
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

14η HEALTH EXPO ATHENS, 18 & 19 Φεβρουαρίου 2023 

ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Συνεχίζοντας δυναμικά τον θεσμό της HEALTH EXPO ATHENS, η Χαραμή ΑΕ, με την πολυετή εμπειρία της 

στον χώρο διεξαγωγής εκδηλώσεων για επαγγελματίες υγείας, διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά, το 

μεγαλύτερο συνεδριακό και εκθεσιακό γεγονός στον χώρο της υγείας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.  

Η 14η HEALTH EXPO ATHENS (Έκθεση + Συνέδριο), θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στο Μέγαρο Διεθνές 

Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, στις 18 & 19 Φεβρουαρίου 2023.  

Στόχοι της εκδήλωσης, η βελτίωση των επιστημονικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας, η ανάδειξη 

καινοτόμων πρακτικών και τεχνολογιών, η βελτιστοποίηση της διαχείρισης, καθώς και η ενημέρωση 

σχετικά με επίκαιρα θέματα στον χώρο της υγείας, πάντα με τη στήριξη εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται μέσω της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών, στον χώρο της υγείας. 

Το πρόγραμμα των ομιλιών θα επικεντρωθεί στις εξής Θεματικές Ενότητες: 

1. Φαρμακευτική Φροντίδα: To 7ο Επιστημονικό Συνέδριο Φαρμακευτικής Φροντίδας της Ελληνικής 

Φαρμακευτικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε), στοχεύει να βελτιώσει τις επιστημονικές δεξιότητες σε βασικά 

θεραπευτικά πεδία της Φαρμακευτικής Φροντίδας, που είναι απαραίτητα για την καθημερινή πρακτική 

στο φαρμακείο. Στα πλαίσια του συνεδρίου, θα διεξαχθεί επίσης ξεχωριστή ενότητα ομιλιών, από την 

Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ), με ενδιαφέροντα θέματα που 

αφορούν τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς.  

2. Επιχειρηματικότητα και Εξελίξεις στο Επάγγελμα: Αφιερωμένη σε επιχειρηματικά θέματα, αλλά και  

σε εξελίξεις που αφορούν τον φαρμακευτικό κλάδο, η ενότητα αυτή έχει ως στόχο την ενημέρωση και 

ανάπτυξη των διοικητικών, εμπορικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας, για τη 

βέλτιστη οργάνωση, διαχείριση και ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών-πελατών. Στην ενότητα αυτή, 

εντάσσεται επίσης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα, από το 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), με 4 ομιλίες. 

3. Καινοτομία και Τεχνολογία: Στόχος της ενότητας αυτής, η ενημέρωση σχετικά με καινοτόμες πρακτικές, 

καθώς και χρήσης της τεχνολογίας και των ψηφιακών εφαρμογών από τους επαγγελματίες υγείας, για την 

εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών-πελατών. 

4. Επιστημονική Ημερίδα ΕΛΕΝΕΠΥ: Η 5η Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Νανοτεχνολογίας 

στις Επιστήμες Υγείας (ΕΛΕΝΕΠΥ), έχει ως στόχο να παρουσιάσει στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και το 

ευρύτερο κοινό, προηγμένα θέματα Νανοτεχνολογίας, νέες καινοτομίες, καθώς επίσης και χρήσιμα 

θεραπευτικά εργαλεία. 

5. Δορυφορικές Ομιλίες και Εργαστήρια Εταιρειών-Χορηγών: Οι εταιρείες του χώρου θα παρουσιάσουν 

νέες καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα υγείας και ομορφιάς, μέσω χορηγούμενων δορυφορικών ομιλιών 

και εκπαιδευτικών εργαστηρίων.  

Όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας που θα οριστούν από την Πολιτεία, θα εφαρμοστούν, για την 

ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων.  

                                                                  

                                                    

https://charami-sa.gr/el/home/
https://www.pharmamanage.gr/index.php/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1/14i-health-expo


Αξίζει να είστε όλοι εδώ! 
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