ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
της
ης

3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ιηµερίδας Υγείας + Έκθεσης Μεσσηνίας
23-24 Φεβρουαρίου 2019
µε θέµα: "ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για το ΕΥ ΖΗΝ"
Ο Όµιλος Pharmagroup ευχαριστεί θερµά όλους τους συµµετέχοντες, Θεσµικούς Εκπροσώπους, Ιατρούς,
Φαρµακοποιούς, Πανεπιστηµιακούς, Οµιλητές, Συνεργάτες, Φίλους και Κοινό που παρευρέθηκαν στην 3η µεγάλη
Επιστηµονική και Εκπαιδευτική ∆ιηµερίδα Υγείας και Έκθεση Μεσσηνίας, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε
απόλυτη επιτυχία στην κατάµεστη Συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου «Elite City Resort», στις 23 και 24
Φεβρουαρίου 2019, στην Καλαµάτα.
Πρόκειται για έναν σχετικά νέο Επιστηµονικό και Εκπαιδευτικό Θεσµό ο οποίος θεσπίστηκε το 2017 από τoν
Όµιλο Pharmagroup & το νεοσύστατο ∆ίκτυο Φαρµακείων Pharmaspot!
Την έναρξη της ∆ιηµερίδας σηµατοδότησαν χαιρετισµοί εκ µέρους φορέων της πολιτείας, του κυρίου Φυλακτίδη
και εκπροσώπων εταιρειών.
Με 19 οµιλητές, 19 οµιλίες, και 2 στρογγυλά τραπέζια, πρωταρχικός στόχος της ∆ιηµερίδας ήταν να δοθεί
ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα επιστηµονικά και εκπαιδευτικά, από καταξιωµένους επιστήµονες και καθηγητές,
καθώς επίσης και σε επιχειρηµατικά τα οποία απασχολούν τους σύγχρονους επαγγελµατίες λειτουργούς υγείας
Φαρµακοποιούς καθώς και τους συνεργάτες αυτών.
Απολογιστικά, επιτεύχθηκαν µε σηµαντική επιτυχία οι παρακάτω στόχοι :
•

•

•

•
•
•

η επικαιροποίηση των γνώσεων των φαρµακοποιών αναφορικά µε ευρέως συνταγογραφούµενα
φάρµακα και συµπληρώµατα, µε παλιά φάρµακα σε στόχους repurposing και repositioning, µε τα
φυτά ως όπλα στο οπλοστάσιό τους από καθηγητές των φαρµακευτικών σχολών του
πανεπιστηµίου Πατρών (Τοπούζης, Νικολαρόπουλος, Λάµαρη), Αθηνών (Παπαπετρόπουλος) του
Καποδιστριακού (Σκαλτσά, Καλοζούµη) και του Α.Π.Θ. (Χατζηπαύλου-Λίτινα)
η επιστηµονική επιµόρφωση των φαρµακοποιών πάνω σε θέµατα υγείας πρόληψης και
πρωτοβάθµιας αντιµετώπισης στον τοµέα της ανδρολογίας (Σταυρόπουλος), λοµωξιολογίας
(Σκουτέλης, Κουσούλης) από έγκριτους ιατρούς αντιστοίχων ειδικοτήτων και της οφθαλµολογίας
(Κισκήρας), από εκπροσώπους εταιρειών
η ενηµέρωση των φαρµακοποιών πάνω σε θέµατα διαχείρισης φαρµακείου, επικοινωνίας και
πιστότητας πελάτη, και νέων τάσεων της αγοράς του φαρµάκου από φαρµακοποιούς και
εκπροσώπους εταιρειών,
η αναλυτική ενηµέρωση των φαρµακοποιών πάνω σε επιλεγµένα προϊόντα από φαρµακοποιούς
και εκπροσώπους εταιρειών,
η εκπαιδευτική ενηµέρωση των φαρµακοποιών πάνω στις καινούριες επιταγές του GDPR.
ο προβληµατισµός και η επανεξέταση ευκαιριών και εµποδίων στην ένταξη του φαρµακείου στην
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι συνεργάτες φαρµακοποιοί που παρακολούθησαν την 3η Επιστηµονική & Εκπαιδευτική
∆ιηµερίδα Υγείας παίρνουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ από το
Ινστιτούτο δια Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Φαρµακοποιών (Ι∆ΕΕΑΦ) !
Την ∆ιηµερίδα παρακολούθησε µε µεγάλο ενδιαφέρον πλήθος φαρµακοποιών, από όλη την Πελοπόννησο και την
Αιτωλοακαρνανία.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, είναι το έντονα διαδραστικό κλίµα που επικράτησε, γεγονός που
αποδεικνύει ότι τα θέµατα κράτησαν αµείωτο το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων. Κατά τη διάρκεια της
διηµερίδας, µετά από κάθε οµιλία - ενηµέρωση, οι φαρµακοποιοί είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήµατά

τους, στα πλαίσια ανοιχτής συζήτησης που ακολουθούσε, όπως και στα διαλλείµατα, όλοι οι παρευρισκόµενοι
είχαν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν περαιτέρω τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους διοργανωτές, για το πολλά
υποσχόµενο εγχείρηµα και να το αξιολογήσουν.
Την ∆ιηµερίδα πλαισίωνε Έκθεση µε περίπτερα ενηµέρωσης και πλούσια δώρα, των χορηγών της διοργάνωσης.
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