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Ο ρόλος του σύγχρονου φαρμακοποιού στη μεγιστοποίηση της εμβολιαστικής κάλυψης του
πληθυσμού είναι κομβικής σημασίας, και αναγνωρισμένος από φορείς παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο
Π.Ο.Υ. Οι λόγοι είναι πολλοί:
•
•
•

Η πρόληψη είναι το πιο αποδοτικό τμήμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και οι
φαρμακοποιοί με τη σειρά τους είναι αναπόσπαστο τμήμα της.
Ο φαρμακοποιός είναι ο πιο προσβάσιμος επαγγελματίας υγείας.
Οι φαρμακοποιός βρίσκεται στην ιδανικότερη θέση ώστε να καθοδηγήσει σωστά τις ομάδες
του πληθυσμού που θα αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη από τον εμβολιασμό.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο φαρμακοποιός να αποτελέσει αξιόπιστο κρίκο
του συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην εθνική καμπάνια προώθησης του νευραλγικού
ζητήματος του εμβολιασμού ενηλίκων, και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του σύγχρονου
κοινωνικού φαινομένου της εμβολιοφοβίας.
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, ο φαρμακοποιός:
•
•
•
•
•
•
•

Έχει αποκτήσει σαφή θεώρηση της αλληλεπίδρασης των εμβολίων με τους μηχανισμούς του
ανοσοποιητικού συστήματος που οδηγούν στην ανοσία.
Γνωρίζει τα συστατικά των εμβολίων και τον ρόλο τους.
Γνωρίζει τους διαφορετικούς τύπους εμβολίων και τις διαφορές που τους διακρίνουν.
Γνωρίζει τη φιλοσοφία του τρέχοντος Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Ενηλίκων, τις
ομάδες κινδύνου του πληθυσμού για κάθε εμβόλιο και τις επί μέρους συστάσεις.
Γνωρίζει τις πραγματικές ενδείξεις και αντενδείξεις στον εμβολιασμό.
Μπορεί να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πρακτικά ζητήματα, όπως η συγχορήγηση
εμβολίων.
Μπορεί να διακρίνει τους μύθους από την αλήθεια και είναι σε θέση να καθοδηγήσει σωστά
τους επισκέπτες του φαρμακείου που εκφράζουν αμφιβολίες και διστακτικότητα για την
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.
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Χαιρετισμοί – Ενημέρωση για τη διαδικτυακή διαδικασία
Α’ μέρος:
➢ Τύποι εμβολίων και μηχανισμός δράσης – Στοιχεία ανοσολογίας
➢ Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια: πώς επιτυγχάνονται;
➢ Εμβολιασμοί ενηλίκων σύμφωνα με το ΕΠΕ 2018-2019
➢ Αντενδείξεις εμβολίων: μύθοι και αλήθειες
Διάλειμμα
Β’ Μέρος
➢ Ποια εμβόλια συγχορηγούνται, ποια όχι και γιατί;
➢ Εμβολιοφοβία: πού οφείλεται και πώς αντιμετωπίζεται
➢ Ερωτήσεις-Συζήτηση
_________________________________________________________________________________

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: ο φαρμακοποιός για τη συμμετοχή του λαμβάνει
ηλεκτρονικά στο email του ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ και 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.

