
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Διημερίδα + Έκθεση 4

Υγεία και Επιχειρηματικότητα

Ο Όμιλος Pharmagroup AE και εγώ προσωπικά,

συμμετέχοντες, ομιλητές, συνεργάτες, φίλους και κοινό που παρευρέθηκαν  στην πρώτη 

μεγάλη εκπαιδευτική και ενημερωτική διημερίδα που πραγματοποιήθηκε  στην Συνεδριακή 

αίθουσα του ξενοδοχείου «Elite

Καλαμάτα. 

Αναλύθηκαν επιστημονικά θέματα που ακουμπούν τον κλάδο της υγείας και της 

επιχειρηματικότητας και απασχολούν τους σύγχρονους επαγγελματίες λειτουργούς υγείας 

Φαρμακοποιούς καθώς και συνεργάτες αυτών. 

Την πρώτη ημέρα  της οργάνωσης επικ

πρόληψης και αντιμετώπισης με 5 ομιλίες και 1 στρογγυλό τραπέζι. Αναλυτικά:

«Καρκίνος του προστάτη: Ενημερώνομαι και προλαμβάνω»

 Δρ. Σταυρόπουλος Νικόλαος

σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Πρώϊμη και έγκαιρη αναγνώριση ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Τι 

προσφέρει αλήθεια η φαρμακευτική μας παρέμβαση»

Δρ. Μαριέττα Τσόπελα 

«Ημικρανία: από τη διάγνωση στην αντιμετώπιση. Νεότερα δεδομένα και μελλοντικές 

θεραπείες» 

Δρ.Παναγιώτης Σολδάτος, Ειδικός Νευρολόγος 

«Σύγχρονη παιδιατρική φροντίδα: Συστηματική παρακολούθηση της υγείας και ανάπτυξης 

βρεφών – παιδιών και εφήβων»

Δρ. Σταυρούλα Ψώνη-Σολδάτου

«Το φάρμακο σου, η τροφή σου»

Δρ. Πολυχρονοπούλου, Κλινικός Διαιτολόγος 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Διημερίδα + Έκθεση 4-5 Φεβρουαρίου 2017 με θέμα:

Υγεία και Επιχειρηματικότητα 

και εγώ προσωπικά, ευχαριστούμε θερμά όλους τους 

συμμετέχοντες, ομιλητές, συνεργάτες, φίλους και κοινό που παρευρέθηκαν  στην πρώτη 

εκπαιδευτική και ενημερωτική διημερίδα που πραγματοποιήθηκε  στην Συνεδριακή 

Elite City Resort», στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2017

Αναλύθηκαν επιστημονικά θέματα που ακουμπούν τον κλάδο της υγείας και της 

επιχειρηματικότητας και απασχολούν τους σύγχρονους επαγγελματίες λειτουργούς υγείας 

Φαρμακοποιούς καθώς και συνεργάτες αυτών.  

Την πρώτη ημέρα  της οργάνωσης επικεντρωθήκαμε σε θέματα ενημέρωσης υγείας, 

πρόληψης και αντιμετώπισης με 5 ομιλίες και 1 στρογγυλό τραπέζι. Αναλυτικά:

«Καρκίνος του προστάτη: Ενημερώνομαι και προλαμβάνω» 

Δρ. Σταυρόπουλος Νικόλαος, Χειρούργος Ανδρολόγος, Ουρολόγος,Διδάκτωρ Ιατρικής 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

«Πρώϊμη και έγκαιρη αναγνώριση ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Τι 

προσφέρει αλήθεια η φαρμακευτική μας παρέμβαση» 

«Ημικρανία: από τη διάγνωση στην αντιμετώπιση. Νεότερα δεδομένα και μελλοντικές 

, Ειδικός Νευρολόγος MD PhDc 

«Σύγχρονη παιδιατρική φροντίδα: Συστηματική παρακολούθηση της υγείας και ανάπτυξης 

παιδιών και εφήβων» 

Σολδάτου, Παιδίατρος 

«Το φάρμακο σου, η τροφή σου» 

, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος 

5 Φεβρουαρίου 2017 με θέμα: 

θερμά όλους τους 

συμμετέχοντες, ομιλητές, συνεργάτες, φίλους και κοινό που παρευρέθηκαν  στην πρώτη 

εκπαιδευτική και ενημερωτική διημερίδα που πραγματοποιήθηκε  στην Συνεδριακή 

017, στην 

Αναλύθηκαν επιστημονικά θέματα που ακουμπούν τον κλάδο της υγείας και της 

επιχειρηματικότητας και απασχολούν τους σύγχρονους επαγγελματίες λειτουργούς υγείας 

εντρωθήκαμε σε θέματα ενημέρωσης υγείας, 

πρόληψης και αντιμετώπισης με 5 ομιλίες και 1 στρογγυλό τραπέζι. Αναλυτικά: 

, Χειρούργος Ανδρολόγος, Ουρολόγος,Διδάκτωρ Ιατρικής 

«Πρώϊμη και έγκαιρη αναγνώριση ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Τι 

«Ημικρανία: από τη διάγνωση στην αντιμετώπιση. Νεότερα δεδομένα και μελλοντικές 

«Σύγχρονη παιδιατρική φροντίδα: Συστηματική παρακολούθηση της υγείας και ανάπτυξης 



 

 

Στρογγυλό τραπέζι: 

«Παραφάρμακο και OTC, σωστή προώθηση στην αυτοθεραπεία αναδεικνύοντας τον 

επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού»

Συντονιστής: Πετρουλάκης Κων/νος

Συμμετείχαν στο πάνελ οι φαρμακοποιοί:

Φυλακτίδη Αικατερίνη, Ταμίας Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας

Φετινίδου Χρυσάνθη, Πάτρα

Χάντζος Βασίλειος, Καλαμάτα

 

Η Κυριακή ήταν αφιερωμένη σε θέματα 

Πιστότητας πελάτη καθώς και νέων τάσεων στο επάγγελμα, τομείς που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν στην δύσκολη καθημερινότητα τους οι επαγγελματίες λειτουργοί υγείας.

Πραγματοποιήθηκαν 7 ξεχωριστές ομιλίες και 2 στρογγυλά τραπέζια

ενδιαφέρον. Αναλυτικά: 

«Οστεοπόρωση και οστεοπενία: Πρόληψη και καταπολέμηση. Αλήθεια και μύθοι. 

Εναλλακτικές απόψεις ναι ή όχι»

Δρ. Νικόλαος Ζερβάκης, MD

τραυματιολόγος. 

«Υπάρχουν κίνδυνοι από την χορήγηση από μη φαρμακοποιό συμπληρωμάτων διατροφής?»

Σοφία Κωστέα, Διαιτολόγος 

«Προεμμηνορυσιακό σύνδρομο, Κλιμακτήριος, Εμμηνόπαυση: Συμπτωματολογία και 

αντιμετώπιση. Υπάρχει εναλλακτική προσέγγιση?»

Δρ. Παντελής Κοκκινόπουλος

Ελληνικής αντικαρκινικής Εταιρείας Ν.Αργολίδας.

«Η έννοια και η αξία του επιχειρηματικού σχεδιασμού από τον επαγγελματία 

φαρμακοποιό»¨ 

Χρυσάνθη Φετινίδου, Φαρμακοποιός Πάτρα.

«Στεφανιαία καρδιακή νόσος: Α

Δρ.Μανώλης Μάκαρης, Καρδιολόγος, Επιμελητής στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

, σωστή προώθηση στην αυτοθεραπεία αναδεικνύοντας τον 

επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού» 

Πετρουλάκης Κων/νος, Φαρμακοποιός 

οι φαρμακοποιοί: 

, Ταμίας Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας 

, Πάτρα 

Καλαμάτα 

ένη σε θέματα διαχείρισης φαρμακείου, Επικοινωνίας και 

Πιστότητας πελάτη καθώς και νέων τάσεων στο επάγγελμα, τομείς που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν στην δύσκολη καθημερινότητα τους οι επαγγελματίες λειτουργοί υγείας.

Πραγματοποιήθηκαν 7 ξεχωριστές ομιλίες και 2 στρογγυλά τραπέζια με ιδιαίτερο 

«Οστεοπόρωση και οστεοπενία: Πρόληψη και καταπολέμηση. Αλήθεια και μύθοι. 

Εναλλακτικές απόψεις ναι ή όχι» 

MD, Msc Στρατιωτικός Ιατρός, Ορθοπαιδικός Χειρούργος 

ό την χορήγηση από μη φαρμακοποιό συμπληρωμάτων διατροφής?»

, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος 

«Προεμμηνορυσιακό σύνδρομο, Κλιμακτήριος, Εμμηνόπαυση: Συμπτωματολογία και 

αντιμετώπιση. Υπάρχει εναλλακτική προσέγγιση?» 

Δρ. Παντελής Κοκκινόπουλος, Μαιευτήρας, Γυναικολόγος, Πρόεδρος παραρτήματος της 

Ελληνικής αντικαρκινικής Εταιρείας Ν.Αργολίδας. 

«Η έννοια και η αξία του επιχειρηματικού σχεδιασμού από τον επαγγελματία 

, Φαρμακοποιός Πάτρα. 

«Στεφανιαία καρδιακή νόσος: Αιτίες, Κίνδυνοι, Συμπτώματα» 

, Καρδιολόγος, Επιμελητής στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

, σωστή προώθηση στην αυτοθεραπεία αναδεικνύοντας τον 

φαρμακείου, Επικοινωνίας και 

Πιστότητας πελάτη καθώς και νέων τάσεων στο επάγγελμα, τομείς που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν στην δύσκολη καθημερινότητα τους οι επαγγελματίες λειτουργοί υγείας. 

με ιδιαίτερο 

«Οστεοπόρωση και οστεοπενία: Πρόληψη και καταπολέμηση. Αλήθεια και μύθοι. 

Στρατιωτικός Ιατρός, Ορθοπαιδικός Χειρούργος 

ό την χορήγηση από μη φαρμακοποιό συμπληρωμάτων διατροφής?» 

«Προεμμηνορυσιακό σύνδρομο, Κλιμακτήριος, Εμμηνόπαυση: Συμπτωματολογία και 

Μαιευτήρας, Γυναικολόγος, Πρόεδρος παραρτήματος της 

«Η έννοια και η αξία του επιχειρηματικού σχεδιασμού από τον επαγγελματία 

, Καρδιολόγος, Επιμελητής στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. 



 

 

«Πότε θέλει έλεγχο η ακοή του παιδιού μου?»

Ωτορινολαρυγγολόγος 

«Φάρμακο: Αγορά Εργασίας μετά από 7

Κονιδάρης Γεράσιμος, Εντεταλμένος σύμβουλος Διοίκησης ΤΑΥΦΕ, πρώην διευθυντής 

ανάπτυξης Sanofi, Επίτιμος Πρόεδρος ΤΕΑΥΦΕ και πρόεδρος παγκόσμιας ομοσπονδίας 

Ιατροφαρμακευτικής ενημέρωσης και περίθαλψης

Στρογγυλά τραπέζια: 

«Οι εξελίξεις στο επάγγελμα τ

και διαμόρφωση» 

Συντονιστής: Προκάκης Κυριάκος

φαρμακείων. 

Συμμετείχαν στο πάνελ οι φαρμακοποιοί:

Λόπας Ιωάννης, Πύλος 

Φετινίδου Χρυσάνθη, Πάτρα

Μουρκογιάννη Ελένη, Πάτρα

«ΕΦΚΑ: Η νέα διοικητική μεταρύθμιση του προς όφελος των σημερινών ασφαλισμένων 

συνταξιούχων ή για την βιωσιμότητα του συστήματος»

Συντονιστής: Αμπατζόγλου Θεόδωρος

Συλλόγου, τ.Διοικητής ΙΚΑ, τ

Συμμετείχαν στο πάνελ οι φαρμακοποιοί:

Κονιδάρης Γεράσιμος 

Πετρουλάκης Κων/νος 

Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους ομιλητές, γιατρούς και φαρμακοποιούς, αλλά και στον 

καθένα ξεχωριστά για την κατάθεση των γνώσεων τους στο κοινό  ,τις όμορφες συζητήσεις 

που ακολούθησαν, τα αξιόλογα συμπεράσματα καθώς και τις διαφορετικές οπτικές γωνίες 

πάνω σε τόσα θέματα υγείας.

Θα ήταν παράλειψη φυσικά

στήριξαν την οργάνωση της διημερίδας αυτής.

 

«Πότε θέλει έλεγχο η ακοή του παιδιού μου?»Δρ. Παναγιώτης Κουσούλης, Χειρούργος 

«Φάρμακο: Αγορά Εργασίας μετά από 7 χρόνια μνημονίου» 

, Εντεταλμένος σύμβουλος Διοίκησης ΤΑΥΦΕ, πρώην διευθυντής 

, Επίτιμος Πρόεδρος ΤΕΑΥΦΕ και πρόεδρος παγκόσμιας ομοσπονδίας 

Ιατροφαρμακευτικής ενημέρωσης και περίθαλψης 

«Οι εξελίξεις στο επάγγελμα του φαρμακοποιού και στο χώρο του φαρμακείου 

Προκάκης Κυριάκος, Σύμβουλος Οργάνωσης και Εμπορικής λειτουργίας 

Συμμετείχαν στο πάνελ οι φαρμακοποιοί: 

Φετινίδου Χρυσάνθη, Πάτρα 

ιάννη Ελένη, Πάτρα 

«ΕΦΚΑ: Η νέα διοικητική μεταρύθμιση του προς όφελος των σημερινών ασφαλισμένων 

συνταξιούχων ή για την βιωσιμότητα του συστήματος» 

Αμπατζόγλου Θεόδωρος, Φαρμακοποιός τ.Πρόεδρος Παν. Φαρμακευτικού 

Συλλόγου, τ.Διοικητής ΙΚΑ, τ.Διοικητής ΟΑΕΔ 

Συμμετείχαν στο πάνελ οι φαρμακοποιοί: 

Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους ομιλητές, γιατρούς και φαρμακοποιούς, αλλά και στον 

για την κατάθεση των γνώσεων τους στο κοινό  ,τις όμορφες συζητήσεις 

τα αξιόλογα συμπεράσματα καθώς και τις διαφορετικές οπτικές γωνίες 

πάνω σε τόσα θέματα υγείας. 

Θα ήταν παράλειψη φυσικά να μην ευχαριστήσουμε όλες τις εταιρείες που χορη

στήριξαν την οργάνωση της διημερίδας αυτής. 

, Χειρούργος 

, Εντεταλμένος σύμβουλος Διοίκησης ΤΑΥΦΕ, πρώην διευθυντής 

, Επίτιμος Πρόεδρος ΤΕΑΥΦΕ και πρόεδρος παγκόσμιας ομοσπονδίας 

ου φαρμακοποιού και στο χώρο του φαρμακείου – Διαχείριση 

, Σύμβουλος Οργάνωσης και Εμπορικής λειτουργίας 

«ΕΦΚΑ: Η νέα διοικητική μεταρύθμιση του προς όφελος των σημερινών ασφαλισμένων –

, Φαρμακοποιός τ.Πρόεδρος Παν. Φαρμακευτικού 

Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους ομιλητές, γιατρούς και φαρμακοποιούς, αλλά και στον 

για την κατάθεση των γνώσεων τους στο κοινό  ,τις όμορφες συζητήσεις 

τα αξιόλογα συμπεράσματα καθώς και τις διαφορετικές οπτικές γωνίες 

όλες τις εταιρείες που χορηγικά 



 

 

 

Σας διαβεβαιώνουμε πως αυτή η όμορφη αρχή μας σηματοδοτεί την έναρξη μιας εποχής με 

την υλοποίηση παρόμοιων ημερίδων σε διάφορες πόλεις της Πελοποννήσου και της Δυτικής 

Ελλάδος, με απώτερο σκοπό την 

επιστημονικά θέματα όσο και σε θεσμικά.

 

Μάλαμα Όλγα 

Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας 

Ομίλου Pharmagroup AE 

 

 

Σας διαβεβαιώνουμε πως αυτή η όμορφη αρχή μας σηματοδοτεί την έναρξη μιας εποχής με 

την υλοποίηση παρόμοιων ημερίδων σε διάφορες πόλεις της Πελοποννήσου και της Δυτικής 

Ελλάδος, με απώτερο σκοπό την ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου τόσο σε 

επιστημονικά θέματα όσο και σε θεσμικά. 

& Επικοινωνίας  

Σας διαβεβαιώνουμε πως αυτή η όμορφη αρχή μας σηματοδοτεί την έναρξη μιας εποχής με 

την υλοποίηση παρόμοιων ημερίδων σε διάφορες πόλεις της Πελοποννήσου και της Δυτικής 

ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου τόσο σε 


