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Αθήνα, 10 Μαρτίου 2023

  

Αριθμ. Πρωτ. 1069

  

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

  

Θέμα: «Εκπαιδευτικά Σεμινάρια του ΙΔΕΕΑΦ»

  

Το ΙΔΕΕΑΦ τα τελευταία 4 χρόνια, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, υλοποιεί ένα
τεράστιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με σκοπό την συνεχή αναβάθμιση του ρόλου μας,
διενεργώντας σεμινάρια με ποικιλία επιστημονικού  περιεχομένου, τόσο δια ζώσης όσο και
διαδικτυακά, σε επίπεδο Φαρμακευτικών Συλλόγων αλλά και περιφερειών, τα οποία έχουν
καταστήσει το ΙΔΕΕΑΦ, ένα σύγχρονο, έγκυρο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό μηχανισμό
σημαντικής επιστημονικής προσφοράς και κατάρτισης του φαρμακοποιού, εφοδιάζοντάς
τον με πιστοποιήσεις και γνώσεις για τη συνεχή ενίσχυση του ρόλου του.

  

        Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΙΔΕΕΑΦ για
το 2023, με δια ζώσης σεμινάρια για Φαρμακευτικούς Συλλόγους σε όλη την
Ελλάδα . Τα σεμινάρια αυτά, έχουν επιλεγεί και διαμορφωθεί με επίκαιρη και
στοχευμένη θεματολογία όπως η διακοπή του καπνίσματος, η παχυσαρκία, η
επιχειρηματικότητα στο φαρμακείο, το εργαστήριο, η χρήση αναπνευστικών συσκευών, και
τελούν υπό την ευθύνη και  εποπτεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

  

Στο πλαίσιο αυτό ξεκινά νέος κύκλος εκπαιδευτικού προγράμματος, που αφορά στη
χρηματοοικονομική διαχείριση φαρμακείου,
απόφαση που βασίστηκε στην ανάγκη εκπαίδευσης του φαρμακοποιού σε θέματα
σύγχρονης επιχειρηματικής λειτουργίας του φαρμακείου, τα οποία δεν τα έχει διδαχθεί στη
διάρκεια των σπουδών του, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας, την
αποτελεσματικότερη διαχείριση των εμπορευμάτων, την στοχευμένη τιμολόγηση των
προϊόντων και την επιλογή κατάλληλης εμπορικής στρατηγικής για το φαρμακείο.
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Εισηγητής του σεμιναρίου με κεντρικό τίτλο  «Εφαρμοσμένα χρηματοοικονομικά
φαρμακείου-από την θεωρία στη πράξη» εί
ναι ο 
κ. Αλέξανδρος Δεληκούρας
, σύμβουλος επιχειρήσεων, με πολύχρονη εμπειρία στην υποστήριξη και στη συμβουλευτική
λειτουργίας φαρμακείων.

  

        Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στη Ξάνθη την Κυριακή 12 Μαρτίου σε
συνεργασία με τους Συλλόγους 
Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης & Ροδόπης.

  

(Πληροφορίες και πρόγραμμα: www.ideeaf.gr/xrimatooikonomika)

  

Παράλληλα συνεχίζεται το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη σωστή χρήση
αναπνευστικών συσκευών , σε συνεργασία με τοπικούς
Φαρμακευτικούς Συλλόγους.

  

Τα σεμινάρια υλοποιούνται με την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή Παιδιατρικής
Πνευμονολογίας ΑΠΘ, κ. Ιωάννη Ν. Τσανάκα και πανεπιστημιακής επιστημονικής ομάδας
του, σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, την Ελληνική
Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία και την Παιδοπνευμονολογική Μονάδα Γ΄ Παιδιατρικής
Κλινικής ΑΠΘ.

  

        Το πρώτο σεμινάριο για το 2023 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαρτίου,
στη Βέροια για τα μέλη
των  Φ.
Συλλόγων Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας & Φλώρινας. 

  

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο φαρμακοποιός να γίνει «εργαλείο
αποτελεσματικής παρέμβασης» για τη σωστή χρήση των εισπνεόμενων φαρμάκων σε
ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και για τη συμμόρφωση στη θεραπεία 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 8 μόρια συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης φαρμακοποιών από το ΙΔΕΕΑΦ.
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(Πληροφορίες και πρόγραμμα: www.ideeaf.gr/anapneustikes )

  

        Επίσης, συνεχίζονται τα σεμινάρια εργαστηρίου φαρμακείου με θέμα:
«Υποδειγματική  Παρασκευή Γαληνικών Σκευασμάτων 
– 
Διασφάλιση Ποιότητας στο εργαστήριο του Φαρμακείου σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία», 
τα οποία τελούν υπό την αιγίδα των Τμημάτων Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου
Πατρών και ΑΠΘ και υλοποιούνται με την επιστημονική ευθύνη του Επ. Καθηγητή
Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, κ. 
Παρασκευά Δάλλα, 
της Επ. Καθηγήτριας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημίου Πατρών, κας 
Σοφία Χατζηαντωνίου
και του Καθηγητή Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ κ. 
Δημήτριου Φατούρου.
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν 14 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης φαρμακοποιών από το
ΙΔΕΕΑΦ.

  

(Πληροφορίες και πρόγραμμα: www.ideeaf.gr/ergastirio )

  

        Συνεχίζονται επίσης, τα πιστοποιημένα σεμινάρια «Α΄ Βοήθειες για
Φαρμακοποιούς» , που
διοργανώνονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΠΦΣ και ΙΔΕΕΑΦ με τον 
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
, σε συνεργασία με τοπικούς Συλλόγους.  Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό από
τον ΕΕΣ πενταετούς διάρκειας και 24 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης φαρμακοποιών
από το ΙΔΕΕΑΦ.

  

(Πληροφορίες και περιεχόμενο σεμιναρίου: www.ideeaf.gr/ees )

  

Με Εκτίμηση,
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 
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