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Αγαπητοί συνάδελφοι  

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πέλλας οργάνωσε με απόλυτη επιτυχία το 1ο εθνικό 

Συνέδριο Υπηρεσιών Υγείας Φαρμακείου με στόχο την δια βίου εκπαίδευση των 

μελών του αλλά και των Ελλήνων Φαρμακοποιών  

mailto:fspellas@fspellas.gr
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Στα πλαίσια του συνεδρίου αναλύθηκαν πλήρως ο εμβολιασμός ενηλίκων 

(Αντιγριπικός, Αντιτετανικός και κατά του πνευμονιόκοκκου) , ο ενεργός ρόλος 

του φαρμακοποιού της κοινότητας στην διακοπή καπνίσματος όπου 

παρουσιάστηκε και το πρώτο πρωτόκολλο αντιμετώπισης του από τους 

φαρμακοποιούς, με βάση το προσαρμοσμένο πρότυπο των 5A’s και η διαχείριση 

της φαρμακοθεραπείας των ασθενών με στόχο την ενεργή συμμετοχή του ασθενή 

και προσήλωσή του στην θεραπεία. 

Στα πλαίσια της ενότητας του εμβολιασμού ενηλίκων αναλύθηκαν επίσης 

διεξοδικά η εξασθένηση της ανοσίας αγέλης αλλά και η αύξηση των κρουσμάτων 

ιλαράς  που έγινε αισθητή στην συνέχεια στην χώρα μας. 

Στην προσπάθειά μας αυτή ενεργή και καθοριστική ήταν η συνδρομή του 

εργαστηρίου Υγιεινής του Δημοκρίτειου πανεπιστημίου Θράκης του Κ Θ. 

Κωνσταντινίδη, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με τους Καθηγητές  Γ. 

Κυριόπουλο και Κ. Αθανασάκη, καθώς και πλήθος άλλων εξαίρετων καθηγητών 

που συμμετείχαν στο σκοπό. 

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πέλλας ενισχύει την ασθενοκεντρική τάση παροχής 

της φαρμακευτικής φροντίδας κατά τα πρότυπα του μοντέλου του φαρμακοποιού 

7 αστέρων κατά WHO (Vancouver 1997). 
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Decision maker, να είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις σχετικά με την πιο 

κατάλληλη και αποτελεσματική χρήση των φαρμάκων και με κόστος/όφελος της 

θεραπείας 

Communicator, να είναι σε θέση να επικοινωνεί. Ο φαρμακοποιός αποτελεί το 

σύνδεσμο μεταξύ ασθενή και ιατρού. Κατά συνέπεια πρέπει να κατέχει γνώσεις 

και να είναι έμπιστος όταν συνεργάζεται με τους άλλους υγειονομικούς 

επιστήμονες και το κοινό 

Leader Ηγέτης. Όταν ο φαρμακοποιός βρεθεί σε διεπιστημονική ομάδα παροχής 

υπηρεσιών υγείας πρέπει να μπορεί να παίξει ηγετικό ρόλο προς όφελος του 

συνόλου. Η ηγετική ικανότητα απαιτεί πάθος για το λειτούργημα που ασκεί, 

ικανότητα να παίρνει αποφάσεις και να επικοινωνεί και να έχει διοικητικές 

ικανότητες. 

Manager, να έχει διοικητικές ικανότητες. Πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται 

φυσικούς, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Επίσης πρέπει να αισθάνεται 

άνετα στο να δέχεται ο ίδιος την διαχείριση των άλλων αν ανήκει σε μια 

υγειονομική ομάδα. 
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Life long learner, να μπορεί να μαθαίνει δια βίου. Η φαρμακευτική επιστήμη 

υφίσταται διαρκώς δραματικές εξελίξεις, τις οποίες ο φαρμακοποιός θα πρέπει να 

είναι σε θέση να παρακολουθεί 

Teacher, Δάσκαλος Πρέπει να βοηθά στην εκπαίδευση και πρακτική άσκηση νέων 

φαρμακοποιών καθώς και στην πληροφόρηση άλλων υγειονομικών επιστημόνων 

Με βάση τον Π.Ο.Υ. Η Φροντίδα Υγείας είναι «το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών 

που καταναλώνονται προκειμένου να επιτευχθεί ένα δεδομένο επίπεδο υγείας», αυτό το 

επίπεδο υγείας ως στόχος έχει οριστεί η κατάσταση πλήρους σωματικής, 

νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή 

αναπηρίας.  (WHO) 

Σε όλες τις υγειονομικά προηγμένες κοινωνίες ο πόλεμος που μαίνεται είναι μεταξύ 

των επιστημόνων υγείας και της ασθένειας και η συστράτευση των υγειονομικών 

σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αλλοίωση και ανταλλαγή ρόλων αλλά 

συνεργασία με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας του ενός από τον 

άλλο. 

Οι φαρμακοποιοί στην Ελλάδα υποδέχονται καθημερινά πάνω από 500.000 

επισκέπτες σημαντικό μέρος των οποίων (16%) όπως παρουσιάστηκε και από την 

επιστημονική έρευνα της ΕΣΔΥ στο συνέδριό μας δεν ανήκουν σε καμία ομάδα 
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ασθενών. Ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι καθοριστικός στην πρόληψη, στην 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών την μείωση των συνολικών πόρων 

από πλευράς του συστήματος υγείας και την διανομή φαρμακευτικής φροντίδας 

μέσα από το πανευρωπαϊκά πληρέστερο δίκτυο κάλυψης  φαρμακείων στην Χώρα. 

Σε κάθε περίπτωση ουδέποτε αποτέλεσε στόχο μας η αντιποίηση του ιατρικού 

επαγγέλματος και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι αιτηθήκαμε ή κάναμε 

χρήση των ιατρικών σας δεξιοτήτων.  

Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι παρεξηγήσατε τις προσθέσεις μας και πιο 

συγκεκριμένα μέσα στα πλαίσια της αντικαπνιστικής εκστρατείας όπου 

φιλοδοξούμε να αναδείξουμε τα οφέλη της αποχής από τον καπνό  ζητήσαμε την 

συνδρομή του πανεπιστημίου γύρω από την Χρόνια Αναπνευστική 

Πνευμονοπάθεια, μια ομιλία που ανέλαβε ο επίκουρος καθηγητής Πνευμονολογίας 

Π Στειρόπουλος , από την Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου 

Θράκης.  

Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια του Ν 4486/2017 άρθρο 

4, «…τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ φαρμακεία καθώς και τα τοπικά ιατρεία 

συνιστούν το τοπικό δίκτυο Π.Φ.Υ.. τα οποία μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις 

προαγωγής υγείας και πρόληψης. 
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Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε για την ενεργή σας συμμετοχή στο 2ο 

Συνέδριο Υπηρεσιών Υγείας Φαρμακείου όπου μέσα από την επιστημονική 

σύμπραξη φαρμακοποιών, ιατρών, του πανεπιστημίου και των εταιριών να 

δημιουργήσουμε ένα υγιέστερο περιβάλλον για τα παιδιά μας   

Με εκτίμηση  

                         Ο Πρόεδρος                       Η Γ. Γραμματέας 

     

                   

      Παναγιώτης Ζαρογουλίδης                Λαπίχου Καλλιόπη 


