
 

 

 

 

9 Μαρτίου 2021 

4ο Συμπόσιο Φαρμακοεπιδημιολογίας 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Αξιότιμοι/ες κύριοι/κυρίες,   

Με χαρά σάς ενημερώνουμε για τη διοργάνωση του 4ου Συμποσίου Φαρμακοεπιδημιολογίας με τίτλο 

«Η ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί 

διαδικτυακά, στις 19-21 Απριλίου 2021.  

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Έβρου και το Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, του Τμήματος Ιατρικής 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προσεγγίζουν την πολιτική υγείας υπό το πρίσμα της επιστήμης της 

Φαρμακοεπιδημιολογίας εν μέσω της πανδημίας Covid-19 και οργανώνουν το 4ο Συμπόσιο Φαρμακοεπιδημιολογίας, σε 

συνεργασία με το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας και την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοοικονομίας. Η 

πανδημία αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη φαρμακοεπιδημιολογία ως ένα εργαλείο ανάπτυξης πολιτικών υγείας, που 

αφορά όλους τους συντελεστές της υγείας, και τη φαρμακευτική αγορά.  

Λόγω της διαδικτυακής φύσης της εκδήλωσης, στις εργασίες του 4ου Συμποσίου θα συμμετέχουν διεθνούς φήμης 

ομιλητές, ειδικοί στη φαρμακοεπιδημιολογία, παρέχοντας μία εξαιρετική ευκαιρία διάδοσης της γνώσης στον τομέα της 

φαρμακοεπιδημιολογίας. Θα προσκληθούν να συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, που 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών υγείας στη χώρα μας. Το Συμπόσιο 

απευθύνεται σε όλο το φάσμα των παραγόντων του ευρύτερου χώρου της υγείας: πανεπιστημιακούς, ερευνητές, 

ιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, εργαζόμενους νοσοκομείων, ενώσεις ασθενών, δημόσιες επιχειρήσεις και 

οργανισμούς του τομέα υγείας, στελέχη επιχειρήσεων φαρμακευτικών εταιρειών, ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών 

κέντρων, ιδιωτικούς φορείς, φοιτητές, πολιτικούς, δημοσιογράφους.  

Σας προσκαλούμε λοιπόν να παρακολουθήσετε τις εργασίες του σημαντικού αυτού συμποσίου, το οποίο φιλοδοξεί να 

συνεισφέρει στην αναζωογόνηση του υγειονομικού τομέα της χώρας μας και συμβαδίζει με τις επιδιώξεις της 

φαρμακοβιομηχανίας για υγιή ανάπτυξη προσανατολισμένη στις ανάγκες του πολίτη. 

Στο Συμπόσιο θα συζητηθούν οι εξής θεματικές ενότητες:  

• Φαρμακοεπιδημιολογία στην πανδημία Covid-19 

• Φαρμακοεπιδημιολογία και Φαρμακοοικονομία 

• Φαρμακοεπιδημιολογία και Αξιολόγηση της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας 

• Φαρμακοεπιδημιολογικές Μελέτες & Πολιτική Φαρμάκου 

• Φαρμακοεπιδημιολογία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

• «Μεγάλα Δεδομένα» στη διαχείριση νοσημάτων και τη φαρμακευτική περίθαλψη 

• Η οπτική των επαγγελματιών υγείας για τη φαρμακοεπιδημιολογία 

• Φαρμακοεπαγρύπνηση: Ο ρόλος των ιατρών και των φαρμακοποιών 

• Φαρμακοεπιδημιολογία και συνταγογράφηση: κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις 

• Ο ρόλος των ασθενών στη Φαρμακοεπιδημιολογική και Κλινική Έρευνα 

 

 

 



 

 

Επιπλέον, απευθύνουμε πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων εργασιών στις παραπάνω θεματικές ενότητες. Οι 

εργασίες θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή του Συμποσίου και θα παρουσιαστούν στο Συμπόσιο. 

Το 4ο Συμπόσιο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του 

Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου.  

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής 

Επιτροπής 

Οι Πρόεδροι της Επιστημονικής Επιτροπής 

 

 
 

 
Τάσος Τερζής 

Πρόεδρος Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Έβρου 

Θεόδωρος Κωνσταντινίδης 

Καθηγητής Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Γιάννης Κυριόπουλος 

Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της 
Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 

 


