώρας µας. Αξίζει να
παρακολουθήσετε αυτήν την διαδραστική συζήτηση.
- ∆ρ Σπύρος Μαζάνης, Παιδίατρος
- Ολίνα Ηλιάδου, MSc Clinical Pharmacologist, MBA in Pharmacy Management, MPharm
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Προεδρείο:
- Γκραίκου Κωνσταντία, Ε∆ΙΠ Φαρµακευτικής, ΜSc, PhD, Μέλος της ΕΦΕ
- Σιαµίδη Αγγελική, Φαρµακοποιός MSc, PhD, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Μέλος ∆Σ ΕΦΕ
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13:10 - 13:45

Η αξία των εµβολιασµών στον έλεγχο αναπνευστικών νοσηµάτων εν µέσω πανδηµίας SARS-COV-2. Η συµβολή του 13δύναµου συζευγµένου πνευµονιοκοκκικού εµβολίου
Η πανδηµία της COVID-19 εκτροχίασε τα εµβολιαστικά προγράµµατα, επηρεάζοντας ιδιαιτέρως τους εµβολιασµούς ενηλίκων. Ωστόσο, η πρόληψη πολλών αναπνευστικών νοσηµάτων, και ιδιαίτερα των
πνευµονιοκοκκικών λοιµώξεων, µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση της γενικής νοσηρότητας και της συννοσηρότητας, µε τον φαρµακοποιό της κοινότητας να παίζει αποφασιστικό ρόλο στην αναγνώριση και
κάλυψη των εµβολιαστικών αναγκών των οµάδων υψηλού κινδύνου.
- ∆ιαµαντής Κληµεντίδης, Κλινικός Φαρµακοποιός,MSc in Clinical Pharmacy, MSc ∆ιαχείριση Γήρανσης & Χρόνιων Νοσηµάτων, Υπεύθυνος Νοσοκοµειακού Φαρµακείου στην Κλινική Αγία Αικατερίνη, Θεσσαλονίκη

13:45 - 14:20

Βασικές ελλείψεις µικροθρεπτικών συστατικών στον Ελληνικό πληθυσµό και ενδεδειγµένοι τρόποι κάλυψης αυτών των αναγκών
Θα παρουσιαστούν, βάση των τελευταίων επιστηµονικών δεδοµένων, οι σηµαντικές ελλείψεις εκείνων των µικροθρεπτικών συστατικών (βιταµίνες, ιχνοστοιχεία, µεταλλικά στοιχεία) στα οποία µεγάλο ποσοστό του
Ελληνικού πληθυσµού εµφανίζει έλλειψη και θα αναλυθούν οι ενδεδειγµένοι τρόποι κάλυψης και αποκατάστασης των επιπέδων αυτών των συστατικών, στον ανθρώπινο οργανισµό.
- ∆ρ. Κωνσταντίνος Ξένος, Κλινικός ∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος M.Sc. Ph.D., ∆ιευθυντής τµήµατος ∆ιατροφογενετικής και Έρευνας Θρέψης, Ευρωκλινική Αθηνών

14:20 - 14:45

∆ιάλειµµα

14:45 - 15:10

Η τεκµηριωµένη χρήση των συµπληρωµάτων διατροφής µε ζωντανούς µικροοργανισµούς στην φαρµακευτική πρακτική
Ποια είναι τα δεδοµένα και οι χρήσεις του πλέον µελετηµένου γαλακτοβάκιλλου. Η συµβουλή του Φαρµακοποιού προς τον παραπληροφορηµένο καταναλωτή.
- ∆ιαµαντής Κληµεντίδης, Κλινικός Φαρµακοποιός,MSc in Clinical Pharmacy, MSc ∆ιαχείριση Γήρανσης & Χρόνιων Νοσηµάτων, Υπεύθυνος Νοσοκοµειακού Φαρµακείου στην Κλινική Αγία Αικατερίνη, Θεσσαλονίκη

15:10 - 15:30

Ερωτήµατα σχετικά µε την φροντίδα των ασθενών µε ατοπική ή άλλης µορφής δερµατίτιδες στη καθηµερινότητα του φαρµακοποιού
Τοποθετήσεις σε συχνά ερωτήµατα για κοινές δερµατολογικές παθήσεις (Ατοπική δερµατίτιδα/Έκζεµα και άλλες δερµατίτιδες) σε ενήλικες και παιδιά, που καλείται να αντιµετωπίσει καθηµερινά ο φαρµακοποιός.
- Γιώργος Λάριος, ∆ερµατολόγος Αφροδισιολόγος MD, MSc.. ∆/ντής ∆ερµατολογικού Αθηναϊκής Mediclinic

15:30 - 16:05

Αγιουρβέδα: Ιατρική «Νου – Σώµατος»
Πρακτικές εφαρµογές του πανάρχαιου, αγιουρβεδικού, παραδοσιακού συστήµατος υγείας (αναγνωρισµένο από τον ΠΟΥ) και εργαλεία/µέσα εξισορρόπησης της ζωτικής µας δύναµης, των νοητικών, συναισθηµατικών
και σωµατικών µας δυσαρµονιών. Τα «κλειδιά» αξιοποίησης της «κρυµµένης» φυσιολογίας µας, των µηχανισµών αυτοίασης και αυτοεξέλιξης…
- Σοφία Παπαδοπούλου, Χηµικός-Researcher of Ayurveda, Πρόεδρος της Ayurveda Hellas
- Ανδρέας Τσουρουκτσόγλου, Ιατρός, Συγγραφέας
- Dr. Venugopal V.A., Owner of Ayurveda clinic "Sreyashealth Ayurveda centre”
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16:05 - 16:15

Η
ΑΚ

ΕΝΟΤΗΤΑ: Προκλήσεις για το φαρµακείο στο µέλλον

6/6
/21

Προεδρείο:
- Γκραίκου Κωνσταντία, Ε∆ΙΠ Φαρµακευτικής, ΜSc, PhD, Μέλος της ΕΦΕ
- Σιαµίδη Αγγελική, Φαρµακοποιός MSc, PhD, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Μέλος ∆Σ ΕΦΕ
16:15 - 16:50

Τηλεσυµβουλευτική, ηλεκτρονική υγεία και παροχή υπηρεσιών από τον φαρµακοποιό εν µέσω κοινωνικής αποστασιοποίησης και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Παρουσίαση σεναρίων.
Η νέα πραγµατικότητα που δηµιουργείται στην Covid19 εποχή και η επιταχυνόµενη διείσδυση της τεχνολογίας σε κάθε πτυχή της καθηµερινότητας, δηµιουργούν προκλήσεις και ευκαιρίες για το πως το φαρµακείο µπορεί
να συνεισφέρει στην κάλυψη πάγιων αναγκών πληροφόρησης και παροχής ιατροφαρµακευτικής φροντίδας. Ας εξετάσουµε σενάρια και δυνατότητες για το παρόν και το πολύ κοντινό µέλλον.
- Κωνσταντίνος Κωστίκας, Φαρµακοποιός, MSc Information Systems, PhD Machine Learning, ∆ηµιουργό του www.erx.gr

16:50 - 17:25

Κοινωνική Φαρµακευτική: Ψυχολογία Πελάτη και Προσέγγιση Ασθενή από τον Φαρµακοποιό Κοινότητας.
Η κοινωνιολογική προσέγγιση των ατόµων από τον κοινοτικό φαρµακοποιό είναι µέρος της καθηµερινής του πρακτικής. Μια από τις πρώτες περιγραφές του τρόπου αντίδρασης του ατόµου µετά τη διάγνωση µιας
σοβαρής ασθένειας έγινε από τον Shontz το 1975. Η συναισθηµατική σταθερότητα κάθε πελάτη/ασθενή δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. Η ενεργητική ακρόαση και οι ενσυναίσθηση, είναι βασικές έννοιες που θα
πρέπει να χρησιµοποιεί και να κατανοεί αντίστοιχα ο κοινοτικός φαρµακοποιός στην αντιµετώπιση και επικοινωνία των ασθενών. ∆ιάφορες τεχνικές/µοντέλα είναι χρήσιµα για τη κατανόηση του ατόµου και τη διαχείριση
του προβλήµατος.
- ∆ρ. Αλίκη Πελετίδη, Φαρµακοποιός, PhD, Λέκτωρας Φαρµακευτικής Πρακτικής, Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, ∆ιδάσκουσα Πρακτική Άσκηση, Φαρµακευτική Σχολή ΑΠΘ.

17:25 - 17:30

∆ιάλειµµα

17:30 - 18:15

Στρογγυλό τραπέζι
Ο Φαρµακοποιός του αύριο: επιστήµονας ή επιχειρηµατίας;
Θα συνεχίσει ο φαρµακοποιός του αύριο να καλλιεργεί τον ξεχωριστό διττό του ρόλο; Μερικές φορές να λειτουργεί ως επαγγελµατίας υγείας, ως επιστήµονας και µερικές φορές ως επιχειρηµατίας; Ο φαρµακοποιός του
αύριο υπόσχεται να προσφέρει πολλές υπηρεσίες, αλλά πάντα µε βάση το φάρµακο. Αύριο, το φαρµακείο θα ασχοληθεί µε νέες δοµές και σίγουρα νέους κινδύνους, συνδυάζοντας παράλληλα και την ψηφιακή µετάβαση.
Θα προσφέρει αυτό το µέλλον τη δυνατότητα στον φαρµακοποιό να παραµείνει ανεξάρτητος, ενώ παράλληλα να επωφελείται από τη δύναµη του συνόλου; Φαρµακοποιοί από τη φαρµακευτική βιοµηχανία, τα σωµατεία,
αλλά και τα δίκτυα και το ηλεκτρονικό εµπόριο, θα µοιραστούν τις σκέψεις τους για την εύρεση της σωστής αναλογίας των συστατικών που θα αποτελέσουν τη φόρµουλα για το προφίλ του φαρµακοποιού του αύριο.
Συντονιστής
- Πόπη Χαραµή, Φαρµακοποιός, Αρχισυντάκτρια PHARMACY Management KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 & ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

6

Η
ΑΚ

ΡΙ
6/6
/21

18:15 - 18:30

ΚΥ

Συµµετέχουν
- Σεραφείµ Ζήκας, Φαρµακοποιός, Γεν. Γρ. ΠΦΣ, Πρόεδρος Ι∆ΕΕΑΦ, Πρόεδρος ΦΣ Θήβας
- Βασίλης Πενταφράγκας, Φαρµακοποιός, Εντεταλµένος Σύµβουλος ΠΕΦ
- ∆ηµήτρης Μωραΐτης, Φαρµακοποιός, Γ.∆ BIAN, Πρόεδρος ΕΦΕΧ
- Μίλτος Αγιούµπ, Φαρµακοποιός, ΜΒΑ, Αντιπρόεδρος ∆Σ ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.ΠΕ
- Τριανταφυλλάς Γεράσιµος, Φαρµακοποιός µε Ηλεκτρονικό Φαρµακείο
Συµπεράσµατα - Λήξη Συνεδρίου
- Κωνσταντίνος ∆εµέτζος, Καθηγητής Φαρµακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΕΦΕ
- Πίππα Αναστασία-Γεωργία, Φαρµακοποιός, MSc, PhD, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ταµίας ∆Σ ΕΦΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Πρόεδροι Επιστηµονικής και Οργανωτικής επιτροπής
- ∆εµέτζος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φαρµακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ∆Σ ΕΦΕ
- Τσέτη Κλ. Ιουλία, Φαρµακοποιός M.Sc, CEO Οµίλου ΟΦΕΤ, Α’ Αντιπρόεδρος ΕΦΕ
- Σκαλτσά Ελένη, Καθηγήτρια Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ, Β’ Αντιπρόεδρος ∆Σ ΕΦΕ

7

Μέλη Επιστηµονικής και Οργανωτικής επιτροπής
- Χήνου Ιωάννα, Καθηγήτρια Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ, Γεν. Γραµµατέας ΕΦΕ
- Πίππα Αναστασία-Γεωργία, Φαρµακοποιός, MSc, PhD, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ταµίας ∆Σ ΕΦΕ
- Γκραίκου Κωνσταντία, Ε∆ΙΠ Φαρµακευτικής, ΜSc, PhD, Μέλος της ΕΦΕ
- Ναζίρης Νικόλαος, Φαρµακοποιός, MSc, PhD, Μέλος ∆Σ ΕΦΕ
- Σιαµίδη Αγγελική, Φαρµακοποιός MSc, PhD, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Μέλος ∆Σ ΕΦΕ
- Χατζηαντωνίου Σοφία, Επικ. Καθηγήτρια Φαρµακευτικής Τεχνολογίας, Παν/µιο Πατρών, Μέλος ∆Σ ΕΦΕ
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