
 
 

Ανακοίνωση 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής 
Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής ΕΛ.Ε.Φ.Ι. 

   
Με το βλέμμα στραμμένο στην μετά την πανδημία εποχή , η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. σας 

προσκαλεί στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θεματολογία που: 

  
► Προάγει την εξειδίκευση στην Σύγχρονη Φαρμακευτική Ιατρική 

  
► Τι νεότερο στην Έρευνα & Ανάπτυξη, τη Φαρμακοεπαγρύπνηση, τις 

Ιατρικές Εξελίξεις και την Καινοτομία 
   

το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, από τις 28 έως τις 30 Ιουνίου, 2021. 
   

Το συνέδριο αποσκοπεί στην κατανόηση της υπερκαινοτομίας που οι 
επιστημονικές εξελίξεις και οι συνοδές τεχνολογίες παρέχουν, παράλληλα με 
την ανάδειξη κρίσιμων εμπειριών που αποκτήθηκαν στην διάρκεια της 

πανδημίας. 
 
Οι συζητήσεις και οι προβληματισμοί για το μέλλον της βιοιατρικής έρευνας, 

των προηγμένων θεραπειών και της ψηφιακής υγείας στο ελληνικό περιβάλλον 
θα περιλάβουν παραδείγματα εμπειριών, πρακτικών και συνεργασιών από το 

διεθνές περιβάλλον, με τη συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων.   
   

H θεματολογία του 5ου Συνεδρίου της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. καλύπτει:  

 Τις προηγμένες θεραπείες και τεχνολογίες στο περιβάλλον ψηφιακού 
μετασχηματισμού της υγείας και της έρευνας 

 την συμβολή των ασθενών στην ανάπτυξη σύγχρονων ερευνητικών 
θεραπευτικών στόχων και εκβάσεων, 

 τις  διεθνείς τάσεις στην μεταφραστική, κλινική έρευνα, την 
θεραπευτική & την Φαρμακευτική Ιατρική έναντι της νόσου COVID-19, 

 τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις στην κλινική έρευνα και ανάπτυξη 

στην Ελλάδα, ως διεθνούς κόμβου, 



 την ενεργή μετεξέλιξη και δυναμική της φαρμακοεπαγρύπνησης στην 
διάρκεια της πανδημίας και του εμβολιασμού έναντι της COVID-19 

 τις εξελίξεις στην φαρμακοεπιδημιολογία και την ενεργή επιτήρηση της 
ασφάλειας φαρμάκων και εμβολίων 

 τη δυναμική σταδιοδρομίας και εξέλιξης των ιατρικών, κλινικών και 

επιστημονικών ρόλων & ομάδων στον τομέα της Φαρμακευτικής 
Ιατρικής, 

 την διαδραστική αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων σε συνεδρίες 

προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων με ό,τι νεότερο για τις 
Κανονιστικές Υποθέσεις, Κλινικές Μελέτες, τη Φαρμακοεπαγρύπνηση, 
την Ιατρική Πληροφόρηση και την Μεταφραστική Έρευνα και λοιπούς 

σχετικούς τομείς. 

  
► Για την υποβολή εργασιών και των σχετικών οδηγιών παρακαλούμε 

πατήστε εδώ και στη συνέχεια επιλέξτε το αρχείο που θα βρείτε πάνω από το 
πλαίσιο "ΕΓΓΡΑΦΕΣ" 

  

Παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή των σας εργασιών έως τις 18 Ιουνίου 
2021. 

  

  
► Για την εγγραφή σας στο συνέδριο παρακαλούμε πατήστε εδώ. 

  
  

Προσβλέπουμε στην ενεργή συμμετοχή σας στην διαμόρφωση ευκαιριών για 

την συμβολή της Κλινικής  Έρευνας, της Φαρμακοεπαγρύπνησης και της 
Φαρμακευτικής Ιατρικής στο σύγχρονο επιστημονικό γίγνεσθαι. 

  

  
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ε.Φ.Ι  

 

Βαρβάρα Μπαρούτσου  Γιάννης Πέτροβας 

Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας 
 

https://elefi2021.events.podimatas.gr/
https://elefi2021.events.podimatas.gr/register/

