Λευκωσία, 6 Aπριλίου 2015
Προς όλους τους φαρμακοποιούς,
Μέλη του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θέμα: 7ο Παγκύπριο Φαρμακευτικό Συνέδριο,
8-10 Μαΐου 2015, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξένια», Λευκωσία

Η Οργανωτική Επιτροπή του 7ου Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συνεδρίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση
να σας ανακοινώσει ότι οι προετοιμασίες του συνεδρίου μας βρίσκονται στην τελική τους φάση.
Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ολοκληρωθεί και εσωκλείεται. Όπως θα διαπιστώσετε, και
όπως έχουμε ήδη αναφέρει στην πρώτη μας ανακοίνωση, το 7ο Παγκύπριο Φαρμακευτικό Συνέδριο είναι
ποιοτικά αναβαθμισμένο και με σημαντικές καινοτομίες. Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαλέξεις που αφορούν σύγχρονες προληπτικές και θεραπευτικές
φαρμακευτικές τάσεις, φαρμακευτική νανοτεχνολογία, personalized medicines, φαρμακευτική και
τεχνολογία, μονοκλονικά αντισώματα ενώ το απόγευμα της Κυριακής είναι εξολοκλήρου αφιερωμένο στο
προτεινόμενο Γενικό Σχέδιο Υγείας.
Ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος και η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου αντιλαμβανόμενοι
την αγωνία των συναδέλφων φαρμακοποιών για τις τεράστιες αλλαγές που αναμένονται, ιδιαίτερα κάτω
από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διέρχεται σήμερα η Κύπρος, διοργανώνει το απόγευμα της
Κυριακής εργαστήριο με θέμα το ¨Το Φάρμακο στο ΓεΣΥ¨ με κύριο στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη
ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα αλλά και την εξαγωγή δυνατών συμπερασμάτων και
μηνυμάτων για τη σημαντικότητα της ορθής διαχείρισης του φαρμάκου μέσα από ένα σύστημα υγείας
αλλά και του καθοριστικού ρόλου που πρέπει να διαδραματίζει ο φαρμακοποιός σ΄αυτό.
Το Σάββατο, 9 Μαΐου, οι πρωινές ενότητες του συνεδρίου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους
φοιτητές των φαρμακευτικών σχολών καθώς και τους φοιτητές των παραφαρμακευτικών κλάδων αφού οι
διαλέξεις θα αφορούν αποκλειστικά τις προοπτικές απασχόλησης των νέων συναδέλφων μετά την
αποφοίτησή τους.
Στον προθάλαμο της αίθουσας των διαλέξεων θα υπάρχουν αναρτημένες επιστημονικές ανακοινώσεις.
Συνάδελφοι που θα ήθελαν να παρουσιάσουν δικές τους επιστημονικές εργασίες είναι ευπρόσδεκτοι να
το κάνουν. Όποιος ενδιαφέρεται, να επικοινωνήσει με την Αναστασία Χριστοδουλίδου, τηλ.:99 678904 ή
τον Χρίστο Πέτρου τηλ.: 99 215576 πριν από τις 24 Απριλίου 2015.

Μέσα στα πλαίσια του συνεδρίου έχουν προγραμματισθεί διάφορες εκδηλώσεις για τις οποίες θα
υπάρχει σχετική και συνεχής ενημέρωση στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.cpaconference2015.com .
Ξεχωρίζουμε την εναρκτήρια εκδήλωση που θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» το απόγευμα
της Παρασκευής 8 Μαΐου και θα περιλαμβάνει φωτογραφική έκθεση με φωτογραφίες από συναδέλφους
φαρμακοποιούς που ασχολούνται με τη φωτογραφική τέχνη. Η φαρμακευτική έκθεση θα
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Πενταδάκτυλος» του Συνεδριακού Κέντρου «Φιλοξενία» και θα είναι
ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Επίσης, σας πληροφορούμε ότι το Σάββατο 9 Μαΐου, μετά
το επιστημονικό πρόγραμμα, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα αλλιώτικο βράδυ στον
όμορφο χώρο του 1888 Wine & Cocktail Bar, στην παλιά Λευκωσία, με πλούσιο φαγητό, ποτό, μουσική
και διασκέδαση.
Το συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας, έχει προγραμματισθεί να προβληθεί
από όλα τα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η επίσημη τελετή έναρξης του συνεδρίου θα γίνει το Σάββατο, 9
Μαΐου, στις 15.30. Στην τελετή έναρξης θα απευθύνει χαιρετισμό ο έντιμος Υπουργός Υγείας κύριος
Φίλιππος Πατσαλής, ο οποίος θα τελέσει από κοινού με τον έντιμο Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, κύριο Γιώργο Λακκοτρύπη, τα εγκαίνια της Έκθεσης Φαρμακευτικών
Προϊόντων.
Καλούμε τους συναδέλφους να στηρίξουν την προσπάθεια του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου και
της Οργανωτικής Επιτροπής με τη δική τους αθρόα συμμετοχή, η οποία θα εξασφαλίσει την επιτυχία του
7ου Π.Φ.Σ. και θα δώσει την ώθηση και τα κίνητρα για τη διοργάνωση του επόμενου συνεδρίου.
Σας παρακαλούμε, για διευκόλυνση τόσο δική σας όσο και της Οργανωτικής Επιτροπής, να δηλώσετε
έγκαιρα συμμετοχή στο συνέδριο και στις διάφορες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματισθεί. Για
μερικές από τις εκδηλώσεις υπάρχει περιορισμός θέσεων, γι’ αυτό και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά
προτεραιότητας.
Το έντυπο συμμετοχής εσωκλείεται και μπορείτε να το στείλετε συμπληρωμένο μαζί με το ανάλογο ποσό
στη Γραμματεία του συνεδρίου στο synedrio@topkinisis.com ή στον αριθμό φαξ: +357 22869744 ή σε
οποιοδήποτε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής. Εγγραφές μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας του συνεδρίου www.cpaconference2015.com
Τα μέλη της Ο.Ε. είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε.
Τελειώνοντας θα ήταν παράλειψη αν δεν απευθύναμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς
που στηρίζουν οικονομικά το συνέδριό μας, δείχνοντας μ’ αυτό τον τρόπο και έμπρακτα την εκτίμησή
τους προς τους φαρμακοποιούς. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε και στον κύριο χορηγό του
συνεδρίου μας, MSJ Group of Companies.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το 7ο Παγκύπριο Φαρμακευτικό Συνέδριο θα είναι πολύ σύντομα κοντά μας. Είμαστε σίγουροι για τη δική
σας στήριξη και παρουσία και σας περιμένουμε σε μια εποικοδομητική για όλους μας συνάντηση.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αναστασία Χριστοδουλίδου
Πρόεδρος
Οργανωτικής Επιτροπής 7ου Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συνεδρίου
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