
 
 
Απολογιστικό Δελτίο Τύπου 
Αθήνα, 16/09/2019 
 

Ολοκληρώθηκε με Μεγάλη Επιτυχία το 7ο Συνέδριο του ΣΥΦΑΚ στο 
Ηράκλειο Κρήτης 
 
Ήταν αναμενόμενη η μεγάλη επιτυχία του 7ου Συνέδριου του Συνεταιρισμού 
Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης (ΣΥΦΑΚ) «Το Φαρμακείο στην Υγεία, την Ομορφιά 
και την Ευεξία», που διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης, από 13 έως 15 Σεπτεμβρίου 2019. 
 
Οι λόγοι: 
 
Η μεγάλη αναγνώρισή του από τους φαρμακοποιούς, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και όλης 
της χώρας, οι πολύ ενδιαφέρουσες και επίκαιρες ομιλίες, που προσέλκυσαν πάνω από 550 
Φαρμακοποιούς, Βοηθούς, αλλά και Θεσμικούς φορείς και Στελέχη Επιχειρήσεων του 
κλάδου και η άρτια συνδιοργάνωσή του από το Περιοδικό PHARMACY management ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και τον ΣΥΦΑΚ ! 
 
Οι σύνεδροι είχαν την επιλογή να παρευρεθούν σε 20 ομιλίες, 3 στρογγυλά τραπέζια και 2 
σημαντικά εργαστήρια γαληνικών παρασκευασμάτων. Το Πρόγραμμα περιελάμβανε: 
 

• Την 3η Διημερίδα της ΕΦΕ με θέμα «Φυσικές Προσεγγίσεις στην Υγεία, 
Εργαστήριο Φαρμακείου & Πρόληψη», 
 

• Το Σεμινάριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Στρατηγική 
Καινοτομία στο Φαρμακείο» και 
 

• Το γενικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, με ομιλίες επικεντρωμένες σε θέματα που 
απασχολούν το σημερινό φαρμακείο, όπως υπηρεσίες υγείας, διαχείριση 
παθήσεων, ΜΗΣΥΦΑ, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ. 

Στο Στρογγυλό τραπέζι για την Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας, με συμμετέχοντες τους κ.κ 
Αθανασάκη Κώστα, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 
Τσικανδηλάκη Ιωάννη, Πρόεδρο Φ.Σ. Ηρακλείου και Λιονή Χρήστο, Καθηγητή Γενικής 
Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης που 
συντόνισε ο Φαρμακοποιός Χαράλαμπος Κετσιμπάσης, τονίστηκε η έλλειψη δομημένης 
οργάνωσης από το κράτος και η ανάγκη αλλαγής συμπεριφοράς και εκπαίδευσης των 
επαγγελματιών υγείας προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Μια ιδιαιτέρως εποικοδομητική συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο στρογγυλό τραπέζι όσον 
αφορά τους κρίκους αλυσίδας του φαρμάκου: Πολιτεία, Φαρμακοβιομηχανία, 
Χονδρεμπόριο και Φαρμακεία και συμμετέχοντες τους κ.κ. Βαλτά Απόστολο, Πρόεδρο ΦΣ 
Λέσβου και Πρόεδρο ΠΦΣ, Κούβελα Δημήτρη, Πρόεδρο Επιτροπής Αξιολόγησης 
Τεχνολογιών Υγείας, Παπαδημητρίου Ολύμπιο, Πρόεδρο ΣΦΕΕ, Πενταφράγκα Βασίλη, 
Εντεταλμένο Σύμβουλο ΠΕΦ, Σερέτη Βασίλη Πρόεδρο ΕΦΕΧ και Γενετζάκη Αποστόλη, 
Πρόεδρο ΔΣ ΣΥΦΑΚ., με συντονιστή τον κ. Αλιμπέρτη Δημήτρη Γενικό Διευθυντή του 
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ΣΥΦΑΚ. Για πρώτη φορά συμμετείχε και εκπρόσωπος των ασθενών, η κ. Παππά Αθανασία, 
Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α (Αντιρρευματικός αγώνας) και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Εμμηνόπαυσης. 
 
Οι συμμετέχοντες εξέθεσαν ο καθένας την άποψη του για την κατάσταση στον χώρο της 
Υγείας. Επεσήμαναν ότι θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι φορείς να καθίσουν σε ένα τραπέζι και 
να συζητήσουν. Αποφάσισαν να προσπαθήσουν να δώσουν τις κατάλληλες προτάσεις προς 
το Υπουργείο ώστε ο τομέας της Υγείας και οι κρίκοι της αλυσίδας του να καταστούν πάλι 
όλοι βιώσιμοι. 
 
Παράλληλα, συζητήθηκε και το τρέχον θέμα των ελλείψεων φαρμάκων, της μερικής 
επαναφοράς των ΦΥΚ στα φαρμακεία, με κύριο σχολιαστή τον κ. Βαλτά, που αναφέρθηκε 
στις θέσεις του ΠΦΣ στην επικείμενη διαπραγμάτευση με το υπουργείο. 
 
Αξίζει να δείτε και την ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κ. Απόστολου Βαλτά, Προέδρου του 
ΠΦΣ σχετικά με τις πρόσφατες καινοτόμες δράσεις του, αλλά και τις μελλοντικές που 
αφορούν την ενημέρωση αλλά και την εκπαίδευση του φαρμακοποιού. 

Επίσης, δείτε και τη συνέντευξη του κ. Ιωάννη Τσικανδηλάκη, Προέδρου του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου σχετικά με τις αναγκαίες δράσεις για τη θεσμοθέτηση 
και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με κύριο άξονα το φαρμακείο της 
γειτονιάς. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου υπήρχε και έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών με 
συμμετοχή άνω των 40 εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Φαρμακείου, 
οι οποίες υποδέχθηκαν και ενημέρωσαν τους πελάτες τους φαρμακοποιούς. 
 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και η παράλληλη εκδήλωση του ΣΥΦΑΚ στην Κεντρική Πλατεία 
της πόλης για τους πολίτες, η οποία είναι η μοναδική εκδήλωση στην Ελλάδα που 
πραγματοποιείται με τη συνέργεια Φαρμακοποιών και Ιατρών. 
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου συμμετείχε με την καμπάνια «Προλαμβάνω δεν καπνίζω» 
και ενημέρωνε τον κόσμο για τις συνέπειες του καπνίσματος και την αντιμετώπισή τους. 
Συμμετείχαν επίσης το «Χαμόγελο του Παιδιού» με το Πολυιατρείο «Ιπποκράτης» 
στελεχωμένο με τέσσερα ιατρεία και η Περιφέρεια Κρήτης με την κινητή μονάδα 
Μαστογραφίας. 
 
Πλήθος κόσμου επισκέφθηκε τις παραπάνω κινητές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής και 
εξετάστηκε δωρεάν. Σε αυτό το πρωτοποριακό event για την Υγεία οι πολίτες του 
Ηρακλείου, είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα περίπτερα εταιρειών από τον χώρο του 
Φαρμακείου και να ενημερωθούν για προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς. 
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