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Προγραμματίστε τον χρόνο σας σύμφωνα με όσα σας ενδιαφέρουν!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
3ο Συνέδριο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ «Αύριο, Ένα Νέο Επάγγελμα»
ΘΕΑΤΡΟΝ - Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 
Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2019

09:00 Προσέλευση - Εγγραφές - Καφές

09:30 - 09:45
Έναρξη του Συνεδρίου - Καλωσόρισμα - Πρόλογος
Κωνσταντίνος Πάνος, Πρόεδρος ΔΣ Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ

09:45 - 10:00
Χαιρετισμοί

10:00 - 10:15
Παρουσίαση των εισηγήσεων και σκοπού του Συνεδρίου
Θανάσης Μουχτής, Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ

10:15 - 10:45
Οι επιταγές των ασθενών και του κοινού μέσα στο εξελισσόμενο οικοσύστημα της υγείας και η αναγκαιότητα του 
φαρμακοποιού των επτά αστέρων στην εκπλήρωση των στόχων της δημόσιας υγείας.
Οι ανάγκες των ασθενών και οι επιταγές τους, υπαγορεύουν στα οικοσυστήματα της υγείας την ενεργητική προσαρμογή τους. Σε 
όλες τις μελλοντικές εκδοχές που επιτρέπουν σε αυτούς τους μετασχηματισμούς να τελεσφορήσουν, καθοριστική συμβολή έχουν 
και οι φαρμακοποιοί της κοινότητας. Η εξέλιξη των παλαιών και η εισαγωγή νέων λειτουργειών στη φαρμακευτική πρακτική, 
επιτρέπουν στον σύγχρονο τρόπο αντιμετώπισης της υγείας να εκπληρώσει τους στόχους του. Ο σύμπλοκος όρος του 
φαρμακοποιού των επτά αστέρων που εισήγαγε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2014, περιγράφει τον φαρμακοποιό που 
ικανοποιώντας τις ανάγκες ασθενών - πολιτών και τις επιθυμίες της δημόσιας υγείας, γίνεται όχι απλά χρήσιμος αλλά απαραίτητος 
συντελεστής επιτυχίας.
Λευτέρης Μαρίνος, MPharm, MSc στη Φαρμακογνωσία Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων, Γ. Γραμματέας ΔΣ ΟΣΦΕ, Μέλος 
της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Πρακτικής

10:45 - 11:30
Οι διεθνείς εξελίξεις στον φαρμακευτικό χώρο και η διάθεση των φαρμάκων ειδικού χειρισμού – ΦΥΚ από τα φαρμακεία της 
κοινότητας.
Το αντικείμενο εργασίας του φαρμακείου αλλάζει παγκοσμίως, με τους φαρμακοποιούς να εξελίσσονται και να περνούν από τον 
παραδοσιακό ρόλο της πώλησης φαρμάκων στο επίπεδο της κλινικής φροντίδας. Τα όρια είναι πλέον δυσδιάκριτα στον τομέα της 
υγείας και οι φαρμακοποιοί καλύπτουν πολλά κενά του συστήματος. Ως οι πλέον προσβάσιμοι επαγγελματίες υγείας στην 
κοινότητα, οι φαρμακοποιοί έχουν διευρύνει την πρακτική τους κινούμενοι σε νέες κατευθύνσεις. Η παρουσίαση αυτή περιέχει 
πολλές από τις καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζουν σήμερα οι φαρμακοποιοί στις Η.Π.Α. καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 
προσπαθεί η Amazon να εισέλθει στην αγορά του φαρμακείου.
Dan Steiber R.Ph., Αρχισυντάκτης και Αντιπρόεδρος του παγκοσμίως κορυφαίου περιοδικού Specialty Pharmacy Times   

11:30 -12:00 
Οι ευκαιρίες και τα εμπόδια του μελλοντικού ρόλου του κοινοτικού φαρμακείου - Η εμπειρία της Μεγάλης Βρετανίας.
Η τρέχουσα φαρμακευτική πρακτική είναι σύνθετη σε σχέση  με το παρελθόν. Ποια είναι όμως τα εμπόδια που έχει ο 
φαρμακοποιός σχετικά με την  εξέλιξη του ρόλου του; Τι ευκαιρίες του δίνονται στη σύγχρονη φαρμακευτική πρακτική; Η Μεγάλη 
Βρετανία εισάγει την έννοια της προαγωγής της υγείας μέσα από τα φαρμακεία κοινότητας το 1970 και το 2005 με το νέο 
νομοθετικό πλαίσιο το φαρμακείο παρέχει τρία επίπεδα υπηρεσιών: 1. Βασικές υπηρεσίες (σε εθνικό επίπεδο), οι οποίες πρέπει 
να παρέχονται από όλους τους φαρμακοποιούς των φαρμακείων της κοινότητας,  2. Προηγμένες υπηρεσίες  οι οποίες παρέχονται 
σε εθνικό επίπεδο από εκπαιδευμένους φαρμακοποιούς, οι οποίοι έχουν επιπλέον εγκαταστάσεις για το σκοπό αυτό και 3. Τις 
εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα ανατεθούν με βάση τις τοπικές ανάγκες πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι δραστηριότητες 
δημόσιας υγείας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και των τριών επιπέδων και μία από τις βασικές υπηρεσίες είναι η προώθηση 
υγιεινών τρόπων ζωής και η συμμετοχή σε εθνικές και τοπικές εκστρατείες. Πώς το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της φαρμακευτικής πρακτικής και σε άλλες χώρες όπως η Ελλάδα;
Prof. Reem Kayyali, Professor of clinical and applied pharmacy practice, Head Department of Pharmacy, Pharmacy Practice 
Field Leader, School of Life Sciences, Pharmacy and Chemistry, Kingston University - London



12:00 - 12:30 Διάλειμμα - Σνακ

12:30 - 13:00
Το σύστημα αποζημίωσης των φαρμακείων της κοινότητας στη Γαλλία και πώς αυτό ευθυγραμμίζεται με την εξελικτική 
πορεία προς το Ευρωπαϊκό φαρμακείο του μέλλοντος.
Για πολύ καιρό, η οικονομία των φαρμακείων βασιζόταν αποκλειστικά στο ποσοστό κέρδους επί των φαρμακευτικών πωλήσεων. 
Οι φαρμακοποιοί, προκειμένου να διαχειριστούν από τη μία πλευρά τις τεράστιες αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο φαρμάκων με πολύ 
πιο ακριβά νέα προϊόντα και από την άλλη πλευρά την ύπαρξη πολλών περισσοτέρων γενόσημων φαρμάκων σε συνδυασμό με τις 
διαρκείς κυβερνητικές πιέσεις για περικοπή των δαπανών, αναγκάστηκαν να επαναπροσδιορίσουν το οικονομικό τους μοντέλο. 
Στη Γαλλία, ισχύει από το 2015 ένα νέο μοτίβο αποζημίωσης, που βασίζεται σε αμοιβές υπηρεσιών που συμπληρώνουν το 
περιθώριο κέρδους και εξελίσσεται έτσι ώστε οι αμοιβές αυτές να αντικαταστήσουν το περιθώριο κέρδους γενικά. Είναι το 
μοντέλο αυτό κατάλληλο για κάθε χώρα; Αυτό είναι το μέλλον των αποδοχών των φαρμακείων; Η παρουσίαση αυτή ευελπιστεί να 
αποτελέσει τροφή για σκέψη, παρουσιάζοντας τα τελευταία δεδομένα για το ζήτημα.
Alain Roudergues, Γεν. Διευθυντής SECOF (Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ευρώπης)
 
13:00 - 14:00
Στρογγυλό Τραπέζι: Ποιες οι ανάγκες του ασθενούς και πώς αυτές διαμορφώνουν το φαρμακείο του αύριο.
Οι σύγχρονοι ασθενείς αποποιούνται τον παλιό παθητικό τους ρόλο και θέλουν να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή τόσο στον χειρισμό 
της ασθένειάς τους όσο και στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την υγεία τους. Προκειμένου αυτό να το επιτύχουν, 
καταφεύγουν όλο και συχνότερα στο διαδίκτυο ενώ επιπλέον συχνά δυσκολεύονται να αντιληφθούν ποιος επιστήμονας από τον 
χώρο της υγείας είναι ο καταλληλότερος για να απαντήσει τα κάθε φορά διαφορετικά ερωτήματά τους. Η βασική επιδίωξη όλων 
των σύγχρονων συστημάτων υγείας είναι να ενδυναμωθεί η συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων για τη θεραπεία και τη 
διαχείριση της ασθένειάς τους, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται να διευρυνθεί η ομάδα των επιστημόνων υγείας οι οποίοι εμπλέκονται 
στη διαχείριση των θεραπειών, οι οποίες συχνά γίνονται όλο και πιο σύνθετες. Πώς ο φαρμακοποιός θα μπορεί να βοηθήσει τον 
ασθενή του αύριο, να διαχειρίζεται πιο καθαρά και πιο υπεύθυνα τη θεραπευτική πορεία του;
Συντονιστής: Λευτέρης Μαρίνος
Νίκος Δέδες, Πρόεδρος European AIDS Treatment Group & Πρόεδρος «Θετική Φωνή»
Dan Steiber R.Ph., Αρχισυντάκτης και Αντιπρόεδρος του παγκοσμίως κορυφαίου περιοδικού Specialty Pharmacy Times 
Alain Roudergues, Γεν. Διευθυντής SECOF (Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ευρώπης) 

14:00 – 14:30 Διάλειμμα – Σνακ

14.30 - 15:00
Οι αλλαγές στον ασφαλιστικό χώρο: Οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για τον Φαρμακοποιό.
Οι εξελίξεις στην ιατρική πρακτική και στον ασφαλιστικό χώρο, ενισχύουν την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, καθώς και τη 
σχέση του πολίτη με τους επαγγελματίες υγείας. Νέα οικοσυστήματα θα εξελιχθούν για να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών για 
πληροφόρηση και για επικοινωνία. Αυτές θα δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες για τους φαρμακοποιούς.
Γεώργιος Βελιώτης, Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας INTERAMERICAN, Πρόεδρος Πλατφόρμας Υγείας Insurance Europe, 
Εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Πρόεδρος EURAPCO Health Group

15:00 -15:30
Η αξία της ομαδικότητας και πώς αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από τους Έλληνες φαρμακοποιούς.
Πώς η ομαδικότητα και η συνεργασία καθορίζουν την επιτυχία σε όλα τα επίπεδα; Πώς μπορείς να κατακτήσεις την κορυφή 
στηριζόμενος στην ομάδα;  Ένας από τους κορυφαίους παίκτες και προπονητές  που έχει αναδείξει το ελληνικό μπάσκετ θα 
μιλήσει για την αξία της ομαδικότητας και πώς αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από τους Έλληνες φαρμακοποιούς.
Coach Παναγιώτης Γιαννάκης

15:30 - 16:00
Συζήτηση με το ακροατήριο και συμπεράσματα του Συνεδρίου.
Θανάσης Μουχτής, Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.

Ένδειξη           : Ομιλία στα Αγγλικά. 
Παραλάβετε τον μεταφραστικό εξοπλισμό από την είσοδο της Αίθουσας.

Δείτε το Επάγγελμά σας με Ένα Άλλο Βλέμμα
Δεν υπάρχουν συνταγές θαύματα...

Νέες προκλήσεις, νέες ιδέες, νέες πηγές εσόδων...
Ανακαλύψτε τες εδώ !
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Ευχαριστούμε τις Εταιρείες που Συμμετέχουν στην Επιμόρφωση των Φαρμακοποιών και των Ομάδων τους: 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ

ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ:

• ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ  
ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

• ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ


