
Ειδική έκδοση για το 19ο PHARMA pointwww.pharmapoint.gr

Αγαπητοί	συνάδελφοι

Με κεντρικό μήνυμα «Φαρμακευτική φροντίδα με τον ασθενή 
στο επίκεντρο», το 19ο PHARMA point, το μεγαλύτερο φαρμα-
κευτικό συνέδριο-έκθεση της Βόρειας Ελλάδας, επιδιώκει να 
αναδείξει το φαρμακείο ως σημείο παροχής υπηρεσιών Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και ως το «μοναδικό» επι-
στημονικά καταρτισμένο κανάλι διακίνησης φαρμάκων.

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.

Το «παρών» στο συνέδριο δίνουν διακεκριμένοι πανεπιστη-
μιακοί και επιστήμονες από τον χώρο της Υγείας και του Φαρ-
μάκου, οι οποίοι, μέσα από τις εισηγήσεις τους:
- θα ενημερώσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της 
έρευνας για νέα φάρμακα, 

- θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν την καθημερινή επαφή 
των φαρμακοποιών με τους χρόνια πάσχοντες, 

- θα παρουσιάσουν τις υπηρεσίες φαρμακείου και το τι ισχύει 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

- θα απαντήσουν σε ερωτήματα των συνέδρων σχετικά με 
την ανάπτυξη του φαρμακείου στις σύγχρονες απαιτητικές οι-
κονομικές συνθήκες και 

- θα προτείνουν λύσεις σε καίρια ζητήματα του κλάδου των 
φαρμακοποιών.

Παράλληλα, λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων 
και καλλυντικών με τη συμμετοχή πλήθους εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο της φαρμακευτικής αγοράς. 
Στην παράλληλη δε αίθουσα, φαρμακευτικές εταιρείες και 
εταιρείες καλλυντικών έχουν προγραμματίσει τις παρουσιά-
σεις τους.

Το PHARMA point αποτελεί και φέτος πόλο έλξης για χιλιά-
δες φαρμακοποιούς και εκπροσώπους της φαρμακευτικής 
αγοράς από όλη την Ελλάδα, φοιτητές Φαρμακευτικής και 
βοηθούς φαρμακείου, ενώ συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της 
πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας και της πανεπιστημιακής 
κοινότητας. 

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 του, 
αλλά η δική σας παρουσία είναι εκείνη που δομεί τον ουσι-
αστικό διάλογο για θέματα της επικαιρότητας που αφορούν 
τον κλάδο μας και συμβάλλει στην αναζήτηση λύσεων στα 
προβλήματά μας. 

Σας περιμένουμε όλους στη Θεσσαλονίκη, στο 19o PHARMA 
point, τη μεγάλη γιορτή των φαρμακοποιών! 

Διονύσιος Ευγενίδης
πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

 τα νέα του
PHARMA Point

Υπό την Αιγίδα των
Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ | Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

Τμήματoς Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών | Πανελληνίου  Φαρμακευτικού Συλλόγου

«Φαρμακευτική Φροντίδα με τον ασθενή στο επίκεντρο»

Μ Ε  Τ Ο Ν  Α Σ Θ Ε Ν Ή  Σ Τ Ο  Ε Π Ί Κ Ε Ν Τ Ρ Ο
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 2-3 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019

 ΣΥΝΕΔΡΊΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ί.ΒΕΛΛΊΔΗΣ» - ΔΕΘ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

Διοργάνωση 
Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2019

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σάββατο 2 Νοεμβρίου

12:30-13:30 Στρογγυλό Τραπέζι
 Παρουσίαση προγράμματος «ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ»,  
 σε συνεργασία ΠΦΣ - Συνδέσμου ΕΦΕΧ
	 Καλωσόρισμα	από	τον	πρόεδρο	του	Φαρμακευτικού		
	 Συλλόγου	Θεσσαλονίκης	κ.	Διονύσιο Ευγενίδη

	 Συντονιστής:	Θανάσης Παπαθανάσης,	αντιπρόεδρος	ΠΦΣ
	 Ομιλητές:
 • Σεραφείμ Ζήκας,	πρόεδρος	ΙΔΕΕΑΦ,	Β'	αντιπρόεδρος	ΠΦΣ
 • Γεώργιος Δόκιος,	γενικός	διευθυντής	Συνδέσμου	ΕΦΕΧ
 
13:30-15:00  Στρογγυλό τραπέζι
 «To φαρμακείο μπροστά στην 4η Βιομηχανική  
 Επανάσταση»  
 Ζωντανά ολογράμματα – συμβουλευτικές υπηρεσίες
	 Συντονιστής:	Αργύρης Αργυρόπουλος,  
	 γραμματέας	του	Φαρμακευτικού	Συλλόγου	Θεσσαλονίκης	

	 Ομιλητές:	
 • Σπύρος Νικολαΐδης,	γραμματέας	του	ΣΥ.ΦΑ.	Θεσσαλονίκης
 • Κωνσταντίνος Δούνας,	ΜΒΑ	Louisville,		  
	 διευθύνων	σύμβουλος	LOGISCOOP	-	PANSYFA

15:00-15:45 «Το ανθρώπινο στόμα, ο “καθρέπτης της υγείας μας”. 
  Παθήσεις-πρόληψη-αντιμετώπιση»
 Δημήτρης Κήττας,	DDS,	MSc	–	στοματολόγος

  Χορηγός: INTERMED

15:45-16:15 «Ανάγκη εκπαίδευσης στις συσκευές εισπνοών»
  Μαρία Σαρόγλου,	MSc,	PhD,πνευμονολόγος,	 
	 επιμ.	Α΄	Γεν.	Νοσοκομείο	Δράμας

 Χορηγός: ELPEN

16:15-16:45 «Οι εξελίξεις στην παγκόσμια OTC αγορά 
 των γαστρεντερολογικών σκευασμάτων και  
 η ευκαιρία για το Ελληνικό φαρμακείο»
 Ρούλα Χασαπογλίδου,	Institute	for	Self-Medication	 
	 Founder	&	CEO	Partner	of	Nicolas	Hall	

 Χορηγός: ELPEN

16:45-17:30 «Αλήθειες για την Ασπιρίνη»
 Ευάγγελος Φραγκούλης,	γενικός	οικογενειακός	γιατρός, 
	 αντιπρόεδρος	Β’	ΕΛΕΓΕΙΑ

 Χορηγός: BAYER HELLAS

17:30-18:00 «Προστασία έναντι της γρίπης στο Φαρμακείο» 
 Ελπινίκη Μπισκανάκη,	νοσοκομειακή	φαρμακοποιός,	 
	 υπεύθυνη	Φαρμακευτικού	Τμήματος	Γ.Ν.	Λιβαδειάς,	 
	 BSc,	MPharm,	MSc	in	Health	Management,	MPH

 Χορηγός: ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

18:00-18:30 «Ο Αντιγριπικός Εμβολιασμός με το τετραδύναμο 
 εμβόλιο VaxigripTetra» 

 Ιωάννα Τσιαούση,	Md,	γυναικολόγος	–	μαιευτήρας,	 
	 Medical	Director	Τμήματος	Εμβολίων	ΒΙΑΝΕΞ	Α.Ε.

  Χορηγός: ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

18:30 -19:15 «Αισθητική δερματολογία και φαρμακείο»

 Χρυσούλα Γκούσκου,	φαρμακοποιός,	Quality	&	Training 
	 	manager	Frezyderm	ABEE

 Χορηγός: FREZYDERM ΑΒΕΕ

19:15-20:00 «Εμβόλια για ενήλικες: ποιος πρέπει να είναι  
 ο ρόλος του φαρμακοποιού της κοινότητας;» 

 Εμμανουήλ Σμυρνάκης,	επίκουρος	καθηγητής	 
	 Πρωτοβάθμιας	Φροντίδας	Υγείας	-	ΙατρικήςΕκπαίδευσης, 
	 Εργαστήριο	Πρωτοβάθμιας	Φροντίδας	Υγείας,	 
	 Γενικής	Ιατρικής	και	Έρευνας	Υπηρεσιών	Υγείας	- 
	 Τμήμα	Ιατρικής	ΑΠΘ	

 Χορηγός: MSD

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

 • Χαιρετισμοί επισήμων

 • Κεντρική ομιλία  
	 από	την	καθηγήτρια	Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα,  
	 πρόεδρο	του	Τμήματος	Φαρμακευτικής	ΑΠΘ,	με	θέμα:	
 «Η παρουσία του Φαρμακευτικού Τμήματος του ΑΠΘ 
  στην καθημερινότητα του φαρμακοποιού της πόλης»

 • Απονομή τιμητικής διάκρισης στον Σύλλογο 
 «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» 

	 Την	τιμητική	διάκριση	θα	παραλάβει	ο	αν.	καθηγητής		
	 Παιδιατρικής	Αιματολογίας,	επιστημονικός	διευθυντής	 
	 της	Τράπεζας	Εθελοντών	Δοτών	Μυελού	των	Οστών	 
	 του	Συλλόγου	«ΟΡΑΜΑ	ΕΛΠΙΔΑΣ»	κ.	Στέλιος Ι. Γραφάκος

 • Απονομή τιμητικών διακρίσεων  
 στους συνταξιούχους φαρμακοποιούς του 2018 

 • Βράβευση του φοιτητή που εισήχθη με την καλύτερη  
 βαθμολογία στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ το 2019

 Η βράβευση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία 
 της ELPEN.

 • Απονομή υποτροφιών από τον ΦΣΘ  
 σε παιδιά φαρμακοποιών που εισήχθησαν σε ΑΕΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2019

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Κυριακή 3 Νοεμβρίου

10:00-10:30 «Breakfast at Point»  
	 Ελάτε	να	πάρετε	το	πρωινό	σας	στο	PHARMA	point	
 Κερνάμε καφέ, κουλούρι Θεσσαλονίκης και άλλα

10:30-11:30 Δορυφορική Διάλεξη
 «Ημικρανία: Τι πρέπει να γνωρίζω για τη νόσο,  
 τη διαχείρισή της και την κατάχρηση αναλγητικών» 

 Γεώργιος Μπαλαμούτσος,	νευρολόγος,	 
	 Διαβαλκανικό	Ιατρικό	Κέντρο	Θεσσαλονίκης	

 Χορηγός: NOVARTIS

11:30-12:30 Δορυφορική Διάλεξη 
 «Μαθαίνοντας να αναγνωρίζουμε  
 τις Σπονδυλαρθρίτιδες -  
 Η έγκαιρη παραπομπή στον ρευματολόγο»

	 Προεδρείο:	Θεόδωρος Δημητρούλας,  
	 ρευματολόγος,	επίκουρος	καθηγητής,	 
	 Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης

	 Ομιλήτρια:	Εύα Τριανταφυλλίδου,	ρευματολόγος,	 
	 Θεσσαλονίκη

 Χορηγός: NOVARTIS

12:30-13:00 Απονομή Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης  
 από το ΑΠΘ - Κέντρο Επιμόρφωσης &  
 Διά Βίου Μάθησης στους φαρμακοποιούς  
 που παρακολούθησαν τον κύκλο μαθημάτων  
 με τίτλο «Αναπνευστικές Λοιμώξεις»

13:00-14:30 Στρογγυλό τραπέζι
 «Αλυσίδα διακίνησης του φάρμακου: νέες προκλήσεις 
  για τη φαρμακευτική περίθαλψη του κοινού»  
	 (ΦΥΚ,	ελλείψεις	φαρμάκων,	τιμές	φαρμάκων)

	 Εισηγητής-Συντονιστής:	Διονύσιος Ευγενίδης,  
	 πρόεδρος	Φ.Σ.	Θεσσαλονίκης

	 Έχουν	κληθεί	να	συμμετέχουν	οι	κ.κ.:	

 • Κυριάκος Θεοδοσιάδης,	μέλος	Δ.Σ.	Φ.Σ.	Θεσσαλονίκης,	 
	 τ.	πρόεδρος	ΠΦΣ,	τ.	πρόεδρος	ΦΣΘ	

 • Ολύμπιος Παπαδημητρίου,	πρόεδρος	ΣΦΕΕ

 • Θεόδωρος Τρύφων,	πρόεδρος	ΠΕΦ

 • Μάκης Παπαταξιάρχης,	πρόεδρος	PhRMA	 
	 Innovation	Forum,	Charman	AmCham	Pharma	Committee	

 

14:30-16:00 Στρογγυλό τραπέζι
 «Συμμόρφωση ασθενών με τη φαρμακευτική αγωγή»

		 Συμμετέχουν	οι	κ.κ.:	

 • Δημήτριος Σκούτας,	ειδικός	παθολόγος	με	εξειδίκευση	 
	 στον	ΣΔ,	διδάκτωρ	της	Ιατρικής	Σχολής	του	∆ΠΘ,	 
	 επιστημονικός	διευθυντής	Γενικής	Κλινικής	 
	 «Λυσίμαχος	Σαραφιανός»,	υπεύθυνος	Παθολογικού	 
	 Τομέα	Κ.Α.Α.	«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»	Θεσσαλονίκης

 • Αθανασία Παππά,	πρόεδρος	της	Ελληνικής	Εταιρείας	 
	 Αντιρευματικού	Αγώνα	(ΕΛ.	Ε.	ΑΝ.	Α.)

 • Νάντια Μάλλιου,	γεν.	γραμματέας	ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.	και 
	 υπεύθυνη	ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.	για	τη	Θεσσαλονίκη

 • Σοφία Κούνουπα,	γενική	διευθύντρια	Noufio

16:00 Λήξη εργασιών συνεδρίου

«ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ QR CODE»:
Σαρώστε και κερδίστε!

Και φέτος, στο PHARMA point, όσοι 
φαρμακοποιοί «κατεβάσουν» τη 
συνεδριακή εφαρμογή του ΦΣΘ, 
FSThCongress, στο κινητό τους  
θα μπορούν να σκανάρουν QR Codes, 
που θα αναρτηθούν στα περίπτερα  
των εταιρειών που συμμετέχουν  
στην προωθητική ενέργεια, παίρνοντας 
μέρος στην κλήρωση δώρων.

Συμμετέχουν οι εταιρείες: 
AM HEALTH, BIODERMIN, 
BRATEX, CHIESI HELLAS, 
EUROPHARMACY, FAGRON, 
FREZYDERM, LIAFARM, PHARMA Q, 
VICAN Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Α.Ε., ΙΑΜΑ, 
ΣΥΦΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

*Υπάρχει πιθανότητα τροποποιήσεων



 

 ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Helexpo Θεσσαλονίκης / Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης»

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
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)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 
Λεωφ. Ηρακλείου 224, Νέα Ιωνία,  τηλ. κέντρο: 210 2775219  
email: info@noufio.gr, website: www.noufio.gr
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ΔΙΑΜΟΝΗ 
Προνομιακές τιμές ξενοδοχείων και κρατήσεις εισιτηρίων  
μέσω του τουριστικού γραφείου Starlite, κο Δημήτρη Κουρμούση, 
τηλ.: 210 9215080

Σάββατο 2 Νοεμβρίου 
11:30-13:30 Σεμινάριο με θέμα  
 «Η ανάπτυξη των Συμπληρωμάτων Διατροφής και 
 OTC στο Φαρμακείο»           
                           Γιώργος Νόλας – Δερμεντζόγλου, Marketing Director – 
 Implementation Director

                           Χορηγός: MANAGERS OFFICE ATHENS

13:30-14:30 «Εξελίξεις στη Δερμοκοσμητολογία  
 με Νέα Καινοτόμα Πατενταρισμένα Μόρια»  
 • Η σημασία των μονοδόσεων  
 στην αποτελεσματικότητα των καλλυντικών
 Σοφία Χατζηαντωνίου,  
	 επικ.	καθηγήτρια	PhD,	Τμήμα	Φαρμακευτικής,	 
	 Σχολή	Επιστημών	Υγείας,	Πανεπιστήμιου	Πατρών,	 
	 πρόεδρος	Ελληνικής	Εταιρείας	Κοσμητολογίας	

	 •	Αισθητική	προσέγγιση	στην	Ορθοδερμία
 Βάλια Κεφαλά,PhD,	αισθητικός	–	κοσμητολόγος	- 
	 φαρμακοποιός,	καθηγήτρια	αισθητικής,	Τμήμα 
	 Βιοΐατρικών	Επιστημών,	Πανεπιστήμιο	Δυτικής	Αττικής

 Χορηγός: PHARMA Q

14:30-15:30 «Compounding σημαίνει εξατομικευμένη θεραπεία» 
 Τάνια Κατσιβέλη,	φαρμακοποιός	MSc,	 
	 QA	and	Regulatory	Affairs	Manager,	Syndesmos	S.A.	

 Χορηγός: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

15:30-16:30   «Ανθοϊάματα διά χειρός φαρμακοποιού.  
 Παρασκευή, χρήσεις, επαγγελματική και   
 προσωπική εξέλιξη»
 Χρύσα Κωνσταντιανού,	φαρμακοποιός,	 
	 ομοιοπαθητικός,	σύμβουλος	Ανθοϊαμάτων,	 
	 εκπρόσωπος		Δ.Σ.	της	Ελληνικής	Ανθοϊαματικής	Εταιρείας

Κυριακή 3 Νοεμβρίου 
11:00-12:30 Σεμινάριο με θέμα  
 «Active Marketing plan για το φυσικό και  
 ηλεκτρονικό Φαρμακείο»
 • Branding
	 •	Εμπορική	Αρχιτεκτονική	και	Conceptual	Design	
	 •	Πλάνο	ενεργειών	και	μέσων	επικοινωνίας	
	 •	Customer	Loyalty:	Πιστότητα	και	επιβράβευση 
	 	πελατών	-	Σύστημα	και	ενέργειες	
	 •	Visual	Merchandising	
	 •	Προωθητικές	ενέργειες
	 •	On-line	Marketing	και	Web	Development

                           Νίκος Καρατζόλας,Commercial	Director	Pharmacy 
	 Greece	APIVITA

                           Χορηγός: APIVITA

12:30-14:00 Σεμινάριο με θέμα  
 «Το κρυμμένο πρόσωπο της ακμής»
                           Ράνια Λέχου,	διευθύντρια	Marketing	Avène

                           Χορηγός: PIERRE FABRE*Υ
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