
 

19-21 Μαΐου 2017, Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη 

          Προς: τα μέλη των φαρμακευτικών συλλόγων  

Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία του 1ου Συμποσίου το Μάρτιο του 2016, ο 

Φαρμακευτικός Σύλλογος Έβρου, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ., διοργανώνει 

και φέτος το 2ο Συμπόσιο, με ακόμη πιο ενδιαφέρουσα θεματολογία και ακόμη πιο 

επιφανείς ομιλητές. 

Το Συμπόσιο θα διεξαχθεί από 19 έως 21 Μαΐου 2017 στο ξενοδοχείο Thraki Palace 

και η θεματολογία του καλύπτει τις εξής ενότητες: Φαρμακοεπιδημιολογικές Κλινικές 

Μελέτες, Φαρμακοεπιδημιολογικές Αναδρομικές Μελέτες, Φαρμακογονιδιωματική, 

Σύγχρονες τάσεις Φαρμακοθεραπείας, Φαρμακοεπιδημιολογία της Αθηρωμάτωσης, 

Νοσοκομειακά Φάρμακα, Φαρμακοεπιδημιολογία φαρμάκων της ΧΑΠ, Παιδιατρική 

Φαρμακοεπιδημιολογία, Ορφανά Φάρμακα και Φαρμακοεπδιημιολογικές μελέτες, 

Αξιολόγηση κινδύνου στη Θεραπευτική, Σύγχρονες Θεραπευτικές πρακτικές, Συμμόρφωση 

στη Φαρμακοθεραπεία, Μελέτες κοόρτης με πρωτόκολλα και αναδρομικές, 

Φαρμακοεπαγρύπνηση, Επιδημιολογικές μελέτες της ασφάλειας των εμβολίων, 

Φαρμακοεπιδημιολογία των φαρμάκων του γαστρεντερικού, ΜΥΣΥΦΑ και αυτοθεραπεία, 

Χρήση φαρμάκων και Συστήματα Ασφάλισης Ασθενών, Ο ρόλος των ασθενών στην Κλινική 

και τη Φαρμακοεπιδημιολογική Έρευνα, Φαρμακοοικονομία, Πολιτικές Φαρμάκου. 

Το Συμπόσιο θα λαμπρύνουν με την παρουσία τους εξαιρετικοί ομιλητές, 

συμπεριλαμβανομένων τριών από το εξωτερικό: του καθηγητή B. Strom, του καθηγητή T. 

Mcdonald και του καθηγητή T. Gerhard. Ακόμη, αναφέρουμε ενδεικτικά τον καθηγητή της 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας κο. Ι. Κυριόπουλο, τον καθηγητή ΕΚΠΑ κο. Ι. Τούντα, την Α’ 

αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Φ. κα. Δ. Μακριδάκη, τον πρόεδρο της Ελληνικής και Παγκόσμιας 

Παιδιατρικής Εταιρίας, καθηγητή κο. Α. Κωνσταντόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής 

Γαστρεντερολογικής Εταιρίας, καθηγητή κο. Σ. Μιχόπουλο, τον καθηγητή Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης κο. Χ. Λιονή και πλήθος άλλων.  

Στα πλαίσια του Συμποσίου, την Κυριακή 21 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο 

Αλεξανδρούπολης, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή εκδήλωση για το κοινό της πόλης, με τίτλο 

«ΕΜΒΟΛΙΑ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ». 

Πρόκειται για μια σημαντική και σπάνια ευκαιρία για όλους εμάς να διευρύνουμε 

τους επιστημονικούς μας ορίζοντες και να παρακολουθήσουμε από κοντά κορυφαίους 

επιστήμονες να μας ενημερώνουν για τις νεότερες εξελίξεις στα αντικείμενά τους. 

Το Συμπόσιο θα παρέχει μόρια δια βίου εκπαίδευσης από το Ι.Δ.Ε.Ε.Α.Φ. και τον 

Π.Ι.Σ. για τους φαρμακοποιούς και τους γιατρούς που θα το παρακολουθήσουν, ενώ οι 

βοηθοί θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

 



Για περισσότερες πληροφορίες και για να πραγματοποιήσετε on line την εγγραφή 

σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου στο 

www.pharmacoepidemiology.gr. Ακόμη, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου 

στο 2551181020, προκειμένου να σας βοηθήσουν στη διαδικασία εγγραφής. 

 

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας δούμε όλους στην Αλεξανδρούπολη! 

 

Με εκτίμηση, 

                                                        
Τάσος Τερζής  
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής  
Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου  

Γεώργιος Κολιός  
Καθηγητής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής,  
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

                                                                                
                                                                                          Θεόδωρος Κωνσταντινίδης  
                                                                                          Καθηγητής Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής,  
                                                                                          Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  
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