Διοργάνωση

Αναλυτικό
Πρόγραμμα Ομιλιών

Αξίζει να είστε όλοι εδώ!

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018
09:00 έως 19:00

ΘΕΑΤΡΟΝ
Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος
Πειραιώς 254, 177 78 Ταύρος

Με την Αιγίδα του

Με την Υποστήριξη των

Ενδυναμώνουμε την Επικοινωνία Υγείας
®

www.eLearning-PharmaManage.gr

Προγραμματίστε τον χρόνο σας σύμφωνα με τις Ομιλίες
και τα Στρογγυλά Τραπέζια που σας ενδιαφέρουν!

09:00 Προσέλευση - Εγγραφές - Καφές
09:30 - 09:45
Έναρξη της Ημερίδας - Καλωσόρισμα - Πρόλογος
Κωνσταντίνος Πάνος, Πρόεδρος ΔΣ Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ
09:45 - 10:00
Χαιρετισμοί
10:00 - 10:15
Παρουσίαση των εισηγήσεων και σκοπού της Ημερίδας.
Θανάσης Μουχτής, Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ
10:15 - 10:45
Οι αλλαγές στον χώρο της υγείας και της φαρμακευτικής αγοράς παγκοσμίως.
Διερχόμαστε μια περίοδο πυκνών και κρίσιμων αλλαγών. Το οικονομικό, κοινωνικό και επιστημονικό
περιβάλλον μετασχηματίζεται. Τα μοντέρνα συστήματα υγείας τοποθετούν τον ασθενή στο επίκεντρο. Η
υιοθέτηση της παροχής υπηρεσιών αποτελεί επιχειρηματική αναγκαιότητα, καθώς και παράθυρο
ευκαιρίας για τους φαρμακοποιούς στον δυτικό κόσμο.
Λευτέρης Μαρίνος, MPharm, MSc στη Φαρμακογνωσία Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων, Πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας, Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής
Πρακτικής
10:45 - 11:30
Ο καινούριος κόσμος των φαρμακείων. Προκλήσεις και επιλογές.
Ο παραδοσιακός ρόλος του φαρμακείου δέχεται απειλές σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τα “likes” του
ψηφιακού κόσμου, από τα e-φαρμακεία, από τις οικονομικές πιέσεις των συστημάτων υγείας, από τις
συνενώσεις των μεγάλων ομίλων, μέχρι τη δυσκολία των ανεξάρτητων φαρμακοποιών να προετοιμαστούν
για τον καινούριο αυτόν κόσμο. Πώς μπορούν λύσεις που έχουν λειτουργήσει αλλού να είναι χρήσιμες και
σε εμάς.
Fin Mc Caul, Επικεφαλής του Βρετανικού Οργανισμού Bury CCG για τη Βελτίωση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης και Ιδρυτής και πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων
Φαρμακοποιών
11:30 - 12:15
Το φαρμακείο στη νέα εποχή. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να κινητοποιηθούμε για να το
δημιουργήσουμε.
Τα κοινοτικά φαρμακεία έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ως μέρος της λύσης σε έναν κόσμο που
αγωνίζεται για την εξεύρεση πόρων. Οι φαρμακοποιοί πρέπει να αντιμετωπίζουν τις απειλές ως
ευκαιρίες ώστε να εξελίξουν την πρακτική τους, να ενσωματώσουν νέες λειτουργίες στις καθημερινές
τους δραστηριότητες, για να εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.
Ema Paulino, Εκτελεστική Γραμματέας της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας (FIP) & Πρόεδρος
του Συνδέσμου Λισαβόνας και Νότου του Πορτογαλικού Φαρμακευτικού Συλλόγου
12:15 - 12:45 Διάλειμμα - Καφές - Σνακ
Ένδειξη
: Ομιλία στα Αγγλικά. Παραλάβετε τον μεταφραστικό εξοπλισμό από την είσοδο της
Αίθουσας με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας.

Δείτε το Επάγγελμά σας με Ένα Άλλο Βλέμμα
Δεν υπάρχουν συνταγές θαύματα...
Νέες προκλήσεις, νέες ιδέες, νέες πηγές εσόδων...
Ανακαλύψτε τες εδώ !
12:45 - 13:30
To φαρμακείο του μέλλοντος.
Οι 4 παγκόσμιοι παράγοντες αλλαγής που θα επηρεάσουν στο άμεσο μέλλον το κανάλι του φαρμακείου
καθώς και οι 6 στρατηγικές που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει ώστε να ενεργοποιήσει τις τάσεις του
μέλλοντος σήμερα.
Phil Francis, GSK CH Commercial Excellence Director, Pharmacy Capability, Europe & Americas
13:30 - 14:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Υπηρεσίες πρόληψης και φαρμακευτικής φροντίδας στο φαρμακείο.
Απειλούμενο από οικονομικές δυσκολίες, με ανταγωνισμό από άλλους τομείς δραστηριότητας και
ιδιαίτερα από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, το φυσικό φαρμακείο πρέπει να εξελιχθεί. Η
προστιθέμενη αξία του βασίζεται στη γνώση του φαρμακοποιού, στην εμπιστοσύνη του κόσμου και στην
ανθρώπινη προσέγγιση. Είναι καιρός να επενδύσει ενεργά στην προσφορά υπηρεσιών.
Συντονιστής: Σταύρος Μπελώνης, Φαρμακοποιός, Πρόεδρος ΟΣΦΕ
Συμμετέχουν:
Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Υγείας
(Παρουσίαση αποτελεσμάτων μελέτης ΑΡΕΤΑΙΟΣ)
Εκπρόσωπος Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Γιάννης Τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Νίκος Δέδες, Πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας “Θετική Φωνή”
14:45 - 15:15 Διάλειμμα - Καφές - Σνακ
15:15 - 16:00
Ανακαλύπτοντας την ομορφιά του φαρμακευτικού λειτουργήματος.
Οι απειλές που κυκλώνουν τους φαρμακοποιούς στην άσκηση του επαγγέλματός τους είναι πολλές και
πραγματικές και λειτουργούν ισοπεδωτικά, όχι μόνο για τα οικονομικά μεγέθη του φαρμακείου, αλλά
κυρίως για τον ψυχισμό του φαρμακοποιού. Αναζητώντας νέους ορίζοντες στον επαγγελματικό τους
τομέα, οφείλουν οι ίδιοι να βρουν τον τρόπο να εμπνέουν υγεία και δίψα για ζωή, ανακαλύπτοντας την
ομορφιά που μπορούν να ζουν στην επαγγελματική τους ζωή. Αυτό θα έχει θετική επίδραση και στις
προσωπικές και οικογενειακές τους σχέσεις.
Δημήτρης Καραγιάννης, MD, PhD, Παιδοψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής, Επιστημονικός Διευθυντής του
Ψυχοθεραπευτικού και Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου “ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ”, Διευθυντής του Κέντρου Παιδοψυχικής
Υγιεινής, Συγγραφέας, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου
16:00 - 17:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Προοπτικές συνεργασιών του ελληνικού φαρμακείου μέσω συστεγάσεων, συνενώσεων και κοινών
δράσεων.
Οι συνεργασίες τείνουν να παίρνουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη του φαρμακείου. Θα δώσουν
ώθηση, αισιοδοξία και έμπνευση για καινοτόμες ενέργειες, αλλά και τους απαιτούμενους πόρους για την
ανάπτυξη.
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Πάνος, Πρόεδρος ΔΣ Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ
Συμμετέχουν:
Βασίλης Παπαδάκης, Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών
Κυριάκος Θεοδοσιάδης, Πρόεδρος Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
Σταύρος Ελευθερίου, Φαρμακοποιός (Σάμος)
17:15 - 17:45
Συζήτηση με το ακροατήριο και συμπεράσματα της Ημερίδας.
Θανάσης Μουχτής, Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ

