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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

για την Β’ Ενότητα 

ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ  

σε ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 
 

Αθήνα 30/12/2019 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Διαθέσιμη είναι πλέον η 2η ΕΝΟΤΗΤΑ του ολοκληρωμένου «Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος Πιστοποίησης Φαρμακοποιών σε Θέματα Εμβολιασμού 

Ενηλικών» που αφορά στον αντιγριπικό εμβολιασμό και στη χορήγηση 

αντιτετανικού ορού. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο υλικό που έχει συμπεριληφθεί 

στην ενότητα, έτσι ώστε να εκπαιδευτείτε και να προετοιμαστείτε για την 

διαδικασία της Εξέτασης και της Πιστοποίησης που θα πραγματοποιηθεί το 2ο 

δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.  

Η  2η Ενότητα αποτελεί το πλέον ουσιαστικό τμήμα του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Η μελέτη της είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και περιλαμβάνει μεταξύ των 

άλλων: έξι ειδικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικό video για την διαδικασία του 

εμβολιασμού, τρισδιάστατο μοντέλο βιωματικής εκπαίδευσης για την προσομοίωση 

της διαδικασίας και ειδική υποενότητα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
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(παρόμοιες με αυτές που θα κληθείτε να απαντήσετε κατά την διαδικασία της 

Εξέτασης). Στόχος του υλικού και των μεθόδων που έχουν επιλεγεί  είναι η 

ολοκληρωμένη εκπαίδευση και υποστήριξη σας στη διαδικασία του εμβολιασμού 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ισχύουσες καλές πρακτικές. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής αποτελεί την επίσημα 

θεσμοθετημένη επιβεβαίωση του επιστημονικού ρόλου του Φαρμακοποιού. Είναι η 

πρώτη φορά που μια από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε καθημερινά στους 

πολίτες στα φαρμακεία μας, αναγνωρίζεται, θεσμοθετείται και πιστοποιείται. 

Σχεδιάζουμε σήμερα το μέλλον μας παρ’ όλες τις αντιξοότητες με προσήλωση στις 

επιστημονικές και κοινωνικές αξίες με επίκεντρο τους ασθενείς.  

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει χαράξει μια νέα πολιτική ενεργούς 

συμμετοχής του φαρμακοποιού σε δράσεις βελτίωσης της δημόσιας υγείας, όπως η 

ορθή χρήση των αναπνευστικών συσκευών, η εκστρατεία κατά του καπνίσματος, η 

καταπολέμηση της αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών,  η ευαισθητοποίηση του 

πληθυσμού στην αποφυγή ή αντιμετώπιση μεταδιδόμενων ασθενειών κτλ.  

Θα ήταν παράλειψη μου να μην ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά όλους τους 

συντελεστές της προσπάθειας αυτής ξεκινώντας από τον Καθηγητή Κλινικής 

Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Χρήστο Λιονή 

και την επιστημονική του ομάδα του, τους συναδέλφους-μέλη της επιτροπής Έργου 

κ.κ. Ανδρέα Βίτσο , Βασίλη Μπιρλιράκη & Διαμάντη Κλημεντίδη. Επίσης τους 

συναδέλφους της θεατρικής ομάδας «ΨΥΧΗΣ ΙΑΜΑ» Αρσένη Αθανασίου & 

Φλωρέττα  Μαριόλη, την συνάδελφο Στεφανία Τσικανδηλάκη και τον συνάδελφο 

Κωνσταντίνο Κακονίκο που συνέβαλαν στην δημιουργία των εκπαιδευτικών video.  

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την τεχνική ομάδα της SIGMASOFT ΑΕ και τον κ. 

Φώτη Ρωμούδη Εμπορικό Διευθυντή της εταιρείας που ανέλαβαν το δύσκολο έργο 

της υλοποίησης αυτού του εγχειρήματος.  
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Συνάδελφοι, 

Η επιτυχία αυτού του πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί 

σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον όλων μας.  

Σας ζητούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια, να 

αφιερώσετε τον κατάλληλο χρόνο και να προετοιμαστείτε για την πιστοποίησή 

σας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης  μέσω της πλατφόρμας του Ι.Δ.Ε.Ε.Α.Φ. 

 

Οι Φαρμακοποιοί δεν είμαστε απλώς Σύμβουλοι Υγείας,  

αλλά  Λειτουργοί της Υγείας με υψηλότατο επιστημονικό και γνωστικό υπόβαθρο. 

Επιμόρφωση , προοπτική, καινοτομία, 

εκσυγχρονισμός και διεκδίκηση 

αποτελούν τις λέξεις κλειδιά για τη νέα εποχή. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 


