Τα νέα του

PHARMA Point

www.pharmapoint.gr

Ειδική έκδοση για το 10ο PHARMA point
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Συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης, περίπτερα 5 & 6

Διοργάνωση:
Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Θωρακίζουμε
το ελληνικό φαρμακείο
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Φέτος, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει
την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσει στο 10ο PHARMA
point, που τελεί υπό την αιγίδα του ΠΦΣ, και να γιορτάσει
μαζί σας αυτόν τον ξεχωριστό θεσμό της Βόρειας Ελλάδας.
Γιορτάζουμε, λοιπόν, τα:
• 10 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης παρουσίας στον
χώρο των συνεδρίων-εκθέσεων
• 10 χρόνια ενημέρωσης των φαρμακοποιών για τις εξελίξεις στον τομέα της φαρμακευτικής αγοράς
• 10 χρόνια κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς στον
συνάνθρωπο
• 10 χρόνια αγώνων για την αναγνώριση του ρόλου του
φαρμακοποιού και την καταξίωση του έργου μας.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση
για τον εορτασμό των 10 χρόνων PHARMA point, το βράδυ του Σαββάτου, παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων από
τον πολιτικό και πανεπιστημιακό χώρο, και εκπροσώπων της
φαρμακευτικής αγοράς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έχει κληθεί να απευθύνει
χαιρετισμό η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κα Λούκα Κατσέλη.
συνέχεια στη σελίδα 2

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Πέρα όμως από το εορταστικό κλίμα του συνεδρίου μας,
περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, αυτό πραγματοποιείται
σε μια περίοδο ουσιαστικών αλλαγών στον χώρο του φαρμάκου και του φαρμακείου. Σε μια περίοδο που η συνεχής
ενημέρωση των φαρμακοποιών για θέματα που αφορούν τη
φαρμακευτική περίθαλψη, τη φαρμακευτική δαπάνη και τη
λειτουργία των φαρμακείων κρίνεται επιτακτική, ώστε όλοι
μαζί να θωρακίσουμε το ελληνικό φαρμακείο.
Οι θέσεις μας σε θέματα που αφορούν το λειτούργημα του φαρμακοποιού είναι συγκεκριμένες και με σαφήνεια διατυπωμένες.
• Η φαρμακευτική δαπάνη είναι το γινόμενο του πολλαπλασιασμού της τιμής των φαρμάκων και του όγκου των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Την τιμή καθορίζει το αρμόδιο υπουργείο, ενώ τον όγκο και το είδος των συνταγογραφούμενων
φαρμάκων καθορίζει ο γιατρός. Επομένως, γιατί ενοχοποιείται
ο φαρμακοποιός όταν αυξάνεται η φαρμακευτική δαπάνη;
• Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, στο πλαίσιο ενός πλήρως μηχανογραφημένου συστήματος που θα καλύπτει όλο
το δίκτυο, από την παραγωγή μέχρι τον καταναλωτή, θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.
Για το θέμα αυτό, που αποτελεί πολύχρονο αίτημα των φαρμακοποιών, θα μας μιλήσει, το πρωί του Σαββάτου, η γενική
γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης κα Αθηνά Δρέττα.
• Η συνταγογράφηση, σε συνταγές ασφαλιστικών ταμείων,
της φαρμακευτικής ουσίας αντί της εμπορικής ονομασίας
θα καταργούσε τα κίνητρα συνταγογράφησης συγκεκριμένων
εμπορικών ονομασιών.
• Προτείναμε να καθοριστεί ποσοστό συμμετοχής των
ασφαλισμένων κατά φάρμακο και όχι κατά διάγνωση. Ο γιατρός θα γράφει τη διάγνωση και τα φάρμακα της επιλογής
του, αλλά δεν θα έχει τη δυνατότητα να καθορίσει το ποσοστό
συμμετοχής του ασφαλισμένου, που θα είναι προκαθορισμένο

Χρειάζομαι site
για το φαρμακείο μου;

από το Υπουργείο. Τη δαπάνη της μηχανογραφικής επεξεργασίας και υλοποίησης της πρότασης θα αναλάβει ο ΠΦΣ.
• Η χορήγηση γενοσήμων στα νοσοκομεία, με διαπραγμάτευση της τιμής, θα συμβάλλει στη μείωση της φαρμακευτικής
δαπάνης.
• Ο κλάδος των φαρμακοποιών έχει υποστεί έως σήμερα
πολύ μεγάλες απώλειες εισοδήματος, που οδηγούν ουσιαστικά σε μείωση του ποσοστού κέρδους κατά 10 ποσοστιαίες
μονάδες, δηλαδή από 23,8% σε 13,8% μεικτό κέρδος, ή σε
μείωση του τζίρου κατά 40% περίπου.
• Τα όρια οικονομικής συμπίεσης του φαρμακείου, ως εμπορική δραστηριότητα, έχουν εξαντληθεί, και κάθε περαιτέρω
μείωση θα έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο φαρμακείων.
Η Κυβέρνηση οφείλει να εκτιμήσει τον κοινωνικό ρόλο του
φαρμακοποιού, που είναι ακόμη πιο έντονος στην περιφέρεια. Να εκτιμήσει ότι 12.000 φαρμακοποιοί ανά τη χώρα
καλύπτουν τις αδυναμίες και τις ανεπάρκειες του υγειονομικού συστήματος, πιστώνουν το ασφαλιστικό σύστημα, που
με τα χρήματά τους ασκεί κοινωνική πολιτική, και όλα αυτά
σε 24ωρη βάση, όλον τον χρόνο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή τις
νύχτες, τις εορτές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.
Εμείς δεν θα σταματήσουμε λεπτό να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στον κόσμο, όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
Για να το κάνουμε, όμως, αυτό, θα πρέπει να επιβιώσουμε!
Σας περιμένουμε, λοιπόν, όλους στο 10ο PHARMA point,
ώστε άλλη μια φορά να εκφράσουμε τα αιτήματα του συλλόγου μας μαζικά και δυναμικά.
Ο πρόεδρος του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης
Κυριάκος Θεοδοσιάδης

• προσφέρει ολοκληρωμένη
και ανταποδοτική παρουσία στο
διαδίκτυο σε προσιτές τιμές
• είναι ο σύμβουλός σας
στη μετάβαση στον κόσμο
του διαδικτύου
• γνωρίζει τις ευκαιρίες που
προσφέρει το διαδίκτυο
στο φαρμακοποιό και
διαθέτει βαθιά γνώση
των ιδιαιτεροτήτων του χώρου
του φαρμακείου,
ως θυγατρική εταιρεία
της Κ•Provoli

BADNEWS
• το κόστος δημιουργίας
ενός website είναι μεγάλο
• δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω,

από πού να αρχίσω
• οι εταιρείες internet δεν ξέρουν
τις ιδιαιτερότητες του φαρμακείου μου

Ενημερωθείτε στην ομιλία, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο
του PHARMA point, το Σάββατο 16/10, 12:30 - 13:00, με θέμα
“Το διαδίκτυο ως εργαλείο πληροφόρησης & ανάπτυξης του ελληνικού
φαρμακείου”. Ομιλητές: Γιάννης Κούνουπας, γενικός διευθυντής K•Provoli
& Ανδρέας Λουκάκης, web services director GOODNEWS
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Πρόγραμμα 10ου PHARMA point*
Σάββατο 16 Οκτωβρίου

• Παρουσίαση του βιβλίου «Ρωμηοί φαρμακοποιοί
της Κωνσταντινούπολης και η δράση τους από 		
το 1840 έως σήμερα», του Θεόδωρου Κυρκούδη,
που εκδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εταιρειών
OLVOS SCIENCE A.E. και GALENICA A.E.
• Θεοφάνης Βασαγεώργης, φαρμακοποιός, πρόεδρος
του Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών, μέλος του Δ. Σ. ΕΦΕ
• Ήβη Ντερμαντζή, σύμβουλος έκδοσης

11:30-12:00 «Οι Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών στηρίζουν
τα φαρμακεία»
Λάζαρος Φαρσάκης, φαρμακοποιός,
πρόεδρος ΣΥ. ΦΑ. Θεσσαλονίκης

12:00-12:30 «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.
Η εφαρμογή της στα φαρμακεία»
• Αθηνά Δρέττα, γενική γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης
• Παρασκευή Καλογεράκη, συνεργάτιδα γενικής γραμματέως

• Απονομή τιμητικής διάκρισης στον Φαρμακευτικό
Σύλλογο Λέσβου για τη δυναμική συμμετοχή του 		
στην προώθηση των συμφερόντων του
φαρμακευτικού κλάδου

12:30-13:00 «Το διαδίκτυο ως εργαλείο πληροφόρησης
και ανάπτυξης του ελληνικού φαρμακείου»
• Γιάννης Κούνουπας, φαρμακοποιός,
γενικός διευθυντής K•Provoli
• Ανδρέας Λουκάκης, web services director GOODNEWS

13:00-14:00 «Άντρες ανέτοιμοι για όλα... και ο ρόλος
του φαρμακοποιού-ψυχολόγου»
• Κρίστιαν Μ. Λαζόπουλος, head of Strategy,
ADEL SAATCHI & SAATCHI
• Ορέστης Ν. Καχρίλας, φαρμακοποιός M. Sc,
γενικός διευθυντής Επιστημονικής Ενημέρωσης 			
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ AEBE
Χορηγός: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ

14:00

Δεξίωση
Χορηγός: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ

17:45-18:30 «Η χρησιμότητα του αναλυτή δέρματος στη
σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική στον χώρο
του φαρμακείου. Οξειδωτικό stress & αντιοξειδωτική ικανότητα: δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες
στον τομέα της αντιγήρανσης και της αντιοξειδωτικής
συμπεριφοράς. Cardioscan, ο ρόλος της αξιολόγησης
του καρδιακού στρες στο σύγχρονο φαρμακείο»
• Dr. Domenico Caputo, Ph. D., γενικός
διευθυντής Callegari
• Γιάννης Γαλάνης, B Sc, Ass. T.
• Holger Weiss, Ph. D., Cardioscan
Χορηγός: SCIENCE TECHNOLOGIES

18:30-19:15 «Πιστοί, σταθεροί, επαναληπτικοί πελάτες:
πώς θα ενθαρρύνουμε τον δεσμό του πελάτη
με το φαρμακείο μας»
Aγνή Μαριακάκη, Β.Α., Μ.Α., oργανισμική ψυχολόγος  
Χορηγός: ALAPIS

19:15-20:15 «Προκλήσεις και ευκαιρίες μέσα από την κρίση»
Αχιλλέας Γιαννήσης, αναπληρωτής διευθυντής
Λιανικής Τραπεζικής
Χορηγός: MARFIN EGNATIA BANK

20:15-22:30 Εκδήλωση για τον εορτασμό των 10 χρόνων
του PHARMA Point
• Χαιρετισμοί επισήμων
• Ομιλία με θέμα «10 Χρόνια PHARMA point η πορεία του ελληνικού φαρμακείου», από τον πρόεδρο του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης, κ. Κυριάκο Θεοδοσιάδη
• Απονομή τιμητικής διάκρισης στον πρύτανη του 		
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
κ. Αναστάσιο Μάνθο, για την προσφορά του στην 		
εξέλιξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την
εφαρμογή καινοτόμων δράσεων

• Βράβευση, με χορηγία της εταιρείας ELPEN,
του φοιτητή που εισήχθη με την καλύτερη βαθμολο-		
γία στη Φαρμακευτική Σχολή του ΑΠΘ, το 2010

22:30

Δεξίωση
Χορηγός: PFIZER HELLAS

Κυριακή 17 Οκτωβρίου
10:00-11:45 Μini Συμπόσιο της Πανελλήνιας Ένωσης
Φαρμακοποιών (ΠΕΦ)
«Εξελίξεις στη Βιοτεχνολογία των φαρμάκων, 		
Αναγεννητική Ιατρική και Φαρμακευτική Τεχνολογία»
Συντονιστής: Δρ Αντώνης Αυγερινός, πρόεδρος ΠΕΦ
Μέρος Ι
«Βασικές αρχές παραγωγής βιοτεχνολογικών
φαρμάκων και μεταφορά στους ιστούς»
• Λευκοθέα Παπαδοπούλου, επίκουρος καθηγήτρια 		
Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ
«Βιοτεχνολογικά φάρμακα δεύτερης γενιάς,
Αναγεννητική Ιατρική και Κυτταροθεραπεία»
• Αστέριος Σ. Τσιφτσόγλου, καθηγητής
Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ
Διάλειμμα
Μέρος ΙΙ
«Στοχευμένη αποδέσμευση φαρμάκων στο
γαστρεντερικό σύστημα με υψηλού πορώδους 		
μικρο-σφαιροειδή»
• Σταύρος Μαλαματάρης, καθηγητής φαρμακευτικής 		
Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ

11:45-12:30 «Η διαχείριση των OTCs από τον
φαρμακοποιό στη νέα εποχή»
Πέτρος Κασαρτζιάν, φαρμακοποιός,
διευθύνων σύμβουλος ΑΚΜΕΥ

12:30-15:00 Στρογγυλό τραπέζι
«Τα φαρμακεία στην εποχή του ΔΝΤ»
Συμμετέχουν: εκπρόσωπος της κυβέρνησης και
εκπρόσωποι του Δ. Σ. του ΠΦΣ

16:00-18:00 «Το internet στην υπηρεσία ενημέρωσης
των φαρμακοποιών»
Συντονιστής: Διονύσης Ευγενίδης, γραμματέας 		
Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Ομιλητές:
• Αργύρης Αργυρόπουλος, φαρμακοποιός
• Γιώργος Κιοσές, φαρμακοποιός
• Σπύρος Νικολαΐδης, φαρμακοποιός
• Άννα Σιδηροπούλου, φαρμακοποιός
*Υπάρχει πιθανότητα τροποποιήσεων στο πρόγραμμα
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Γενικές πληροφορίες
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Helexpo Θεσσαλονίκης

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σάββατο 09:00-21:00
Κυριακή 09:00-19:00

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης»
& Περίπτερα 5 & 6

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης»

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Τέρμα γαλαρίας, Περίπτερο 6

PARKING

Δωρεάν, με την επίδειξη
του ειδικού κουπονιού:
είσοδος ΠΥΛΗ 1 (από Εγνατία)

ΔΙΑΜΟΝΗ

Προνομιακές τιμές ξενοδοχείων
και κρατήσεις εισιτηρίων μέσω
του τουριστικού γραφείου ICB,
κα Αναστασία Ναλμπάντη,
τηλ.: 210 4122250-1

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ:
• Να έχετε μαζί σας το κουπόνι parking για δωρεάν
στάθμευση στους χώρους της ΔΕΘ, το οποίο θα παραδώσετε στη πύλη κατά την πρώτη ημέρα επίσκεψής σας στο
Συνέδριο. Για να παρκάρετε ελεύθερα τη δεύτερη μέρα του
Συνεδρίου, προμηθευτείτε το σχετικό κουπόνι από την
κεντρική γραμματεία.
• Να παραλάβετε από την κεντρική γραμματεία τον
εκθεσιακό οδηγό ΥΓΕΙΟΡΑΜΑ, με προσφορές και εκπτώσεις
των εταιρειών που συμμετέχουν.

pharmateam.blogspot.com

Κόψτε το κουπόνι και
παραδώστε το στην πύλη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Σμύρνης 21, 14231, Ν. Ιωνία, τηλ. κέντρο: 210 2715032,
fax: 210 2714437, e-mail: info@kprovoli.gr, www.kprovoli.gr
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ΚΟΥΠΟΝΙ PARKING

ΑΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ 16 & 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010*
ΧΟΡΗΓΟΣ

*Ισχύει μέχρι πληρότητας των θέσεων

