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Τα νέα του

PHARMA Point

Υπό την αιγίδα  

• του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ

• του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

• του Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

• του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Διοργάνωση  
Φαρμακευτικός	Σύλλογος	Θεσσαλονίκης

15-16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Αγαπητοί	συνάδελφοι
Με κεντρικό θέμα του 16oυ PHARMA point «Η	ώρα	της	και-
νοτομίας	στη	φαρμακευτική	περίθαλψη	και	επιστήμη», στό-
χος του μεγαλύτερου φαρμακευτικού συνεδρίου – έκθεσης 
της Βόρειας Ελλάδας, είναι να δοθεί έμφαση στον ουσιαστικό 
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η στροφή προς την και-
νοτομία για την αντιμετώπιση της κρίσης και την εξέλιξη του 
φαρμακευτικού επαγγέλματος.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επιχειρεί, για ακό-
μη μία χρονιά, να καλύψει μέσα από το πλούσιο	συνεδριακό	
πρόγραμμά	του τις ανάγκες για ενημέρωση των φαρμακοποι-
ών σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις σε επαγγελματικά 
θέματα, αλλά και τα νέα επιστημονικά δεδομένα στον τομέα 
της Φαρμακευτικής Επιστήμης.

Στο πλαίσιο αυτό, το συνέδριό μας θα τιμήσουν με την πα-
ρουσία τους διακεκριμένοι	ομιλητές από τον πανεπιστημιακό 
χώρο, την ιατρική κοινότητα και τη φαρμακευτική αγορά. Επι-
πλέον, ο γενικός επιθεωρητής ΣΕΥΥΠ κ. Σταύρος	Ευαγγελάτος 
θα αναπτύξει το πάντα επίκαιρο θέμα για «Το πεδίο παρέμβα-
σης του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρό-
νοιας στη λειτουργία των ιδιωτικών φαρμακείων», ενώ για τη 
σημασία της συνεργασίας της Πολιτείας με τους φορείς υγείας 

για την πρωτοβάθμια περίθαλψη θα μιλήσει η αντιπεριφερει-
άρχης Δημόσιας Υγείας, κ. Γερακίνα	Μπισμπινά.

Μέσα από την πλούσια θεματολογία του συνεδρίου μας θα	
γνωρίσουμε νέους «δρόμους» μέσα από τους οποίους μπο-
ρούμε να ενισχύσουμε τον επιστημονικό ρόλο μας, θα	 κα-
τανοήσουμε τον ουσιαστικό ρόλο του φαρμακοποιού στη 
διαχείριση της φαρμακοθεραπείας και στη συμμόρφωση 
των ασθενών, θα	αναπτύξουμε το θέμα της διαχείρισης των  
ΜΗΣΥΦΑ μέσα από το φαρμακείο, όπως επιβάλλεται από τα 
νέα δεδομένα στον χώρο της αγοράς, και πολλά ακόμη…  

Συνάδελφοι

Ο Σύλλογός μας έχει αντιληφθεί όλα αυτά τα χρόνια που διορ-
γανώνει το PHARMA point ότι το θεμέλιο για να πετύχει ένα 
συνέδριο είναι το πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμά μου, 
αλλά η	δική	σας	παρουσία	είναι	εκείνη	που	θα	δομήσει	τον	
ουσιαστικό	διάλογο για θέματα της επικαιρότητας που αφο-
ρούν τον κλάδο μας και	θα	συμβάλλει	στην	αναζήτηση	λύσε-
ων	στα	προβλήματά	μας. 

Σας	περιμένουμε	όλους	στο	16o	PHARMA	point!

Κυριάκος Θεοδοσιάδης
πρόεδρος Φ.Σ. Θεσσαλονίκης

Η	Θεσσαλονίκη	«καινοτομεί»…	για	16η	χρονιά!
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2016*

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
Σάββατο 15 Οκτωβρίου
11:00-14:00	 «O	ρόλος	του	φαρμακοποιού	στην	ανάπτυξη	 
	 φαρμάκων	-	Προοπτικές	επαγγελματικής	εξέλιξης	 
	 στη	φαρμακοβιομηχανία»	
	 Εισαγωγική	ομιλία:
 Δήμητρα	Χατζηπαύλου-Λίτινα,	Καθηγήτρια,	 
	 πρόεδρος	του	Τμήματος	Φαρμακευτικής	ΑΠΘ

	 Συμμετέχουν:

 • Θεόδωρος	Σκλαβιάδης,	Καθηγητής	Τμήματος	 
	 Φαρμακευτικής	ΑΠΘ,	πρόεδρος	3ου	Πανελλήνιου	Συνεδρίου 
	 Φαρμακευτικών	Τμημάτων	Ελλάδος

 • Κώστας	Κούβαρης,  
	 πρόεδρος	Φαρμακευτικού	Συλλόγου	Πειραιά

	 Τοποθετήσεις:

 • Γρηγόριος	Ρομπόπουλος,  
	 επικεφαλής	Ιατρικού	Τμήματος	Novartis	Hellas

 • Veronique	Schaaf	–	Σπυλιοπούλου,  
	 επικεφαλής	Τμήματος	Κλινικών	Μελετών	

 • Ελένη	Κόκκου, 
	 υπεύθυνη	Κανονιστικών	Υποθέσεων

	 Χορηγός:	NOVARTIS	HELLAS

14:00-14:30	 Διάλειμμα	για	καφέ	και	ελαφρύ	γεύμα	

14:30-15:15	 «Καρδιακή	Ανεπάρκεια:	Οι	ανάγκες	των	ασθενών	 
	 και	νέες	θεραπευτικές	προσεγγίσεις	 
	 για	την	αντιμετώπισή	τους»
 Δημόκριτος	Δημητριάδης,	καρδιολόγος,	 
	 επιστημονικός	συνεργάτης	Καρδιολογικού	Τμήματος	 
	 Νοσοκομείου	Κυανούς	Σταυρός

	 Δορυφορική	Διάλεξη	NOVARTIS

15:15-16:00	 «Η	στοματική	φροντίδα	στο	φαρμακείο»
 Χρυσούλα	Γκούσκου,	φαρμακοποιός, 
	 Quality	&	Training	manager	Frezyderm	ABEE

	 Χορηγός:	FREZYDERM	ΑΒΕΕ

16:00-16:45	 «Αποτελέσματα	μελέτης	και	διαπιστώσεις	για	 
	 τα	παιδιατρικά	γαληνικά	σκευάσματα	 
	 στο	Ελληνικό	φαρμακείο:	Εναιωρήματα	ή	 
	 διαμοιρασμένες	δόσεις	κόνεων	(σκονάκια);»
 Παρασκευάς	Δάλλας,	Επίκουρος	Καθηγητής	 
	 Φαρμακευτικής	Τεχνολογίας,	Τμήμα	Φαρμακευτικής	 
	 Εθνικού	&	Καποδιστριακού	Πανεπιστημίου	Αθηνών	

	 Θα	δοθεί	βεβαίωση	παρακολούθησης.

	 Χορηγός:	FAGRON	HELLAS

16:45-17:30	 «Η	προστασία	της	ποιότητας	της	ζωής	του	άνδρα	 
	 στο	πέρασμα	του	χρόνου»
 Δημήτριος	Χατζηχρήστου,	Καθηγητής	Ουρολογίας,	 
	 Ιατρική	Σχολή	ΑΠΘ

 	 Χορηγός:	MENARINI	HELLAS
        
17:30-18:30	 «Η	Δημιουργική	Πώληση	στα	O.T.C.:	 
	 Πρόκληση	ή	Αναγκαιότητα;»	
 Νίκος	Βελτράς,	οικονομολόγος,	 
	 specialist	in	pharmacy	management

	 Χορηγός:	MENARINI	HELLAS	

18:30-19:00	 «Το	πεδίο	παρέμβασης	του	Σώματος	Επιθεωρητών	 
	 Υπηρεσιών	Υγείας	και	Πρόνοιας	στη	λειτουργία
	 των	ιδιωτικών	φαρμακείων»
 Σταύρος	Ευαγγελάτος,	γενικός	επιθεωρητής	ΣΕΥΥΠ

19:00-20:00	 «Διαχείριση	της	φαρμακοθεραπείας	και	συμμόρφωση	 
	 των	ασθενών:	η	νέα	πρόκληση	για	τα	φαρμακεία»
	 Εισήγηση	–	Συντονισμός:	Άννα	Σιδηροπούλου,  
	 φαρμακοποιός,	M.Sc.	
	 Θέμα	διπλωματικής:	«Συμμόρφωση	των	ασθενών	με	 
	 τη	χρήση	της	αγωγής	και	διαφορές	μεταξύ	δημοσίων	 
	 και	ιδιωτικών	φορέων»

 • Σοφία	Κούνουπα,	γενική	διευθύντρια	NOUFIO

 • Ανδρέας	Λουκάκης,	IT	manager	NOUFIO

20:00-21:30	 Επίσημο	καλωσόρισμα	 
	 από	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	του	ΦΣΘ

 • Χαιρετισμοί	επισήμων	

 • Ομιλία	της	Αντιπεριφερειάρχη	Δημόσιας	Υγείας,	 
	 κας	Γερακίνας	Μπισμπινά
 «Συνεργασία Πολιτείας και φορέων υγείας  
 για την πρωτοβάθμια περίθαλψη»

 • Βράβευση	των	εθελοντών	διασωστών	 
	 του	Ελληνικού	Ερυθρού	Σταυρού	

 • Βράβευση	του	φοιτητή	που	εισήχθη	με	την	καλύτερη 
	 	βαθμολογία	στο	Τμήμα	Φαρμακευτικής	του	ΑΠΘ	το	2016

 • Απονομή	υποτροφιών	σε	παιδιά	φαρμακοποιών	που	
	 εισήχθησαν	στην	Τριτοβάθμια	Εκπαίδευση	από	τον	ΦΣΘ

Κυριακή 16 Οκτωβρίου

09:30-10:30 «Breakfast at Point»	 
	 Ελάτε	να	πάρετε	το	πρωινό	σας	στο	PHARMA	POINT.	
	 Κερνάμε	καφέ,	κουλούρι	Θεσσαλονίκης	και	άλλα.

	 Χορηγός:	ΒΙΑΝΕΞ	-	BIAN

10:30-13:00	 Εκπαιδευτικό	Σεμινάριο*	 
	 «Διαχείριση	ασθενών	στο	φαρμακείο:	 
	 Πεπτικό,	Πόνος,	Αλλεργίες,	Λοιμώξεις»			
 • Χαιρετισμός	εκπροσώπου	ΒΙΑΝΕΞ	-	ΒΙΑΝ

 • «Ο ρόλος του φαρμακοποιού στη διαχείριση των  
 συμπτωμάτων από υπεροξύτητα του πεπτικού» 
 Αναστάσιος	Σπαντιδέας,	παθολόγος,	 
	 κλινικός	φαρμακολόγος,	Αθήνα

 • «Η διαχείριση του πόνου από τον φαρμακοποιό» 
 Δρ	Αχιλλέας	Ε.	Γεωργιάδης,	ρευματολόγος,  
	 διδάκτωρ	Πανεπιστημίου	Αθηνών	και	Παρισίων

 • «Αλλεργική ρινίτιδα και κνίδωση: 
 Ο ρόλος του φαρμακοποιού» 
 Επίατρος	Γεώργιος	Ν.	Κωνσταντίνου,	MD,	PhD,	MSc,	 
	 FAAAAI,	διευθυντής,	Τμήμα	Αλλεργιολογίας	και	 
	 Κλινικής	Ανοσολογίας	424	ΓΣΝΕ,	Θεσσαλονίκη

 • «Διαχείριση λοιμώξεων Κοινότητας» 
 Δρ	Ιωάννης	Π.	Κιουμής,	Αναπληρωτής	Καθηγητής	 
	 Πνευμονολογίας	–	Λοιμωξιολογίας	ΑΠΘ,	 
	 υπεύθυνος	Μονάδας	Αναπνευστικών	Λοιμώξεων,	 
	 Πνευμονολογική	Κλινική	ΓΝΘ	«Γ.	Παπανικολάου»

 Οι	συμμετέχοντες	στο	σεμινάριο	θα	λάβουν	βεβαίωση	 
	 παρακολούθησης.

 *Δηλώστε	συμμετοχή	στο	www.pharmapoint.gr

	 Χορηγός:	ΒΙΑΝΕΞ	-	ΒΙΑΝ

*Υπάρχει	πιθανότητα	αλλαγών	στο	πρόγραμμα.
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12:30-13:30 «Αναγκαιότητα του εμβολιασμού 
 για την εποχική γρίπη και ο συμβουλευτικός ρόλος  
 του φαρμακοποιού στην πρόληψή της» 

 Άννα	Σιδηροπούλου,	φαρμακοποιός	M.Sc.

	 Χορηγός:	MYLAN	

13:30-14:30 «Αϋπνία, δυσυπνία και άλλες διαταραχές ύπνου, 
 η απάντηση διά χειρός Φαρμακοποιού»

	 •	 Αϋπνία,	Δυσυπνία	&	άλλες	Διαταραχές	Ύπνου 
 Χρυσοβέργη	Μαλαματή,	ειδική	ιατρός	Γενικής	 
	 Οικογενειακής	Ιατρικής

	 •	 Αϋπνίες;	H	απάντηση	διά	χειρός	Φαρμακοποιού 
 Πέτρος	Κασαρτζιάν,	φαρμακοποιός,	 
	 χημικός	φαρμάκων,	διευθύνων	σύμβουλος	Pharma	Q	

	 Χορηγός:	PHARMA	Q	

14:30-18:30 Σεμινάριο με θέμα «Εργαστήριο Φαρμακείου»

	 Συντονισμός	–	Σχολιασμοί:	 
 Γιάννης	Συλλιγνάκης,		φαρμακοποιός

	 •	 Ποιότητα	γαληνικών	σκευασμάτων	-	 
	 Ευρωπαική	Φαρμακοποιία
 Παρασκευάς	Δάλλας,	M.Sc.,	Ph.D,	Επίκουρος 
	 Καθηγητής	Φαρμακευτικής	Τεχνολογίας,	 
	 Τμήμα	Φαρμακευτικής,	ΕΚΠΑ

	 •	 Στοιχεία	(Εγγραφές)	που	γίνονται	κατά	την	 
	 παρασκευή	γαληνικού	φαρμάκου	στο	εργαστήριο	 
	 του	φαρμακείου
 Στασινός	Σικαλιάς,	φαρμακοποιός,	M.Sc.

	 •	 Σύγχρονες	προκλήσεις	 
	 στο	Εργαστήριο	του	Φαρμακείου
 Μπάμπης	Σταυρόπουλος,	φαρμακοποιός

 Θα	ακολουθήσει	ελεύθερη	συζήτηση	σχετικά	με	 
	 το	Νομοθετικό	–	Κανονιστικό	πλαίσιο	λειτουργίας 
	 του	εργαστηρίου	φαρμακείου.

 ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Σάββατο	15	Οκτωβρίου	2016

13:00-14:30 Στρογγυλό τραπέζι 
	 «Διαχείριση	των	ΜΗΣΥΦΑ	στο	φαρμακείο»
	 Προεδρείο:	Ιωάννης	Μακρυγιάννης, 
	 πρόεδρος	Φ.Σ.	Λάρισας

 • «Ποιο φάρμακο να δώσω;  
 Τα ΜΗΣΥΦΑ πίσω από τον πάγκο» 
 Διαμαντής	Κλημεντίδης,	κλινικός	φαρμακοποιός	M.Sc.,	
	 υπεύθυνος	νοσοκομειακού	φαρμακείου	στην	Κλινική	 
	 Αγία	Αικατερίνη,	Θεσσαλονίκη	

 • «Πρωτόκολλα ΜΗΣΥΦΑ στο φαρμακείο.  
 Αναγκαιότητα ή επιλογή;» 
 Κώστας	Μπαϊρακτάρης,	φαρμακοποιός	M.Sc.

 • «Η εμπειρία των ευρωπαϊκών χωρών για τον ρόλο  
 του φαρμακοποιού στην αυτοθεραπεία» 
 Βασίλης	Σερέτης,	φαρμακοποιός,	 
	 πρόεδρος	Συνδέσμου	ΕΦΕΧ

14:30-16:30 Στρογγυλό τραπέζι
	 «Σωματική	και	ψυχική	ανάπτυξη	παιδιών	και	εφήβων	–
	 Η	συμβολή	του	φαρμακοποιού»

	 Προεδρείο:
 • Ιωάννης	Τσανάκας,  
	 παιδίατρος	–	πνευμονολόγος,	Καθηγητής	ΑΠΘ
 • Δημήτριος	Γκιουλέκας,  
	 Ομότιμος	Καθηγητής	Πνευμονολογίας	ΑΠΘ
 • Κυριάκος	Θεοδοσιάδης, 
	 	φαρμακοποιός,	πρόεδρος	ΦΣΘ

	 Συνομιλούν:

 • Παναγιώτης	Ν.	Καρδαράς,	Αναπληρωτής	Καθηγητής	 
	 Παιδιατρικής	–	Αναπτυξιακής	και	Κοινωνικής	Παιδιατρικής
 «Ο παιδίατρος και η αγωγή υγείας. Το νέο βιβλιάριο υγείας 
 παιδιού. Το φαρμακείο ως "προκεχωρημένο φυλάκιο"  
 αγωγής υγείας»

 • Βάιος	Νταφούλης, παιδοψυχίατρος,	Δρ.	ΑΠΘ,	 
	 διευθυντής	Παιδοψυχιατρικού	Τμήματος	Ιπποκρατείου	 
	 Νοσοκομείου	Θεσσαλονίκης
 «Εφηβεία και ψυχοσυναισθηματική - ψυχοκοινωνική  
 ανάπτυξη. Συνεργασία εφήβων, γονέων και  
 ιατροφαρμακευτικού κόσμου στην αντιμετώπιση 
 σύγχρονων προκλήσεων»

 • Αθανασία	Γκιομίση,	παιδίατρος,	στρατιωτικός	ιατρός,	 
	 διευθύντρια	Παιδιατρικού	Τμήματος	424ΓΣΝΕ,	 
	 επιστημονική	συνεργάτης	Αναπτυξιολογικού	Τμήματος 
	 Γ΄Π/Δ	Κλινικής	ΑΠΘ,	Ιπποκράτειο	Νοσοκομείο	Θεσσαλονίκης
 «Έφηβοι και νέα τεχνολογία»

	 Σχολιαστής:	Διονύσης	Ευγενίδης,	φαρμακοποιός,	 
	 γραμματέας	ΦΣΘ

16:30-18:30	 Πρώτες	βοήθειες	στο	φαρμακείο

 • Χαιρετισμός	από	τον	πρόεδρο	του	Ελληνικού	Ερυθρού	 
	 Σταυρού,	Δρα	Αντώνιο	Αυγερινό

 • Επίδειξη	Α’	Βοηθειών	από	τους	εκπαιδευτές	 
	 του	Ελληνικού	Ερυθρού	Σταυρού

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



Γενικές πληροφορίες
ΧΩΡΟΣ	ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Helexpo Θεσσαλονίκης / Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης»

ΩΡΕΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σάββατο 09:00-21:00 / Κυριακή 09:00-18:00

ΑΙΘΟΥΣΕΣ	ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κεντρική Συνεδριακή αίθουσα / Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑΣ

PARKING
Eίσοδος ελεύθερη από την ΠΥΛΗ 1 (από Εγνατία)

ΔΙΑΜΟΝΗ	
Προνομιακές τιμές ξενοδοχείων και κρατήσεις εισιτηρίων  
μέσω του τουριστικού γραφείου Starlite, κα Άννα Χαλαβατζή,  
κο Δημήτρη Κουρμούση, τηλ.: 210 9215080

ΟΡΓΑΝΩΣΗ	–	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 Σμύρνης 21, 14231, Ν. Ιωνία, τηλ. κέντρο: 210 2715032,

fax: 210 2714437, e-mail: info@kprovoli.gr, www.kprovoli.gr
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δείτε το σε δραση
www.pharmareport.gr

H βάση για τη λειτουργία  
του οργανωμένου φαρμακείου

www.databox.gr

τώρα το  συμβατό
με όλα τα εμπορικά προγράμματα φαρμακείου!

 • ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 224, 13241 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΤΗΛ.: 210 2775219, EMAIL: info@noufio.gr

«ΠΡΟωΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ QR CodE»:
Σαρώστε και κερδίστε!

Φέτος,	για	πρώτη	φορά	στο	
PHARMA	point,	όσοι	φαρμακοποιοί	
«κατεβάσουν»	τη	συνεδριακή	
εφαρμογή	του	Φ.Σ.	Θεσσαλονίκης,	
FSThCongress,	στο	κινητό	τους	θα	
έχουν	τη	δυνατότητα	να	σκανάρουν	 
με	το	κινητό	τους	τηλέφωνο	QR Codes,	
που	θα	έχουν	αναρτηθεί	στα	περίπτερα	
των	εταιρειών	που	συμμετέχουν	 
στην	προωθητική	ενέργεια,	παίρνοντας	
μέρος	στην	κλήρωση	δώρων.

Συμμετέχουν	οι	εταιρείες:	 
Fagron,	Frezyderm,	Liafarm,	 
Vican	Ν.	Αναγνωστάκης,	ΙΑΜΑ	και	 
ΣΥ.ΦΑ.	Θεσσαλονίκης


