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Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού
στις 25 Σεπτεμβρίου

Η   πανδημία   C®ν|D-19   καί   η   θυσιαστική   συμμετοχή   όλων  των   φαρμακοποιών   στη
δίθί%είρίση  της  κβίσης  υπογράμμισε για άλλη  μια φορά τον αναντυ{ατάστατο  ρόλο τθυς σε  όλ® τ®
εύρος  των  υπηρεσιών  υγείαξ.  Στο  ν®σοκομείακό  περιβάλλον,  Φι  Νοσοι{ομεία!<Οί  Φαβμακθποιοί
εξασφαλίσαμε την  απρόσκθπτη  %άλυψη  όλων των  πάγιων  και έκτακτων  αναγκών,  τη  λειτουβγία
των   εμβολίαστικών   κέντρων   καί  τη   δία%είριση   των   διαφόρων   Ηατηγ®βίών  είδικών   αντί-ιικών
Θεραπειών.   ®  φαρμακοποιός  έ%ει  εκ  των  πραγμάτων  αναδει%Θεί  σε   μοναδίκό   καί     ιδιαίτερα
σημαντικό πολυ-εβγαλείο.

Αιjτό που πρέπει να επισημανθεί είναι πως το χρέερς μαξ δεν είναί απλά να εορτάζουμε την
Παγκόσμα  Ημέρα  Φαρμακθποιού  στις  25  Σεπτεμβρίου  κάθε  έτοίjς,  αλλά  καθημερίνά  να  τίμάμε
έμπρακτα την προσφορά του φαρμακοποιού. Αυτώ δίασφαλίζεταί με την αναγνώριση των διαβκών
πρθσπαθειών μας για:
-        αδιάλειπτη  πβόσβαΦη  των  ασθενών  στην  ανcψκαία  ί€αι  κβίσιμη  για  αυτΦύς  φαρμακευ™ή

αγωγή
-        γία ασφαλή %ρήση των φαρμάκων σε κάθε στάδιο φαρμακευτικής φροντίδας
-       για αξιόπιστη  ενημέρωση  πολιτών,  ααθενών  καί επαγγελματίών  υγείας σε όλα τα σ%ετικά με

τθ φάρμακθ
-       για βελτίωση των συνθηκών εργασίας  ατον φαρμακευτίκό κλάδο.

Η συνεβγασία μεταξύ όλων των φαρμακοποιών μπορεί και πρέπει να είναί καταλιmίζήο

ΕιδίRότερα  όσον  αφορά  στους  Νοσοκομειακούς  Φαρμακοποιούς,   η   Πανκόσμια  Ημέρα
Φαβμακοποίού   αποτελεί   ακόμα   μία   υπενθύμιση   προς   όλους   τ®υς   αρμόδιους   φορείς   π®υ
εμπλέκονταί  με  τη  %άραξη  πολιτικών  υγείας,  ότι  οφείλουν  να  ενδυναμώσουν τα  Νοσοκομείακά
Φαρμακεία της χώρας μας με τον αναγκοίίθ αριθμό φαρμακθποιών, ακολουθώντας τα ευρωπα.έκά
πβότυπα,  με  δυνατότητες   δια  βίου  εκπαίδευσης,  με  πιστοποιημένες  δεξιότητες  ί€αι  εξειδίκευση.
Αναμφισβήτητα,  τθ  Ασθενοκεντρικό Σύστημα γγείας στο οποίθ στοχεύουμε, είναι δυνατόν να έχει
©ετίκό πρόσημο μόνΌν αν συμπεριληφθεί ο  Νοσθί€ομειακός Φαρμακοποίός, με τον κομβικό ρόλο
που του αβμόξει, με αναβαθμισμένα καθήκοντα και αναγνώριση της πθλύπλευρης !{αι πολυσ%ιδθύς
πρθσφοράς του .

Για το  Δ.Σ.

Η  πρόεδρος

Δέσποινα Μακριδάκη

Η  Γενική  Γραμματέας

Βασιλική Παπανδρέου


