1η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
της Πρωτοβουλίας για
Φαρμακεία Φιλικά προς το Μητρικό Θηλασμό
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013
Μεταξουργείο Νέας Ιωνίας Βόλου
www.f-thilasmos.gr

Τίτλος ημερίδας:
«Το φαρμακείο ως σημείο προαγωγής του θηλασμού - Ο φαρμακοποιός ως
εγγυητής της ασφαλούς χρήσης των φαρμάκων κατά την περίοδο της
γαλουχίας»
Θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στα εξής αντικείμενα:




Γαλουχία
Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος
Χρήση Φαρμάκων κατά την περίοδο της γαλουχίας

Δικαίωμα συμμετοχής:
Φαρμακοποιοί
Πιστοποίηση:
Σε όσους ολοκληρώσουν με επιτυχία την εκπαιδευτική
ημερίδα θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιτυχούς
παρακολούθησης.
Διάρκεια:
Δέκα (10) ώρες

Στόχος:




Να μεταδώσει στους φαρμακοποιούς τις απαραίτητες γνώσεις και
δεξιότητες ώστε με επιτυχία να βοηθήσουν τους γονείς να λάβουν
ενήμερες και τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη σίτιση του
βρέφους.
Ο φαρμακοποιός και το φαρμακείο να συμβάλλουν μέσα από το
δικό τους εξειδικευμένο πρίσμα στην επίλυση του σημαντικού
προβλήματος δημόσιας υγείας που συνιστά το χαμηλό ποσοστό
μητρικού θηλασμού στη χώρα μας.

Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος


Έναρξη - χαιρετισμοί



Πρωτοβουλία για φαρμακεία φιλικά
προς το μητρικό θηλασμό



Κίνδυνοι από το μη θηλασμό

Τόπος:
Μεταξουργείο Νέας Ιωνίας Βόλου (Νικομηδείας 2)

Ημερομηνία:
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013
Ώρα έναρξης:
09.00 π.μ.
Θα τηρηθεί αυστηρά η ώρα έναρξης. Σε περίπτωση μη
παρουσίας του συμμετέχοντα στην προκαθορισμένη
ώρα, χάνεται τόσο το δικαίωμα συμμετοχής όσο και το
χρηματικό ποσό που έχει καταβληθεί για αυτή.

Κόστος:
30 ευρώ

για το παΐδι και τη μητέρα

Περίοδος Εγγραφής:
Από 1 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου



Ανατομία και φυσιολογία του θηλασμού



Σωστή προσκόλληση-στάση-απομύζηση



Εκτίμηση επάρκειας θηλασμού



Συνήθη προβλήματα κατά το θηλασμό



Βοηθήματα θηλασμού



Δημιουργία τράπεζας γάλακτος

Βήμα 2 : Κάνετε κατάθεση του ποσού



Διεθνής κώδικας

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ
ALPHA BANK : 480 00 2002 003638 EUR
IBAN : GR48 0140 4800 4800 0200 2003 638
BIC : CRBAGRAAXXX
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Ημερίδα Φαρμακοποιών

εμπορίας υποκατάστατων μητρικού γάλακτος


Πολίτικη θηλασμού στην οικονομική κρίση



Φάρμακα & θηλασμός



Ο ρόλος του φαρμακοποιού



Βιωματικά σενάρια φαρμακείου

 Αξιολόγηση – κλείσιμο
Οι ομιλητές θα προέρχονται από τους επιστημονικούς κλάδους της
παιδιατρικής, της νεογνολογίας, της μαιευτικής και της φαρμακευτικής.

Διαδικασία Εγγραφής:
ο
Βήμα 1 : Συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής.
ο

ο

Βήμα 3 : Αποστέλλετε την αίτηση συμμετοχής &
το αποδεικτικό κατάθεσης:
Α) Είτε με fax στο : 2421040913
Β) Είτε με mail στο : f.thilasmos@yahoo.gr
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.

