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Χορηγοί

Υποστηρικτές

Με την Αιγίδα των
Δήμος Αθηναίων / Περιφέρεια Αττικής / Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος / Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός  / Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών / Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία / Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών / Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management / International Chamber of Commerce / Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
Ελληνική Εταιρεία Νανοτεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας / Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων / Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας  

Συμμετέχοντες

Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Φαρµακείων και Αλυσίδων Φαρµακείων



12η HEALTH EXPO ATHENS

Για να σας βοηθήσουµε να επιλέξετε ό,τι σας ενδιαφέρει, σας παραθέτουµε παρακάτω όλες τις περιλήψεις,
έτσι ώστε να προγραµµατίσετε το ατοµικό σας πρόγραµµα παρακολούθησης!

Προσοχή: Θα τηρηθεί αυστηρά το ωράριο έναρξης και λήξης!

 Οµιλίες για Φαρµακοποιoύς                  Οµιλίες για Ιατρoύς
Κοινές Οµιλίες Φαρµακοποιών & Ιατρών
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ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ Ε∆Ω           21 ΕΩΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2022

 ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 6ο Συνέδριο Φαρµακευτικής Φροντίδας της ΕΦΕ Σάββατο 21/5/22 (09:00-18:15) ∆ια Ζώσης + ∆ιαδικτυακή Μετάδοση Αντιγόνη 780 θέσεων (Ισόγειο) 3-8

  Κυριακή 22/5/22 (10:00-17:30) Μόνο ∆ιαδικτυακά   -

  ∆ευτέρα 23/5/22 (15:00-18:15) 

  Ενότητα Νοσοκοµειακών Φαρµακοποιών

 Καινοτοµία & Τεχνολογία Σάββατο 21/5/22 (10:00-13:20) ∆ια Ζώσης Ιφιγένεια 170 θέσεων (2ος Όροφος) 11

 ∆ορυφορικές οµιλίες µε ΧΟΡΗΓΟΥΣ εταιρείες Σάββατο 21/5/22 (13:50-18:10) ∆ια Ζώσης + ∆ιαδικτυακή Μετάδοση Ιφιγένεια 170 θέσεων (2ος Όροφος) 12-13

 Marketing & ∆ιαχείριση Σάββατο 21/5/22 (13:00-17:30) ∆ια Ζώσης Αθηνά 110 θέσεων (1ος Όροφος) 14-18

  Κυριακή 22/5/22 (10:30-17:50) ∆ια Ζώσης Αθηνά 110 θέσεων (1ος Όροφος)

 Σεµινάριο Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Κυριακή 22/5/22 (10:00-14:00) ∆ια Ζώσης Ιφιγένεια 170 θέσεων (2ος Όροφος) 19-20

 4η Επιστηµονική Ηµερίδα του ΕΛΕΝΕΠΥ Κυριακή 22/5/22 (14:30-18:00) ∆ια Ζώσης Ιφιγένεια 170 θέσεων (2ος Όροφος) 21-22

 Εργαστήρια µε ΧΟΡΗΓΟΥΣ εταιρείες Σάββατο 21/5/22 ∆ια Ζώσης Σε ειδικές αίθουσες (1ος Όροφος) 23

  Κυριακή 22/5/22 ∆ια Ζώσης Σε ειδικές αίθουσες (1ος Όροφος) 24

Μόνο ∆ιαδικτυακά - 9-10

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ 7 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ



12η HEALTH EXPO ATHENS

09:00 - 09:30 Προσέλευση - Εγγραφές

09:30 - 09:45 Χαιρετισµός Προέδρου ΕΦΕ - Σκοποί του Συνεδρίου
 - ∆εµέτζος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φαρµακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ∆Σ ΕΦΕ
 - Μάλο Ντανιέλλα, Πρόεδρος ∆Σ της Ε.Ε.Φα.Μ, Μέλος της Ελληνικής Ακαδηµίας Μάρκετινγκ, Marketing Manager της ΒΙΑΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ: Covid και Ιώσεις

 Προεδρείο: 
 - Κωνσταντίνος ∆εµέτζος, Καθηγητής Φαρµακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ∆Σ ΕΦΕ
 - Πίππα Αναστασία-Γεωργία, Φαρµακοποιός, MSc, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακευτικής Τεχνολογίας ΕΚΠΑ, Ταµίας ∆Σ ΕΦΕ

09:45 - 10:30 ∆ιευρύνοντας το θεραπευτικό οπλοστάσιο κατά της Covid-19: Αντι-ιικοί παράγοντες και βιολογικές θεραπείες
 ∆ύο χρόνια µετά την έναρξη της πανδηµίας, ο SARS-CoV-2 συνεχίζει την επέλασή του στον πλανήτη, αφήνοντας πίσω του εκατοµµύρια νεκρούς. Οι ανθρώπινες απώλειες θα ήταν σίγουρα περισσότερες χωρίς την 
 ύπαρξη των εµβολίων. Σηµαντικό όµως ρόλο για την εξάλειψη της νόσου και των επιπτώσεών της, θα παίξουν νεότερες θεραπείες που βασίζονται σε αντι-ιικά και βιοτεχνολογικά φάρµακα.
 - Τοπούζης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρµακολογίας-Τοξικολογίας, Τµήµα Φαρµακευτικής Πανεπιστηµίου Πατρών

10:30 - 11:15 Ο ρόλος των επαγγελµατιών υγείας στην προαγωγή του εµβολιασµού της κοινότητας: Η συµβολή των φαρµακοποιών - Ανασκόπηση & Προοπτικές
 Στην παρούσα οµιλία θα συζητηθεί η συµβολή των φαρµακοποιών της κοινότητας στην προαγωγή του εµβολιασµού. Ο σχετικά περιορισµένος αριθµός διαθέσιµων µελετών, καθιστούν δύσκολη την άµεση σύγκριση 
                                των παρεµβάσεων των φαρµακοποιών µε άλλες στρατηγικές για τη βελτίωση της εµβολιαστικής κάλυψης. Συνεπώς, καθίσταται σαφές από τα υπάρχοντα στοιχεία, ότι οι φαρµακοποιοί συµβάλλουν ποικιλοτρόπως 
                                στην ενίσχυση των προγραµµάτων ανοσοποίησης της κοινότητας.
 - Λιάρας Κωνσταντίνος, Φαρµακοποιός, MSc, PhD Φαρµακευτικής Χηµείας ΑΠΘ, Adjunct Faculty UNIC, Τεχνικός Σύµβουλος Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην PGEU  
                                Χορηγός PFIZER

11:15 - 12:00 Ενίσχυση του ανοσοποιητικού κατά των ιώσεων µέσω της διατροφής 
 Ένας σηµαντικός παράγοντας για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος είναι το είδος και η ποσότητα της τροφής που λαµβάνουµε καθηµερινά. Για να θωρακίσουµε την άµυνα του οργανισµού µας θα 
 πρέπει να υιοθετήσουµε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Μελέτες δείχνουν ότι η υποθερµιδική δίαιτα φθίνει την ανοσολογική λειτουργία, ενώ και η υπερκατανάλωση θερµίδων καθιστά τον οργανισµό ευπαθή στις µολύνσεις. 
 - Κούτρη Κατερίνα, ∆ιατροφολόγος ∆ιαιτολόγος, Κέντρο ∆ιατροφικής Υποστήριξης και ∆ιαιτολογίας, Γενική Κλινική Ιασώ

12:00 - 12:45 ∆ιάλειµµα

 ΣΑΒΒΑΤΟ 21/5/22
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6ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
Μοριοδότηση: 

12 µόρια µε απαραίτητη παρακολούθηση 60% του Συνεδρίου
Με την Αιγίδα του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου

AΙΘΟΥΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (780 ΘΕΣΕΙΣ)            ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ
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ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπηρεσίες Φαρµακευτικής Φροντίδας Α’ Μέρος

 Προεδρείο: 
 - Σιαµίδη Αγγελική, Φαρµακοποιός MSc, PhD, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Μέλος ∆Σ ΕΦΕ

12:45 - 13:30 Υπηρεσία φαρµακευτικής παρακολούθησης από τον φαρµακοποιό κοινότητας σε 5 βήµατα
 Στόχος της οµιλίας είναι να περιγράψει τη διαδικασία της υπηρεσίας χορήγησης και παρακολούθησης της φαρµακευτικής αγωγής από τους κοινοτικούς φαρµακοποιούς, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. 
 - ∆ρ. Πελετίδη Αλίκη, Λέκτορας Φαρµακευτικής Πρακτικής και Κλινικής Φαρµακευτικής, Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, ∆ιδάσκουσα Πρακτική Άσκηση-Φαρµακευτική ΑΠΘ, Ακαδηµαϊκή Υπεύθυνη ΟΣΦΕ

13:30 - 14:15 Ιατρογενείς παρενέργειες φαρµάκων: Η διαχείριση των συχνότερων περιπτώσεων στον πάγκο του φαρµακείου 
 Τα αντιδιαβητικά, τα αντιβιοτικά και τα αναλγητικά-αντιφλεγµονώδη, είναι κατηγορίες φαρµάκων που χορηγούνται καθηµερινά από τα φαρµακεία. Ποιες είναι οι συχνότερες παρενέργειες που εµφανίζουν; 
 Πως µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τη συµβολή του φαρµακοποιού αναδεικνύοντας τον επιστηµονικό µας ρόλο και εξασφαλίζοντας την βέλτιστη συµµόρφωση του ασθενή στη θεραπεία; 
 - Μανέτας Νικόλαος, Φαρµακοποιός , MSc International Health Management 

14:15 - 15:00  Προβιοτικά και αντιβιοτικά: Υπάρχει κλινική/επιστηµονική τεκµηρίωση για τα οφέλη της συγχορήγησης;
 Τα προβιοτικά είναι ζώντες µικροοργανισµοί, κυρίως µη παθογόνα βακτήρια που αποικίζουν φυσικά το ΓΕΣ και βελτιώνουν τη µικροβιακή χλωρίδα. Γνωστότερα προβιοτικά στελέχη είναι οι Λακτοβάκιλλοι 
 (Lactobacillus sp.) και τα Μπιφιδοβακτήρια (Bifidobacterium sp.). Τα προβιοτικά αποκαθιστούν τη διαταραγµένη µικροβιακή χλωρίδα του εντέρου, που προκαλείται από τη χορήγηση αντιβιοτικών. 
 Τα συµπληρώµατα προβιοτικών θεωρούνται ασφαλή και καλά ανεκτά από όλες τις ηλικίες.
 - ∆ρ. Σκουρολιάκου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εντερικής και Παρεντερικής ∆ιατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Κλινική Φαρµακοποιός, Επιστηµονική Σύµβουλος Κέντρου ∆ιατροφικής Υποστήριξης οµίλου ΙΑΣΩ

15:00 - 15:45 ∆ιάλειµµα

15:45 - 16:30 Αλληλεπιδράσεις από συγχορήγηση φαρµάκων. Πως µπορεί να συνεισφέρει ο φαρµακοποιός στην αποτροπή του φαινοµένου αυτού;
 Οι αλληλεπιδράσεις φαρµάκων λόγω συγχορήγησης αποκτούν τα τελευταία χρόνια ολοένα αυξανόµενο επιστηµονικό ενδιαφέρον, δεδοµένου ότι διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή κλινική πρακτική. 
 Οι γιατροί και οι φαρµακοποιοί δεν είναι δυνατό να γνωρίζουν τις κλινικές επιπτώσεις όλων των ισχυρών αλληλεπιδράσεων µεταξύ φαρµακευτικών ουσιών. Για το λόγο αυτό, γίνεται µια προσπάθεια παροχής βασικών 
 πληροφοριών και γνώσεων στο θέµα των αλληλεπιδράσεων µεταξύ διαφορετικών φαρµάκων. 
 - Φουστέρη Μαρίνα-Ζωή, Κλινικός Φαρµακοποιός MSc, PhD, ∆ιδάσκουσα Φαρµακευτικής Φροντίδας, Τµήµα Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ, Προϊσταµένη τµήµατος Φαρµακαποθήκης ΕΟΠΥΥ Πειραιά

12η HEALTH EXPO ATHENS
AΙΘΟΥΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (780 ΘΕΣΕΙΣ)            ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ



 ΣΑΒΒΑΤΟ 21/5/22

5

16:30 - 17:15 Πώς η εκπαίδευση των ασθενών από τον επαγγελµατία υγείας µπορεί να βελτιώσει τη συµµόρφωση στη θεραπεία;
 Περίπου το 50% των αποτυχιών της θεραπείας οφείλονται σε κακή συµµόρφωση στην αγωγή µε αποτέλεσµα σηµαντική νοσηρότητα και θνησιµότητα. Στην εισήγηση αυτή, θα δοθεί ο ορισµός της συµµόρφωσης στη 
 θεραπεία και θα διερευνηθούν οι λόγοι που οδηγούν σε µη συµµόρφωση, σχετιζόµενοι µεταξύ των άλλων µε τους επαγγελµατίες υγείας αλλά και µε τους ασθενείς. Θα παρουσιαστούν επίσης τρόποι που µπορούν να 
 συµβάλουν στην αύξηση της συµµόρφωσης στη θεραπεία.
 - Λιονής Χρήστος, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Κρήτης

17:15 - 18:15 Στρογγυλό τραπέζι 
 Τα φυσικά προϊόντα στην καθηµερινότητα του φαρµακοποιού. Ο σχεδιασµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύµφωνα µε τις ανάγκες του
 Θα αναλυθούν οι ανάγκες του κοινοτικού φαρµακοποιού σε σχέση µε την ορθή διαχείριση των φυσικών προϊόντων (φυτικών φαρµάκων, συµπληρωµάτων διατροφής, ειδικών προϊόντων διατροφής, βιταµινών, 
 ιχνοστοιχείων κλπ.) στο φαρµακείο. Θα συζητηθεί η ανάγκη του σχεδιασµού ενός ΠΜΣ (Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών) σε αυτή τη κατεύθυνση, από το Φαρµακευτικό Τµήµα του ΕΚΠΑ και τον Ι∆ΕΕΑΦ, καθώς 
 και η τοποθέτηση της Ελληνικής Φαρµακοβιοµηχανίας για τα οφέλη αυτού του εγχειρήµατος. 
 
 Συντονιστής:
 - Χαραµή Πόπη, Φαρµακοποιός, Αρχισυντάκτρια PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Συµµετέχουν:
 - Ζήκας Σεραφείµ, Πρόεδρος ΦΣ Θήβας, Πρόεδρος Ι∆ΕΕΑΦ, Γεν. Γραµµατέας ΠΦΣ
 - Πενταφράγκας Βασίλης, Φαρµακοποιός, Εντεταλµένος Σύµβουλος ΠΕΦ
 - Σκαλτσά Ελένη, Καθηγήτρια Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων Φαρµακευτική Σχολή ΕΚΠΑ 
 - Χήνου Ιωάννα, Καθηγήτρια Φαρµακογνωσίας & Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρµακευτική Σχολή ΕΚΠΑ, Πρόεδρος MLWP,EMA, Γεν. Γραµµατέας ΕΦΕ

12η HEALTH EXPO ATHENS
AΙΘΟΥΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (780 ΘΕΣΕΙΣ)            ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ



ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπηρεσίες Φαρµακευτικής Φροντίδας Β’ Μέρος

 Προεδρείο: 
 - Χήνου Ιωάννα, Καθηγήτρια Φαρµακογνωσίας & Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρµακευτικό Τµήµα ΕΚΠΑ, Πρόεδρος MLWP, EMA

10:00 - 10:45 Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)
 «Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας: Κοινωνική Ιατρική και Φαρµακευτική Φροντίδα»
 Τµήµα Ιατρικής, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
 Το τµήµα Ιατρικής του ∆ΠΘ, δηµιούργησε το ΜΠΣ µε στόχο την εκπαίδευση των µεταπτυχιακών Φοιτητών σε όλα τα πεδία της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, σχετικά µε τον σχεδιασµό, την οργάνωση, την υλοποίηση 
 και την αξιολόγηση των προγραµµάτων προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας, αναλύοντας και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιστήµονες υγείας (Γιατροί, Οδοντίατροι, Φαρµακοποιοί, Νοσηλευτές, ∆ιαιτολόγοι, 
 Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι κ.α.).
 - Κωνσταντινίδης Θεόδωρος, Καθηγητής, Τµήµα Ιατρικής ∆ΠΘ, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, ∆ιευθυντής του ΜΠΣ
 - Κοντογιώργης Χρίστος, Επ. Καθηγητής, Τµήµα Ιατρικής ∆ΠΘ

10:45 - 11:30 Η προσφορά του κλινικού φαρµακοποιού προς την κοινότητα και η θέση του σε αυτήν
 Ο κλινικός φαρµακοποιός, µέσα από τις ακαδηµαϊκές του γνώσεις αλλά και την εµπειρία του πίσω από τον πάγκο, αποτέλεσε το ανάχωµα της ιατρικής κοινότητας στην αρχή της πανδηµίας, όταν ήµασταν όλοι σε 
 αχαρτογράφητα νερά και κατάφερε να ανατρέψει την απαρχαιωµένη εικόνα του φαρµακοποιού- διανοµέα φαρµάκων. Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν από κάθε κοινοτικό φαρµακοποιό, αλλά και την πολιτεία, ώστε να 
 κινηθούµε όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση της κλινικής φαρµακευτικής;
 - Ηλιάδου Ολίνα, MSc Clinical Pharmacologist, MBA in Pharmacy Management, MPharm
 - Κληµεντίδης ∆ιαµαντής, Κλινικός Φαρµακοποιός MSc, Υπεύθυνος Νοσοκοµειακού Φαρµακείου στην Κλινική Αγία Αικατερίνη, Θεσσαλονίκη

11:30 - 12:15 ∆ιάλειµµα
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ΕΝΟΤΗΤΑ: Συµβουλές υγείας και πρόληψη

 Προεδρείο: 
 - Γκραίκου Κωνσταντία, Ε∆ΙΠ Φαρµακευτικής, ΜSc, PhD, Μέλος της ΕΦΕ

12:15 - 13:00 Συµβουλευτική και υποστηρικτική φροντίδα του καρκινοπαθή ασθενή στο Φαρµακείο
 Στον καρκινοπαθή ασθενή απαιτείται µια ιδιαίτερη συµβουλευτική και υποστηρικτική φροντίδα, τόσο για την κάλυψη των αναγκών του ως προς την φαρµακοθεραπεία, τα συµπληρώµατα διατροφής/βιταµίνες, τα 
 ιατροτεχνολογικά προϊόντα  και συσκευές που χρειάζεται. Παράλληλα, αναγκαία και η βοήθεια στη διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας που συχνά υποµένει, όσο και στη προαγωγή της ψυχικής και συναισθηµατικής του 
 υγείας, πάντα µε οδηγό την ενσυναίσθηση και την επιστηµονική γνώση.
 - Περαντζάκης Κωνσταντίνος, Φαρµακοποιός, M.Sc Κλινικής Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ, Ειδικότητα Φαρµακευτική Φροντίδα, Πανεπιστήµιο Μινεσότα, ΗΠΑ

13:00 - 13:45 Εναλλακτικά του καπνίσµατος προϊόντα. Είναι καλύτερες επιλογές σε σχέση µε το τσιγάρο και σε ποιους απευθύνονται;
 Παρά τις προσπάθειες παγκόσµια για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του καπνίσµατος, ένα πολύ µεγάλο µέρος του πληθυσµού συνεχίζει να καπνίζει. Υπάρχουν σήµερα εναλλακτικές επιλογές που προσδίδουν νικοτίνη, 
 όπως τα προϊόντα θέρµανσης καπνού και το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι έχουν σηµαντικά µειωµένο κίνδυνο συγκριτικά προς το κάπνισµα. 
 - Ηρακλής Αβραµόπουλος, Παθολόγος, ∆ιευθυντής Η' Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκοµείο Υγεία
                                 Χορηγός PMI   

13:45 - 14:30 Φαρµακευτική αντιµετώπιση της παχυσαρκίας. Πώς ο φαρµακοποιός µπορεί να βοηθήσει;
 Η παχυσαρκία αποτελεί µία ασθένεια, που χαρακτηρίζεται από την υπερτροφία και την υπερπλασία του λιπώδους ιστού και συνοδεύεται από µεγάλο αριθµό συννοσηροτήτων, όπως ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές 
 παθήσεις και η ανάπτυξη ορισµένων τύπων καρκίνου, που οδηγούν σε αυξηµένη θνητότητα. Η αντιµετώπιση της παχυσαρκίας περιλαµβάνει δίαιτα, άσκηση, χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής, 
 καθώς και τη βαριατρική χειρουργική.
 - Κωνσταντινίδου Σίσσυ, Κλινικός Φαρµακοποιός, MSc Clinical Pharmacy, International Practice and Policy, MPharm, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής  ΕΚΠΑ, 
  Υπεύθυνη Τµήµατος Κλινικής Φαρµακευτικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  
14:30 - 15:15 ∆ιάλειµµα

15:15 - 16:00 Ιατρική Ακριβείας και Καρδιαγγειακά Νοσήµατα
 Η παραδοσιακή ιατρική έχει την βασική παραδοχή ότι άτοµα µε τον ίδιο φαινότυπο θα ανταποκριθούν µε τον ίδιο περίπου τρόπο σε µια θεραπεία. Η νέα προσέγγιση της ιατρικής ακριβείας λαµβάνει υπόψη πολλά επιπλέον 
 χαρακτηριστικά και κυρίως το γονιδίωµα που µπορεί να µεταβάλλει την ανταπόκριση σε ορισµένες θεραπείες.
 Τέτοιες θεραπείες είναι η αγωγή µε κλοπιδογρέλη, βαρφαρίνη, στατίνες και αναστολείς των β-αδρενεργικών υποδοχέων.
 - Λεκάκης Ιωάννης, Οµότιµος Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Προέδρος ΕΕΨΙ, ∆ιευθυντής Καρδιολογικού Τοµέα, Κεντρική Κλινική Αθηνών

12η HEALTH EXPO ATHENS
AΙΘΟΥΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (780 ΘΕΣΕΙΣ)            ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ



16:00 - 16:45 Το Εργαστήριο του Φαρµακείου εξελίσσεται σε µια πραγµατική καινοτόµο υπηρεσία
 ∆ιαδραστική οµιλία µε στόχο να αναδειχθούν οι δυσκολίες της ανάπτυξης του εργαστηρίου αλλά και τα οφέλη από τη σωστή λειτουργία του.
 - Χατζηαντωνίου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακευτικής Τεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών
 - Αντωνίνη Ανδριάνα, Φαρµακοποιός 

16:45 - 17:30 Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα HARMONΥ: Πιλοτική χρήση Συστηµάτων µη Επανδρωµένων Αεροσκαφών - ΣµηΕΑ (Drones) για µεταφορά φαρµάκων στην πόλη των Τρικάλων
 Το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα HARMONY εντάσσεται στο πρόγραµµα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτοµία 'Ορίζοντας' και την κοινοπραξία αποτελούν 21 εταίροι από 9 Ευρωπαϊκές χώρες. Η πιλοτική δράση στην πόλη 
 των Τρικάλων αφορά τη µεταφορά φαρµάκων από τον Συνεταιρισµό Φαρµακοποιών Τρικάλων σε περιφερειακά φαρµακεία. Ο σχεδιασµός υλοποιείται µε διαδικασίες συµµετοχικού σχεδιασµού, ώστε να εξασφαλιστεί 
 ευρεία κοινωνική αποδοχή του νέου µέσου. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αποτελεσµατική εξυπηρέτηση ανθρώπων σε επείγουσες καταστάσεις και στη φαρµακευτική κάλυψη αποµακρυσµένων περιοχών, όπου δεν 
 υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε φαρµακείο.
 - Πατατούκα Έλενα, MSc, PhD, e-trikala ∆ήµου Τρικκαίων- Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης 
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 ∆ΕΥΤΕΡΑ 23/5/22
                                 Προεδρείο: 
 - Μακριδάκη ∆έσποινα, PharmD, RPharm, Κλινικός Φαρµακοποιός MSc, Νοσοκοµειακός Φαρµακοποιός, ∆ιευθύντρια ΕΣΥ, ∆ιευθύντρια Ενοποιηµένου Φαρµακείου ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ -ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ», Πρόεδρος ΠΕΦΝΙ

15:00 - 15:45 ∆ιαπραγµατεύσεις τιµών φαρµάκων
 Σε µία εποχή που ο εξορθολογισµός της φαρµακευτικής δαπάνης µε την ανάγκη πρόσβασης των ασθενών σε νέες καινοτόµες θεραπείες συνυπάρχουν, στοχεύοντας σε κατηγορίες νόσων για τις οποίες υφίσταται υψηλή 
 ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη, η διαπραγµάτευση τιµών φαρµάκων αποτελεί τον βασικό συνδετικό κρίκο.
 - Γκογκοζώτου Βασιλική - Κωνσταντίνα, Φαρµακοποιός, MBA, MSc, PhD, Μέλος της Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης Τιµών Φαρµάκων ΕΟΦ

15:45 - 16:30 Ο ρόλος του Νοσοκοµειακού Φαρµακοποιού στα Οικονοµικά της Υγείας
 Ο Νοσοκοµειακός Φαρµακοποιός αποτελεί θεµατοφύλακα του συστήµατος υγείας µε ρόλο διττό και κοµβικό, αφενός ως επιστήµονας υγείας, ειδικός στα θέµατα της φαρµακευτικής αγωγής, και αφετέρου ως υπεύθυνος 
 της διαχείρισης του κλειστού προϋπολογισµού των φαρµάκων του Νοσοκοµείου. Είναι ο επιστήµονας υγείας, ο οποίος µπορεί να επηρεάσει τόσο το κόστος, όσο και την αποτελεσµατικότητα της φαρµακοθεραπείας, 
 εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους και αποτελεσµατικότητας των φαρµάκων, προς όφελος του ασθενή, στο κλειστό κύκλωµα του Νοσοκοµείου. 
 - Παπανδρέου Βασιλική, MSc, PhD, Νοσοκοµειακός Φαρµακοποιός, ΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

16:30 - 16:45 ∆ιάλειµµα

16:45 - 17:30 Ο Ρόλος του Φαρµακοποιού στην άµεση θεραπευτική αντιµετώπιση Φαρµακευτικών δηλητηριάσεων
 Οι φαρµακευτικές δηλητηριάσεις αποτελούν ένα παγκόσµιο πρόβληµα νοσηρότητας και θνητότητας, τόσο σε περιβάλλον νοσοκοµείου όσο και σε φαρµακείο κοινότητας. Ο ρόλος του φαρµακοποιού είναι κρίσιµος στο 
 επίπεδο λήψης ιστορικού, καθώς µπορεί να αξιολογήσει το είδος και τις ποσότητες φαρµάκων που έχουν καταναλωθεί και να κατευθύνει το θεραπευτικό µοτίβο. Επίσης, µπορεί να βοηθήσει στο επίπεδο άµεσης 
 θεραπευτικής αντιµετώπισης, καθώς έχει άριστη γνώση παρενεργειών φαρµάκων, χρόνων ηµιζωής, αλληλεπιδράσεων διαφορετικών δραστικών ουσιών αλλά και χρήσης εξειδικευµένων αντιδότων. 
 - Αντωνέλλος Νίκος, Αντιπλοίαρχος (ΥΦ) ΠΝ, Κλινικός Φαρµακοποιός MSc, Τµηµατάρχης Νοσοκοµειακού Φαρµακείου ΝΝΑ, Κλινικός Φαρµακοποιός ΜΕΘ ΝΝΑ

17:30 - 18:15 Νεότερες εξελίξεις στα ραδιοφάρµακα SPECT/ PET - Θεραπευτικές προσεγγίσεις - Theragnostics
 Οι θεραπευτικές εφαρµογές των ραδιοσκευασµάτων, µπαίνουν όλο και περισσότερο στην κλινική πράξη. Η παρούσα οµιλία αναφέρεται σε ραδιοφάρµακα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και πρόκειται να αποκτήσουν 
 ΜΑ (Marketing Authorization) σε Ευρώπη και Αµερική και αφορούν ογκολογικές και νευρολογικές διαγνώσεις, µε τις ενδείξεις και την παρασκευή τους. Η ανάπτυξη ραδιοφαρµάκων µε καλύτερα χαρακτηριστικά, 
 προσφέρει καλύτερη διάγνωση, ορθή σταδιοποίηση νόσου, συντελεί στην καλύτερη ή στοχευµένη φαρµακοθεραπεία, στην παρακολούθηση θεραπείας µε δυνατότητες εναλλακτικών λύσεων σε σύντοµο χρονικό 
 διάστηµα, προλαµβάνοντας ή/και βελτιώνοντας τις προγνώσεις των ασθενών.
 - Παπαχρίστου Μαρία, MSc, PhD, Ραδιοφαρµακοποιός. Εργαστήριο Παρασκευής Ραδιοφαρµάκων, Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής – PET/CT, ΓΝΑ «Ευαγγελισµός»

12η HEALTH EXPO ATHENS
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ Ε∆Ω            ΜΟΝΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ

Ενότητα Νοσοκοµειακών Φαρµακοποιών
Μοριοδότηση: 

3 µόρια µε απαραίτητη παρακολούθηση 60% του Συνεδρίου
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 6ου ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ

 Πρόεδροι Επιστηµονικής και Οργανωτικής επιτροπής
 - ∆εµέτζος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φαρµακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ∆Σ ΕΦΕ
 - Τσέτη Κλ. Ιουλία, Φαρµακοποιός MSc, CEO Οµίλου ΟΦΕΤ, Α’ Αντιπρόεδρος ΕΦΕ
 - Σκαλτσά Ελένη, Καθηγήτρια Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ, Β’ Αντιπρόεδρος ∆Σ ΕΦΕ

 Μέλη Επιστηµονικής και Οργανωτικής επιτροπής
 - Χήνου Ιωάννα, Καθηγήτρια Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ, Γεν. Γραµµατέας ΕΦΕ
 - Πίππα Αναστασία-Γεωργία, Φαρµακοποιός, MSc, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακευτικής Τεχνολογίας ΕΚΠΑ, Ταµίας ∆Σ ΕΦΕ
 - Γκραίκου Κωνσταντία, Ε∆ΙΠ Φαρµακευτικής, ΜSc, PhD, Μέλος της ΕΦΕ
 - Ναζίρης Νικόλαος, Φαρµακοποιός, MSc, PhD, Μέλος ∆Σ ΕΦΕ
 - Σιαµίδη Αγγελική, Φαρµακοποιός MSc, PhD, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Μέλος ∆Σ ΕΦΕ
 - Χατζηαντωνίου Σοφία, Επικ. Καθηγήτρια Φαρµακευτικής Τεχνολογίας, Παν/µιο Πατρών, Μέλος ∆Σ ΕΦΕ
 - Μακριδάκη ∆έσποινα, PharmD, RPharm, Κλινικός Φαρµακοποιός MSc, Νοσοκοµειακός Φαρµακοποιός, ∆ιευθύντρια ΕΣΥ, ∆ιευθύντρια Ενοποιηµένου Φαρµακείου ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ -ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ», Πρόεδρος ΠΕΦΝΙ

12η HEALTH EXPO ATHENS
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ Ε∆Ω            21 ΕΩΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2022
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ΕΝΟΤΗΤΑ: Καινοτοµία & Τεχνολογία (10:00-13:20)

10:00 - 10:40 Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στο φαρµακείο. Στρατηγική και παραδείγµατα                                                                                                                  
 Τα ψηφιακά εργαλεία είναι το µέλλον του φαρµακείου. Μέσω ενός ρεαλιστικού πειράµατος θα αναλύσουµε τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής τους, τις ευκαιρίες που εµφανίζονται, τα κλειδιά για τη σωστή χρήση αλλά 
 και τυχόν δυσκολίες. 
 - Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος-Μαραντίδης, Φαρµακοποιός, MPharm, MBA

10:50 - 11:30 Τεχνητή νοηµοσύνη και η χρήση της στον τοµέα της υγείας 
 Tι µπορεί να προσφέρει η Τεχνητή Νοηµοσύνη στον τοµέα της υγείας; Πιο συγκεκριµένα στην εκτίµηση κινδύνου εµφάνισης/εξέλιξης µιας νόσου, στην πρόληψη, στην πρόωρη διάγνωση, στην παροχή εξατοµικευµένων 
 υπηρεσιών, και στη διαχείριση και παρακολούθηση της θεραπείας. Μπορεί ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα λήψης αποφάσεων να βοηθήσει επαγγελµατίες στο χώρο της υγείας και πως; Ποιες είναι οι προκλήσεις που 
 υπάρχουν όσον αφορά στη χρήση της Τεχνητής Νοηµοσύνης στο χώρο αυτό; Αυτή η οµιλία θα προσπαθήσει να δώσει φως σε αυτά τα θέµατα.
 - Βασίλειος Μεγαλοοικονόµου, Καθηγητής, Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πατρών
  
11:30 - 12:00 ∆ιάλειµµα

12:00 - 12:40 Πώς να διαχειριστείτε αποδοτικά τα social media
 Μιλώντας για την προβολή ενός φαρµακείου ή ιατρείου, πρέπει να σηµειωθεί πως η αντιστοιχία µεταξύ ιστότοπου και σελίδας στο Facebook, οφείλει να βρίσκεται σε µία ισορροπία, σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο. Πιο 
 συγκεκριµένα, και τα δύο χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση στοιχείων του φαρµακείου ή ιατρείου όπως: Ώρες λειτουργίας, υπηρεσίες που προσφέρει, ενηµερώσεις... Ακόµη, µπορεί να γίνει προβολή υπηρεσιών και 
 διάδοση πληροφοριών υγείας που σχετίζονται µε την εποχικότητα ή την επικαιρότητα.
 - Χαραµής Ιωάννης- Ευάγγελος, Οικονοµολόγος, ∆ιευθ. Σύµβουλος της Χαραµή ΑΕ

12:40 - 13:20 Metaverse, ψηφιακή υγεία και το µέλλον του Φαρµακείου. Ευκαιρίες και προκλήσεις
 Η εκµετάλλευση της ψηφιακής τεχνολογίας βρίσκεται σε επίπεδο υστέρησης στο Ελληνικό φαρµακείο. Ωστόσο ο χώρος της ψηφιακής υγείας αναπτύσσεται ταχύτατα, µε τους πελάτες µας να είναι πιο ενηµερωµένοι και 
 συνάµα πιο απαιτητικοί από ποτέ. Για να τους εξυπηρετήσουµε, το ίδιο οφείλουµε να κάνουµε και εµείς.
 Ας περιηγηθούµε στη νέα ψηφιακή πραγµατικότητα, προσπαθώντας να αφοµοιώσουµε το παρόν και γιατί όχι να αποκωδικοποιήσουµε το µέλλον!
 - Κωνσταντίνος Κωστίκας, Φαρµακοποιός, MSc Information Systems, PhD Machine Learning, ∆ηµιουργό του erx.gr
  
13:20 - 13:50 ∆ιάλειµµα

12η HEALTH EXPO ATHENS
AΙΘΟΥΣΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (170 ΘΕΣΕΙΣ)            ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ Ε∆Ω
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13:50 - 14:25 Αναµονή θέµατος
 XOΡΗΓΟΣ L’OREAL

14:30 - 15:05 Cetaphil: Η Ολοκληρωµένη σειρά περιποίησης για το δέρµα
 Η συχνότητα του «ευαίσθητου δέρµατος» ολοένα και αυξάνεται. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι ρύποι των αστικών κέντρων συµβάλλουν σε αυτό. 
 Η σειρά Cetaphil της εταιρείας Galderma, η οποία διανέµεται στην ελληνική αγορά από την Φαρµασερβ-Λίλλυ, έχει τις απαντήσεις σε όλα τα πιθανά προβλήµατα του δέρµατος του σύγχρονου ανθρώπου.
 - Ελευθερία Κριτσωτάκη, MD, MSc , ∆ερµατολόγος- Αφροδισιολόγος 
 ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ

15:10 - 15:45 Ο ρόλος της φαρµακευτικής κάνναβης στη σύγχρονη ιατρική 
 Η κάνναβη ανήκει στη κατηγορία όχι µόνον των «έκπτωτων» παλαιών θεραπειών αλλά και των αρνητικά στιγµατισµένων, λόγω της ψυχοδραστικής δράσης και της ποινικοποίησης της χρήσης της. 
 Βέβαια κατακλυζόµαστε πλέον από θεσµικές και «εξωθεσµικές» προτάσεις για την χρήση προϊόντων κάνναβης, στο σύνολο σχεδόν της εσωτερικής παθολογίας και όρια µεταξύ πανάκειας και φαρµάκου θα πρέπει 
 να τεθούν από την επιστηµονική κοινότητα. Καθήκον µας είναι η υπέρβαση των προκαταλήψεων, η αναζήτηση των εφαρµογών και δυνατοτήτων των πολλά υποσχόµενων σκευασµάτων κάνναβης, αλλά και ο 
 καθορισµός των κανόνων και των ορίων της χρήσης τους. Η περιπτωσιολογία δεν είναι επιστήµη. Είναι όµως έναυσµα για έρευνα.  
 - Σωτηρλή Στεφανία, Νευρολόγος, ∆/α κέντρου Πολλαπλής Σκλήρυνσης και ειδικών νευρολογικών θεραπειών Metropolitan General 
                                ΧΟΡΗΓΟΣ TiKun Europe

15:45 - 16:15 ∆ιάλειµµα

∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

AΙΘΟΥΣΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (170 θέσεις)             ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ
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16:15 - 16:50 Κλιµακτήριος-Εµµηνόπαυση: ∆ιάγνωση και θεραπεία
 Σε ποιες ηλικίες κυρίως αφορούν αυτές οι δύο καταστάσεις; Ποια είναι τα πρώτα σηµάδια και συµπτώµατα τους; Ποια εργαλεία χρησιµοποιούνται για τη διάγνωση τους; Τέλος, θα γίνει αναφορά στους 
                                τρόπους και τις θεραπευτικές παρεµβάσεις που µπορούν να κάνουν τη µετάβαση από την κλιµακτήριο στην εµµηνόπαυση όσο πιο οµαλή γίνεται, πάντα µε γνώµονα τις εξατοµικευµένες ανάγκες και τις 
                                προτιµήσεις της κάθε γυναίκας.
 - Ιβανίδου Σοφία MD, MSc, IFEPAG, Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος,Εξειδίκευση στην Παιδική-Εφηβική Γυναικολογία, Επιστηµονικός Συνεργάτης Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα»
                                 Τµήµα Κλιµακτηρίου Εµµηνόπαυσης
                                 ΧΟΡΗΓΟΣ Prisum
 
16:55 - 17:30 Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια του νέου, πρωτότυπου, σταθερού συνδυασµού σκευάσµατος Παρακεταµόλης 500mg και Ιβουπροφαίνης 150 mg
 - Ιωάννα Σιαφάκα, Οµότιµη καθηγήτρια αναισθησιολογίας θεραπείας πόνου, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. Αντιπρ. Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου Παρηγορικής Φροντίδας, Μέλος ∆Σ Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
 ΧΟΡΗΓΟΣ ΕLPEN

17:35 - 18:10 ΑΓΙΟΥΡΒΕ∆Α και η συµβολή της στην πρωτοβάθµια περίθαλψη
 Η Αγιουρβέδα, η « Ιατρική Νού-Σώµατος» όπως συνήθως αποκαλείται, πέρα από ένα πανάρχαιο παραδοσιακό σύστηµα ολιστικής υγείας, αναγνωρισµένο από τον ΠΟΥ, σηµατοδοτεί και ένα lifestyle µε 
                               στόχο την εξέλιξη, τόσο στην προσωπική ζωή του καθένα, όσο και του περιβάλλοντος που µπορεί να επηρεάσει. ∆ιατροφή, Κίνηση, Περιβάλλον, Τρόπος ζωής, Τρόπος σκέψης (παράγοντες αυτοθεραπείας 
                               του Ιπποκράτη), σε συνδυασµό µε βότανα ,ειδικές κούρες, τεχνικές αναπνοής, γιόγκα ,µουσικο-θεραπεία κ.ά… προσαρµοσµένα στην ιδιαίτερη αγιουρβεδική φιλοσοφία, αποτελούν τα κοµµάτια του παζλ µιας
                               υγιούς και ευτυχισµένης ζωής µε Επίγνωση και σοφότερες επιλογές για τους πελάτες σας!..
 - Σοφία Παπαδοπούλου, Χηµικός, Researcher Of Ayurveda, Πρόεδρος Αγιουρβέδα Ελλάς
                                - Ανδρέας Τσουρουκτσόγλου, Ιατρός, Συγγραφέας
                                - Dr Vellapillil  Achuthan Venugopal, Ιδιοκτήτης αγιουρβεδικής κλινικής στην Κεράλα της Ινδίας
                                - Ajay George Varghese, CEO της Bipha(BIoPHArmateutical) Drug Laboratories Pvt Ltd.
                                ΧΟΡΗΓΟΣ Ayurveda

12η HEALTH EXPO ATHENS
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ΕΝΟΤΗΤΑ: Marketing & ∆ιαχείριση (13:00-17:30) 

13:00 - 13:40 Νέες Μάρκες Καλλυντικών στο φαρµακείο. Πώς να κάνετε τη σωστή επιλογή; 
 Σε µία εποχή όπου ο πόλεµος των τιµών µαίνεται, η διαφοροποίηση είναι περισσότερο από ποτέ το «κλειδί» για την επιτυχία. Η επιλογή νέων µαρκών που δεν είναι πολύ γνωστές στην αγορά, φαίνεται να είναι η προφανής 
 λύση. Αλλά πώς να την κάνουµε; Μέσω συγκεκριµένων παραδειγµάτων, θα σας δώσουµε τα σωστά κριτήρια για να κάνετε τη σωστή επιλογή ανάµεσα στο πλήθος των εταιρειών που υπάρχουν στην αγορά που σας 
 προσεγγίζουν. ∆υο Φαρµακοποιοί µας µιλούν για τις πρακτικές και εµπειρίες τους.
 - Πόπη Χαραµή, Φαρµακοποιός, Αρχισυντάκτρια PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 - Χρύσα Παππά, Φαρµακοποιός
 - Λουκία Τεριακή, Φαρµακοποιός, MPharm Kingston University of London

14:10 - 14:50 Καταναλωτική συµπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού
 Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της καταναλωτικής συµπεριφοράς πριν και κατά τη διάρκεια της Covid-19, στην κατηγορία των αναλγητικών και των συµπληρωµάτων διατροφής. Πέρα από τη βιβλιογραφική 
 ανασκόπηση, πραγµατοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίου. Το δείγµα είναι πάνω από 300 καταναλωτές του Νοµού Θεσσαλονίκης, ηλικίας 18-65 ετών. Σηµαντικά ευρήµατα αποτελούν οι 
 προτιµήσεις των καταναλωτών, ως προς το brand name αλλά και ως προς το είδος που επιλέγουν στα συµπληρώµατα διατροφής και τα αναλγητικά που χρησιµοποιούν συγκριτικά µε πριν και µετά την πανδηµία. 
 Επιπλέον εξετάζεται η τάση των καταναλωτών ως προς τις µελλοντικές αγορές τους. Τέλος, σηµαντικό εύρηµα αποτελεί  η επιρροή των καταναλωτών για την τελική τους αγοραστική απόφαση.
 - Ντόρα Κασσάρα, ΜΒΑ, ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Φαρµακευτικός αντιπρόσωπος 
 - Ευγενία Παπαϊωάννου, Επ. Καθηγήτρια, ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

14:55 - 15:35 ∆ηµιουργήστε την καλύτερη εµπειρία πελάτη µέσω καινοτοµίας στην αρχιτεκτονική χώρου
 Στην εµπορική αρχιτεκτονική του φαρµακείου σήµερα υπάρχουν νέες τάσεις, µε στόχο να αναδειχθούν µέσα από τον χώρο όχι µόνο τα προϊόντα, αλλά και οι υπηρεσίες, κάτι που είναι απαραίτητο. Το σύγχρονο φαρµακείο 
 πρέπει να έχει µια νέα οργάνωση που να ανταποκρίνεται στη λειτουργία του ως χώρος πρωτοβάθµιας παροχής υγείας, εξυπηρετώντας τις σύγχρονες ανάγκες των ασθενών και δηµιουργώντας καλύτερες εµπειρίες 
 στον πελάτη. Ας δούµε µαζί αυτές τις τάσεις στο design, στα έπιπλα, τον φωτισµό, ακόµη και στο marketing, παραδοσιακό και ψηφιακό.
 - Ιωάννης Κοντάκος, Οικονοµικός Σύµβουλος Φαρµακείων

12η HEALTH EXPO ATHENS
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12η HEALTH EXPO ATHENS

16:50 - 17:30 Οργάνωση εργασίας και διαχείριση του χρόνου στο φαρµακείο 
 Σήµερα, περισσότερο από ποτέ είναι επιβεβληµένο να οργανώσουµε τη λειτουργία στο φαρµακείο µας, µιας και οι απαιτήσεις αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Αυτό έχει να κάνει µε τον ρόλο του κάθε ατόµου που 
 εργάζεται εδώ, τα µέσα και τα εργαλεία που απαιτούνται, καθώς επίσης και τους τρόπους συντονισµού των προσπαθειών των ατόµων για την επίτευξη των σκοπών της επιχείρησης. 
 Για να σας βοηθήσουµε να ακολουθήσετε µια δική σας µέθοδο οργάνωσης της δουλειάς σας, µέσα από αυτή την οµιλία σας προτείνονται τρόποι οργάνωσης τους χρόνου εργασίας σας, και πώς να επιτύχετε να 
 αφιερώσετε χρόνο και για την προσωπική σας ζωή.
 - Περικλής Τζανετάκης, Φαρµακοποιός, Σύµβουλος φαρµακείων

16:05 - 16:45 Πώς να αποκτήστε θετική στάση απέναντι στις προκλήσεις που αντιµετωπίζετε, ως σύγχρονος επαγγελµατίας υγείας
 Οι ανθρώπινες αδυναµίες µπορούν να υπερκαλυφθούν από τη δύναµη που όλοι έχουµε. Η θετική στάση δε, συµβάλλει µόνο στη ‘Θεραπευτική Συµµαχία’ µε τον ασθενή αλλά και στην 
                                προσωπική ευτυχία, ευδαιµονία και επαγγελµατική επιτυχία του επαγγελµατία της υγείας. Στην οµιλία αυτή, θα παρουσιαστούν οι Ανθρωποκεντρικές Πρακτικές για θετική στάση απέναντι στις προκλήσεις
                                του σήµερα και του αύριο. 
 - Γιάννης Καλογεράκης, Εκπαιδευτής Επιχειρήσεων, CEO, JMK Anthropocentric Corporate Training & People Development

AΙΘΟΥΣΑ ΑΘΗΝΑ (110 ΘΕΣΕΙΣ)            ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ Ε∆Ω
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ΕΝΟΤΗΤΑ: Marketing & ∆ιαχείριση (10:30-17:50) 

10:30 - 11:30 Στρογγυλό τραπέζι
 Προκλήσεις καριέρας των νέων πτυχιούχων. Είναι το άνοιγµα ενός φαρµακείου µία επιλογή ή υπάρχουν και άλλες; 
 
 Συντονιστής:
 - Πόπη Χαραµή, Φαρµακοποιός, Αρχισυντάκτρια PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Συµµετέχουν:
 - Σοφία Τράντζα, Φαρµακοποιός, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοποιών (ΠΕΦ)
 - Άννα Μαρία Γκάµπερ, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φοιτητών Φαρµακευτικής
 - Όλγα Ιωάννα Λιόλιου, Φαρµακοποιός 
 - Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Φαρµακοποιός

11:35 - 12:15 Κύκλος ζωής της επιχείρησης. ∆ιαπιστώστε σε ποιο στάδιο εξέλιξης βρίσκεται το δικό σας φαρµακείο και επιλέξτε τις απαιτούµενες ενέργειες που θα το αναβαθµίσουν 
 Ο τρόπος που γεννιέται και εκκινεί µια επιχείρηση καθορίζει και τον κύκλο ζωής της. Μέσα από παραδείγµατα, θα διαπιστώσετε σε ποια φάση εξέλιξης βρίσκεται το φαρµακείο σας και θα µπορέσετε να απαντήσετε 
 καλύτερα στις παρακάτω ερωτήσεις: Είστε στο σωστό δρόµο; Χρειάζεται να επενδύσετε περισσότερο σε µεγαλύτερη εµπορεύσιµη ύλη, σε περισσότερο και πιο εξειδικευµένο προσωπικό, σε νέες υπηρεσίες; Ήρθε η ώρα 
 να δηµιουργήσω το δικό µου e-shop; 
 - Περικλής Τζανετάκης, Φαρµακοποιός, Σύµβουλος φαρµακείων
  
12:15 - 12:45 ∆ιάλειµµα

12η HEALTH EXPO ATHENS
AΙΘΟΥΣΑ ΑΘΗΝΑ (110 θέσεις)             ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ Ε∆Ω
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12:45 - 13:45 Στρογγυλό τραπέζι
 Το φαρµακείο της επόµενης ηµέρας. Τι µαθήµατα πήραµε από την πανδηµία και ποιες εξελίξεις νοµοθετικές και οργανωτικές µπορούν να υπάρξουν για το φαρµακείο του αύριο 
 Η επόµενη µέρα για το φαρµακείο διαφαίνεται µε πολλές υπηρεσίες αλλά όχι και χωρίς φάρµακα! Στο εγγύς µέλλον η επιχείρηση φαρµακείο θα διαθέτει νέες δοµές και σίγουρα θα έρθει αντιµέτωπη µε νέους κινδύνους. 
 Και αναµφισβήτητα θα έρθει αντιµέτωπη µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της. Αυτό το µέλλον θα µπορέσει να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία των φαρµακείων; Στελέχη από φορείς που εµπλέκονται στις επικείµενες  
 αλλαγές, θα µοιραστούν µαζί σας τις απόψεις τους και θα προτείνουν λύσεις για τη σωστή αναλογία των ενεργειών που θα διαµορφώσουν το φαρµακείο της επόµενης ηµέρας.  

 Συντονιστής:
 - Σοφία Νέτα, ∆ηµοσιογράφος Υγείας 

 Συµµετέχουν:
 - Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος ΦΣ Λέσβου και Πρόεδρος ΠΦΣ
 - Μπάµπης Καραθάνος, Φαρµακοποιός, Σύµβουλος του Υπουργού Υγείας σε θέµατα Φαρµάκων
 - ∆ηµήτριος Μωραΐτης, Πρόεδρος ΕΦΕΧ, Γενικός ∆ιευθυντής ΒΙΑΝ 
 - Ολύµπιος Παπαδηµητρίου, Πρόεδρος ΣΦΕΕ, Γενικός ∆ιευθυντής Novo Nordisk Hellas Ltd
 - Βασίλης Πενταφράγκας, Εντεταλµένος Σύµβουλος ΠΕΦ
 
13:45 - 14:15 ∆ιάλειµµα

14:15 - 14:50 Φως – Φωτογήρανση – Φωτοπροστασία
                             Το φως είναι πηγή ζωής, έµπνευσης, χαράς & υγείας. Γι’ αυτό και είναι σηµαντικό να µπορούµε να το απολαµβάνουµε µε ασφάλεια. 
                                 Όλες οι ακτίνες του ήλιου δεν είναι οι ίδιες και δεν έχουν την ίδια δράση. Πρόσφατες µελέτες αποδεικνύουν ότι το µπλε ορατό φως προκαλεί φωτογήρανση.
                                Η Eau Thermale Avène πρωτοπορεί και πάλι δηµιουργώντας ένα νέο φίλτρο, το TriAsorb™ µε εξαιρετικά ευρύ φάσµα κάλυψης ώστε να προστατεύει τόσο από τις UV όσο και από το µπλε φως υψηλής ενέργειας.
 - Ράνια Λέχου, Φαρµακοποιός, ∆ιευθύντρια marketing Avène
                                - Ντόρα Γκρίτζαλη, Product Manager Eau Thermale Avène
                                ΧΟΡΗΓΟΣ Pierre Fabre 

12η HEALTH EXPO ATHENS
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14:55 - 15:35 Nutraceuticals: Το σηµείο συνάντησης των διατροφικών και φαρµακευτικών προϊόντων
 Τα Nutraceuticals, δηλαδή τα διατροφικά προϊόντα µε ισχυρισµούς υγείας, διαδραµατίζουν ήδη κεντρικό ρόλο στην προληπτική ιατρική. Καθώς το προσδόκιµο ζωής αυξάνεται, νέες παθήσεις εµφανίζονται. Ταυτόχρονα, 
 λοιπόν, προκύπτει η ανάγκη για επιλογές στη διατροφή µας που θα βοηθήσουν στην πρόληψη των παθήσεων και στη βελτίωση της υγείας µας. Η τάση µετακινείται από τα απλά πολυβιταµινούχα συµπληρώµατα σε νέα 
 προϊόντα που εµφανίζονται και υπόσχονται βελτίωση της υγείας και πρόληψη της νόσου. Η βιοµηχανία τροφίµων, µε τη συσσωρευµένη έρευνα και γνώση των θεµάτων διατροφής, συναντάται µε την φαρµακευτική 
 βιοµηχανία και επιχειρούν να αλλάξουν το τοπίο. Η χώρα µας ήδη διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη τέτοιων προϊόντων. Στο πλαίσιο της παρουσίασης θα παρουσιαστούν πετυχηµένα παραδείγµατα και θα 
 συζητηθούν οι τάσεις και οι ευκαιρίες που ανοίγονται.
 - Πουλάς Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Βιοχηµείας, Τµήµα Φαρµακευτικής, Πανεπιστήµιο Πατρών

15:35 - 16:05 ∆ιάλειµµα

16:05 - 16:45 Επενδύστε και καινοτοµήστε στο εργαστήριο του φαρµακείου σας
 Experience Sharing: Πως εφαρµόζουµε την σύγχρονη τεχνολογία στο εργαστήριό µας, ώστε να τελειοποιήσουµε τις διαδικασίες παραγωγής µας και να προσφέρουµε στον ασθενή το αρτιότερο 
 ποιοτικά γαληνικό σκεύασµα;
 - Νικόλαος Ψαθάς, Φαρµακοποιός, NP Labs International Compounding Pharmacy

16:50 - 17:50 Στρογγυλό τραπέζι
 Τα µικροµεσαία φαρµακεία. Ποια η εξέλιξή τους στο µέλλον;
 Το µέγεθος ενός φαρµακείου είναι η αχίλλειος πτέρνα του: όσο περισσότερο µειώνεται ο τζίρος, τόσο περισσότερο το φαρµακείο θα δυσκολεύεται να εξισορροπήσει τον οικονοµικό του ισολογισµό. 
 Αυτό το εύρηµα δεν είναι πρόσφατο, αλλά οι λογιστές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. 
 Και ενώ η οικονοµία των λεγόµενων µεγάλων φαρµακείων φαίνεται να σταθεροποιείται, τα µικροµεσαία φαρµακεία δυσκολεύονται. Υπάρχουν λύσεις; 
 
 Συντονιστής:
 - Βασιλική Τσαντήλα, Φαρµακοποιός, Συντάκτης Υγείας, Χαραµή ΑΕ

 Συµµετέχουν:
 - Ιωάννης ∆αγρές, Φαρµακοποιός, Β’ Αντιπρόεδρος ΠΦΣ-ΝΠ∆∆, Ταµίας ΦΣΑ-ΝΠ∆∆ 
 - Ιωάννης Κοντάκος, Οικονοµικός Σύµβουλος Φαρµακείων
 - Κώστας ∆ούνας, Γεν. ∆ιευθυντής ΠΑΝ. ΣΥ.ΦΑ Logiscoop
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10:00 - 10:40 Στρατηγική ανάπτυξης στο φαρµακείο µετά την πανδηµία 
 Αξιοσηµείωτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τον φαρµακοποιό στο δύσκολο περιβάλλον που διαµορφώνεται, είναι η ικανότητά του να µαθαίνει και να προσαρµόζεται γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές του. Η 
 πανδηµία έχει δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες και απειλές. Προς τον σκοπό αυτό, ο φαρµακοποιός θα πρέπει να απαντήσει αποτελεσµατικά σε µια πλειάδα ερωτηµάτων στρατηγικής, δύο από τα οποία αποτελούν το 
 επίκεντρο της συγκεκριµένης παρουσίασης: α) Σε ποια πεδία δράσης επιλέγουµε να έχουµε παρουσία (πχ προϊοντικές κατηγορίες, κατηγορίες πελατών, δραστηριότητες) και β) Πώς αξιολογούµε τις επιµέρους ιδέες 
 στρατηγικής ανάπτυξης, για να επιλέξουµε τελικά αυτές οι οποίες θα µας οδηγήσουν στο µέλλον;
 - Βασίλης Παπαδάκης, Καθηγητής Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ

10:40 - 11:20 Οικονοµική διαχείριση: προϋποθέσεις και ενέργειες για ανάπτυξη του φαρµακείου
 Η οικονοµική διαχείριση των φαρµακείων προϋποθέτει, εκτός από την ικανότητα κατανόησης των ευρύτερων εξελίξεων στο οικονοµικό πεδίο, εξοικείωση µε τους µηχανισµούς επεξεργασίας και ανάλυσης των 
 καθηµερινών συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται βασικές έννοιες (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές, υποχρεώσεις, απαιτήσεις) και διαχειριστικά εργαλεία (όπως η Κατάσταση Αποτελεσµάτων, ο Ισολογισµός και 
 οι κύριοι αριθµοδείκτες) που συµβάλουν στη λήψη ορθολογικών διαχειριστικών αποφάσεων και κατά συνέπεια στη ανάπτυξη της επιχείρησης φαρµακείου. 
 - Εµµανουήλ ∆εδούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Λογιστική, Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

11:20 - 11:50 ∆ιάλειµµα

11:50 - 12:30 Κρίσιµα ζητήµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού στο φαρµακείο 
 Η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη και η διαρκής επιτυχία του φαρµακείου ως επιχείρηση, εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα της εξυπηρέτησης, την ικανότητα ανάπτυξης σχέσεων εµπιστοσύνης και πιστότητας µε τους 
 πελάτες, την ικανότητα πωλήσεων και αύξησης των πελατών. Αυτές οι µεταβλητές ανταγωνιστικότητας, προσδιορίζονται από τους εργαζοµένους και συγκεκριµένα από τις ικανότητες τους και τη διάθεση τους να δίνουν 
 τον καλύτερο τους εαυτό για εξαιρετικές επιδόσεις. Συνεπώς, η ηγεσία και η διοίκηση του ανθρωπίνου δυναµικού αποτελούν κρίσιµες παραµέτρους αποδοτικότητας, αποτελεσµατικότητας, ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης 
 και διαρκούς επιχειρηµατικής επιτυχίας.
 - ∆ηµήτρης Μπουραντάς, Πρύτανης ΝewYork College, πρ. καθηγητής ΟΠΑ 

12η HEALTH EXPO ATHENS
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Μοριοδότηση: 

3 µόρια µε απαραίτητη παρακολούθηση τουλάχιστον του 60% του Σεµιναρίου



12:30 - 13:10 Πώς να ασκείτε επιρροή στους πελάτες σας
 Έχετε αναλογιστεί ποτέ τι ζητάτε από έναν πελάτη σας να κάνει, όταν τον εξυπηρετείτε, του παρουσιάζετε ένα προϊόν ή του προτείνετε κάτι; Να πάρει µία απόφαση! Και όχι µόνο να πάρει µία απόφαση αλλά συνήθως να 
 την πάρει άµεσα. Ας µάθουµε λοιπόν πώς να ασκούµε επιρροή στον πελάτη µας και πώς θα τον κάνουµε να αποδεχθεί τις προτάσεις µας.
 - Νεκτάριος Ζήσης, ZN Solutions Founder & CEO, John Maxwell’s Worldwide Team Certified Member as Speaker-Coach-Trainer, 
  Βασικός Συνεργάτης IST College σε θέµατα Επικοινωνίας-Ηγεσίας-Προσωπικής Ανάπτυξης. Εκπαιδευτής-Σύµβουλος Επιχειρήσεων

13:10 - 13:50 Η Ποιότητα εργασίας στο φαρµακείο του σήµερα για το ευ ζην της οµάδας
 Είναι αυτονόητο ότι σε καιρούς κρίσεων, τα πράγµατα στον (κάθε) επαγγελµατικό χώρο «ζορίζουν»: πιέσεις, ανασφάλεια, φόβοι που καµία φορά αγγίζουν τα όρια του πανικού. Όλα αυτά συµβάλλουν σε ένα µάλλον 
 αρνητικό κλίµα στη δουλειά. Πόσο περνάει από το χέρι µας να διατηρήσουµε θετικό κλίµα και καλή ποιότητα ζωής στο χώρο που εργαζόµαστε; Η λέξη-κλειδί ονοµάζεται work-life balance και δεν είναι παρά η διατήρηση 
 µιας σχετικά καλής ισορροπίας µεταξύ της επαγγελµατικής από τη µία και της προσωπικής, συναισθηµατικής, διανοητικής ή πνευµατικής ζωής από την άλλη, απαραίτητης για να αισθάνεται κανείς καλά στη δουλειά του! 
 ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.
 - Ανδρέας Καλλιβωκάς, Φαρµακοποιός

13:50 - 14:00 Λήξη Σεµιναρίου και Συµπεράσµατα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΟΠΑ

 - Παπαδάκης Βασίλης, Καθηγητής Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων  Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
 - Καλλιβωκάς Ανδρέας, Φαρµακοποιός

14:00 - 14:30 ∆ιάλειµµα

12η HEALTH EXPO ATHENS
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4η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΕΛΕΝΕΠΥ (14:30-18:00)

14:30 - 14:45 Παρουσίαση ΕΛΕΝΕΠΥ                                                                                                                  

14:45 - 15:00 Παρουσίαση ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Σχολής και Τµήµατος Φαρµακευτικής, ΕΚΠΑ
  
15:00 - 16:00 Session 1: Μελλοντικές Προοπτικές στη Νανοϊατρική
    
 Προεδρείο: 
 - Ν. Πίππα, Μ. Χουντουλέση
 Συνεδρίαση παρουσιάσεων φοιτητών του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Nanomedicine” του ΕΚΠΑ 
 1. Nanomedicine in Alzheimer's disease: Future perspectives 
   ∆εληγιαννοπούλου Αδαµαντία, Γκίλη Βαρβάρα, Κοµποχόλη Ελένη, Πεταλάς ∆ηµήτριος, Τσιχλής Ιωάννης, Κ. ∆εµέτζος
   Students, MSc Nanomedicine, 2021-2022, ΕΚΠΑ
 2. Nanomedicine approaches for the treatment of hematologic and oncologic malignancies
   Κεφαλά-Ναρίν Αναστασία, Μιχαλόπουλος Χαράλαµπος, Μπάτζουα ∆ανάη, Ντελή Πολυξένη, Πολιτάκης ∆ηµήτριος, Μ. Γαζούλη
   Students, MSc Nanomedicine, 2021-2022, ΕΚΠΑ
 3. Applications of gold nanoparticles in Medical Imaging
   Βαγενά Ιωάννα-Αγλαΐα, Γεράρδου Αγγελική-Μαρία, Λουκάς Γρηγόριος, Μεγαπάνου Αικατερίνη, Μόκα Άλκηστη, Πολυχρονίδου Κωσταντίνα, Μ. Κουρή, Ε. Ευσταθόπουλος
   Students, MSc Nanomedicine, 2021-2022, ΕΚΠΑ
 4. Nanomedicine in Personalized/ Precision Medicine
   ∆ρακόπουλος Σπύρος, Θεοδώρου Γεωργία, Μαριλένα Κατσιµπούλα, Μάνου Αθανασία, Φλώρου ∆ανιέλλα-Περσεφόνη, Ε. Καραλής
 5. A new era in cosmetics: perspectives and limitations
   Καβαλαράκη Αλεξάνδρα, Κυριοπούλου Αναστασία, Ζάχου Μαρία -Ελένη, Ιωαννίδη Ολυµπία Μαρία, Τσιλιγγερίδης Σταύρος, Ο. Σαββίδου
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16:00 - 17:00 Session 2: Ερευνητικά Θέµατα στη Νανοϊατρική

 Προεδρείο: 
 - Ε. Κατηφελής, Α. Πλουσή

 1  Νανοσυστήµατα Λυοτροπικών Υγρών Κρυστάλλων ως Συστήµατα Μεταφοράς Φαρµάκων και Εµβολίων
   Μαρία Χουντουλέση, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τοµέας Φαρµακευτικής Τεχνολογίας, Τµήµα Φαρµακευτικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστηµιακό Αθηνών
 2. Πέρα από την απόπτωση: Ενεργοποίηση εναλλακτικών κυτταρικών οδών θανάτου µε τη χρήση νανοσωµατιδίων Ag/Au
   Έκτωρ Κατηφελής, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
 3. Εφαρµογές κυτταρικών βιοαισθητήρων για την ταχεία ανίχνευση του νέου κορωνοϊού SARS-COV-2 και άλλων παθογόνων του αναπνευστικού συστήµατος 
   Σοφία Μαυρίκου, Επικ. Καθηγήτρια, Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας, Κέντρο Εφαρµογών Κυτταροβιολογικών Εφαρµογών (Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ.), Τµήµα Βιοτεχνολογίας, 
   Σχολή Εφαρµοσµένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο EU-CONEXUS
 4. Μetal nanoparticles στην ακτινοθεραπεία  
   Μαρία Κουρή, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ, Μονάδα Ακτινοφυσικής, Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ.

17:00 - 18:00 Session 3: Νανοτεχνολογία και πανδηµία: διάγνωση, εµβόλια θεραπείες

 Προεδρείο: 
 - Ε. Eυσταθόπουλος, Κ. ∆εµέτζος, Μ. Γαζούλη
 1. Μεταλλάξεις και εµβόλια
   Χαράλαµπος Γώγος, Καθηγητής Τµ. Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών
 2. Μορφολογία νανοσωµατιδίων: ο ρόλος της στην ανάπτυξη καινοτόµων εµβολίων και θεραπευτικών προϊόντων
   Κωνσταντίνος ∆εµέτζος, Καθηγητής Φαρµακευτικής Νανοτεχνολογίας, Τµ. Φαρµακευτικής, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Επιστηµονικής Ελληνικής Φαρµακευτικής Εταιρείας (ΕΦΕ)
 3. eDiagnostics: Νέα ∆ιαγνωστικά εργαλεία στη µέτα covid-19 εποχή
   ∆ιονύσης Χριστοδουλέας, Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Μασσαχουσέτης Λόουελ, ΗΠΑ

18:00 - 18:30 Συζήτηση

12η HEALTH EXPO ATHENS
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (1ος Όροφος)

Αίθουσα ΦΑΙ∆ΡΑ 2 (45 θέσεις)
15:00 - 16:00 Εντερική υγεία - O συµβουλευτικός ρόλος του φαρµακοποιού
16:15 - 17:15 Εντερική υγεία - O συµβουλευτικός ρόλος του φαρµακοποιού
17:30 - 18:30 Εντερική υγεία - O συµβουλευτικός ρόλος του φαρµακοποιού
 - ∆ρ. Κωνσταντίνος Καλλίγερος, ∆ηµήτρης Καλλιάφας, Μίνα Μωραΐτη (ZARBIS)
 ΧΟΡΗΓΟΣ ZARBIS  

Αίθουσα ΣΕΜΕΛΗ 2 (60 θέσεις)
15:00 - 19:00 Αναµονή προγράµµατος 
 ΧΟΡΗΓΟΣ L’OREAL    

12η HEALTH EXPO ATHENS
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (1ος Όροφος)

Αίθουσα ΣΕΜΕΛΗ 1 (60 θέσεις)
08:30 - 19:00 Αναµονή προγράµµατος
 ΧΟΡΗΓΟΣ CLOUD ON 

Αίθουσα ΣΕΜΕΛΗ 2 (60 θέσεις)
09:30 - 10:30 Frezyderm Atoprel. Ένας νέος αλγόριθµος φροντίδας για το έκζεµα και το ατοπικό δέρµα
11:00 - 12:00 Frezyderm Atoprel. Ένας νέος αλγόριθµος φροντίδας για το έκζεµα και το ατοπικό δέρµα
12:30 - 13:30 Frezyderm Atoprel. Ένας νέος αλγόριθµος φροντίδας για το έκζεµα και το ατοπικό δέρµα
 - Χρυσούλα Γκούσκου, Φαρµακοποιός, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης και ∆ιασφάλισης Ποιότητας της Frezyderm 
 ΧΟΡΗΓΟΣ FREZYDERM   

Για κρατήσεις θέσεων παρακαλούµε δηλώστε συµµετοχή στην κυρία Ματίνα Χατζηγιάννη, τηλ. 210 52 46 900, ∆ευτέρα έως Παρασκευή: 10:00 - 16:00

Αίθουσα ΦΑΙ∆ΡΑ 2 (45 θέσεις)
11:00 - 12:00 ∆ιακοπή Καπνίσµατος - Προσεγγίζοντας ολιστικά τον ασθενή 
12:15 - 13:15 ∆ιακοπή Καπνίσµατος - Προσεγγίζοντας ολιστικά τον ασθενή
13:30 - 14:30 ∆ιακοπή Καπνίσµατος - Προσεγγίζοντας ολιστικά τον ασθενή
15:00 - 16:00 ∆ιακοπή Καπνίσµατος - Προσεγγίζοντας ολιστικά τον ασθενή
 - Φαίη Λαµπροπούλου, Μαρία Μαρινάκη, Μαρία Ζαννή (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης Τµήµατος Φαρµακείου Johnson & Johnson Consumer) 
 ΧΟΡΗΓΟΣ JOHNSON & JOHNSON CONSUMER  

Για κρατήσεις θέσεων παρακαλούµε δηλώστε συµµετοχή στην κυρία Καρανικολή Ευαγγελία, τηλ. 210 68 75 6010, ∆ευτέρα έως Παρασκευή: 10:00 - 16:00

12η HEALTH EXPO ATHENS
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ Ε∆Ω            21 ΕΩΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2022



Ενδυναµώνουµε την Επικοινωνία Υγείας 

Με την Υποστήριξη

Χαραµή ΑΕ • Λ. Βουλιαγµένης 272 Β • 173 43  Άγ. ∆ηµήτριος - Αθήνα • Τ. 210 984 3274 • F. 211 800 5575 • info@PharmaManage.gr

Με την έγκρισηΔιοργάνωση

®

®

Ενδυναµώνουµε την Επικοινωνία Υγείας 

Χορηγοί

Υποστηρικτές

Με την Αιγίδα των
Δήμος Αθηναίων / Περιφέρεια Αττικής / Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος / Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός  / Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών / Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία / Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών / Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management / International Chamber of Commerce / Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
Ελληνική Εταιρεία Νανοτεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας / Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων  

Συμμετέχοντες

Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Φαρµακείων και Αλυσίδων Φαρµακείων


