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Αθήνα, 11/6/2020 
Αρ. πρωτ: 2041 

 

 

ΠΡΟΣ: Μέλη Φ. Συλλόγων Εύβοιας & Μαγνησίας  

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διαδικτυακό (Live) σεμινάριο για τον Σακχαρώδη Διαβήτη για τα μέλη 

των Φ. Σ Εύβοιας & Μαγνησίας / Δευτέρα 22 Ιουνίου  2020, ώρες 18:00-20:30 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι ο ΠΦΣ και το ΙΔΕΕΑΦ, προσαρμόζοντας το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα των Φαρμακοποιών στις νέες συνθήκες που έχουν επιβληθεί από την πανδημία, προχωρούν 

στην υλοποίηση εκπαιδευτικών Διαδικτυακών Σεμιναρίων σε ζωντανή μετάδοση (LIVE) για θέματα 

Φαρμακευτικής Φροντίδας, σε συνεργασία με τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους.  

 

Το πρόγραμμα ξεκινά με κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων, με θέμα: «Η φαρμακευτική φροντίδα του 

Σακχαρώδους Διαβήτη» και εκπαιδευτή τον εξαιρετικό συνάδελφο Διαμαντή Κλημεντίδη MSc in Clinical 

Pharmacy. 

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι φαρμακοποιοί όλες εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που 

απαιτούνται ώστε να αποτελέσουν στιβαρό σύμμαχο του ασθενούς με διαβήτη και πολύτιμο κρίκο της 

θεραπευτικής ομάδας που θα αναλάβει την φροντίδα του.  

Από τεχνικής άποψης έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, ώστε τα σεμινάρια να εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή 

και την αφομοίωση της γνώσης από κάθε συμμετέχοντα συνάδελφο. 
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Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή και να παρακολουθήσετε το σεμινάριο που θα διεξαχθεί, σε 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ειδικά για τα μέλη των Φ. Σ. Εύβοιας & Μαγνησίας  την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, 

από τις 18:00 έως 20:30, στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα της ιστοσελίδας www.ideeaf.gr. 

Χορηγός του σεμιναρίου είναι η εταιρεία Ascensia Diabetes Care. 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς, μοριοδοτείται με 2 μόρια Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης από το ΙΔΕΕΑΦ και η εγγραφή του είναι δωρεάν.  

Για την παρακολούθηση απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή σας στο σεμινάριο, στη σελίδα 

www.ideeaf.gr/diavitis καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός 50 συμμετεχόντων, για να διασφαλιστεί η 

σωστή επικοινωνία με τον εισηγητή στη διάρκεια του σεμιναρίου και να προκύπτει ουσιαστική γνώση μετά 

την παρακολούθησή του (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). 

 

Οι εγγεγραμμένοι φαρμακοποιοί θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, 

τόσο για τεχνικά, όσο και για λειτουργικά θέματα, λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του.  

Για την παρακολούθηση ο φαρμακοποιός θα χρειαστεί τον υπολογιστή του, σταθερό ή φορητό (όχι κινητό 

τηλέφωνο), ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει ήχο και κάμερα ή μόνο ήχο, καθώς και περιηγητή (browser) τον 

Chrome. Οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, μέσω chat, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα 

υποβολής προφορικών ερωτήσεων. 

 

Σας καλούμε να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα συμμετοχής στα διαδικτυακά σεμινάρια, αναβαθμίζοντας τις 

γνώσεις και το ρόλο μας στη διαχείριση του ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη. 

 

Δηλώστε εγκαίρως τη συμμετοχή σας στο www.ideeaf.gr/diavitis.   

 

 

 

 

http://www.ideeaf.gr/
http://www.ideeaf.gr/diavitis
http://www.ideeaf.gr/diavitis
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και το περιεχόμενο-πρόγραμμα (σας το 

επισυνάπτουμε) επισκεφθείτε τη σελίδα ή επικοινωνήστε με τον Σύλλογο σας, με το ΙΔΕΕΑΦ (210-3410372) 

και με την οργανώτρια εταιρεία  NOUFIO (210-2775219). 

 

Με εκτίμηση, 

 

Για τον ΠΦΣ 

 

Απόστολος Βαλτάς 

Πρόεδρος ΔΣ 

Για το ΙΔΕΕΑΦ 

 

Σεραφείμ Ζήκας 

Πρόεδρος ΔΣ 

 

 

Για τον Φ. Σ. Εύβοιας 

 

Ευστράτιος Καρλατήρας 

Πρόεδρος ΔΣ 

 

Για τον Φ. Σ. Μαγνησίας 

 

Κώστας Ματσιόλης 

Πρόεδρος ΔΣ 

 

  

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ το πρόγραμμα του σεμιναρίου 
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«Η φαρμακευτική φροντίδα του Σακχαρώδους Διαβήτη» 

 

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, στις 18:00 – 20:30 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ*  
 
 
18:00-18:15 Χαιρετισμοί – Ενημέρωση για τη διαδικτυακή διαδικασία 
18:15-19:30 Α’ μέρος 

 Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης 
 Φαρμακολογία των Αντιδιαβητικών φαρμάκων 
 Οι εναλλακτικές θεραπείες στον Διαβήτη: ποιες συμπληρωματικές προσεγγίσεις 

έχουν τεκμήρια αποτελεσματικότητας;  
 Ερωτήσεις-Συζήτηση 

19:30-19:40 Διάλειμμα  
19:40-20:30 Β’ Μέρος 

 Διατροφή, Άσκηση, Συμπληρώματα 
 Βασικά σημεία της επικοινωνίας με τον ασθενή με Διαβήτη & στοιχεία 

Συμβουλευτικής. 
 Ερωτήσεις-Συζήτηση 

 
________________________________________________________________________________ 
* Οι εγγεγραμμένοι φαρμακοποιοί θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες για την παρακολούθηση του 
σεμιναρίου λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του.  
 
 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: ο φαρμακοποιός για τη συμμετοχή του λαμβάνει 2 μόρια συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης φαρμακοποιών από το ΙΔΕΕΑΦ.  
 
 
 

Για την πιστοποίηση της παρακολούθησης και την λήψη της μοριοδότησης, 
θα πρέπει ο κάθε φαρμακοποιός να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που θα 
εμφανιστεί στην οθόνη του, στη λήξη του σεμιναρίου. 
 


