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«Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Φαξκαθείσλ- πζηήκαηα Μεραλνγξάθεζεο» 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν θαξκαθείν ηνπ ζήκεξα απνηειεί κία πνιχπινθεδνκή  πνπ ζπλδπάδεη 

παξαδνζηαθνχο θαη εληειψο ζχγρξνλνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο θαη επηβάιιεηαη λα έρεη 

ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία θαη ζηξαηεγηθή ψζηε λα επηβηψζεη θαη λα αλαπηπρζεί. Ο 

θαξκαθνπνηφο θαιείηαη λα αλαιάβεηηελ  επζχλε γηα  ηελ  παξνρήθαηάιιειεο  

θαξκαθνζεξαπείαο  πξνο  ηνλ  αζζελή -πειάηε,κε  ζηφρν  ηε  βειηίσζε  ηεο  

πνηφηεηαο  δσήο  ηνπ.  Σαπηφρξνλα,  ηνκεηαβαιιφκελν  εμσηεξηθφ  πεξηβάιινλ ηνλ 

αλαγθάδεη  λα  παίξλεη  ζηξαηεγηθέο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο γηαηελ επηβίσζε ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ. Έηζη ν ξφινο ηνπ θαξκαθνπνηνχ  ζήκεξα απαηηεί  ηε  ζπιινγή,  

επεμεξγαζία  θαη  αλάιπζε  κεγάινπ  φγθνπ δεδνκέλσλ θαη ν πεξηνξηζκέλνο ηνπ 

ρξφλνο, νδεγνχλ ζηελ αλάγθε γηα εθηεηακέλε  ρξήζε ησλ πζηεκάησλ 

Μεραλνγξάθεζεο ζηα θαξκαθεία. 

Απηή ε εξεπλεηηθή κειέηε εμεηάδεη  ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ησλ θαξκαθείσλ 

κέζσ ζπζηεκάησλ κεραλνγξάθεζεο κε έκθαζε ζηα θαξκαθεία ησλ λεζηψλ ηνπ 

Αηγαίνπ (Υίν, Λέζβν). Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη σο ζηφρν λα εμεηαζηνχλ νη 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ θαξκαθείσλ θαη λα πξνζδηνξηζηεί ε  ζπλεηζθνξά ησλ 

πζηεκάησλ Μεραλνγξάθεζεο Φαξκαθείσλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζε απηψλ.Δπηπιένλ, αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ελδεηθηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ πζηεκάησλ Μεραλνγξάθεζεο  Φαξκαθείσλ, 

εμεηάδνληαο ηφζν ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ αιιά θαη ζε πνην βαζκφ απηέο 

αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θαξκαθνπνηνχο. 

Γηα  ηε  δηεμαγσγή  ηεο  έξεπλαο  κνηξάζηεθε  εξσηεκαηνιφγην  ζε  θαξκαθνπνηνχο  

δπν ζρεηηθά κεγάισλ λεζησηθψλ πεξηνρψλ ηεο Διιεληθήο πεξηθέξεηαο, ηεο Υίνπ θαη 

ηεο Λέζβνπ. Οη  εξσηήζεηο  εζηίαδαλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηα πζηήκαηα Μεραλνγξάθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν θαζέλαο 

ζην θαξκαθείν ηνπ. 

Ζ έξεπλα απέδεημε φηηνη θαξκαθνπνηνί έρνπλ ελζσκαηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

ρξήζε ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο επηηειψληαο κέζσ 

απηψλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαξκαθείνπ, φπσο εθηέιεζε ζπληαγψλ, δηαηήξεζε 
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απνζήθεο,θαηαζηάζεηο ηακείσλ θαη παξαγγειίεο. Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπο σο 

πξνο ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο θπκαίλεηαη ζε πςειά επίπεδα. Ωζηφζν 

απνδεηθλχεηαη φηη δελ εθκεηαιιεχνληαη πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο  ησλ  πζηεκάησλ  

γηα  ηελ  εθαξκνγή  εμαηνκηθεπκέλσλ παξνρψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο, πξάγκα  πνπ 

ζα ηνπο πξνζέθεξε έλα εμαηξεηηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζην ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν θαη αλαπηπζζφκελν πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ ηνπο. 
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ABSTRACT 

The modern pharmacy is a complicated structure that combines not only traditional 

but also very sophisticated ways of function. Thus it is necessary to follow a very 

specific strategy in order to be competitively developed. 

The pharmacist has the responsibility to provide the patient- client with the proper  

drug treatment in order to improve the quality of their life. At the same time, the 

changing social conditions urge the pharmacist ti take leading decisions towards the 

growth of their business. 

Nowadays, the role of the pharmacist demands the collection, processing and analysis 

of massive data which combined with his/her limited time lead to the need for 

theextensive use of Information Systems (IS) in pharmacies. 

This research study explores the organization and management of a pharmacy by the 

use of IS focusing on the pharmacies of the greek islands of the Aegean Sea (Chios, 

Lesvos). Specifically, the aim of this study is to examine their functional needs and to 

define the contribution of IS to their effective organization. Moreover, an additional 

objective of this study is the assessment of the alternative IS services in pharmacies, 

exploring their potentials and to what extend they are used by the pharmacists. 

A questionnaire was distributed to the pharmacists of two big greek islands, Chios and 

Lesvos. The questions aimed at the assessment of the IS potentials. The research 

resulted in the fact that the information systems are highly incorporated by the 

pharmacists in their daily professional routine through their use in logistics, 

completion of prescriptions, orders from providers etc. The degree of satisfaction 

regarding the above procedures reached relatively high levels. However, it is proved 

that the pharmacists do not take full advantage of the IS potentials regarding 

customized services to patients, which would offer them an exceptionally competitive 

advantage to the constantly gowing and changing professional field. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο
 

1.1 Δηζαγσγή 

Σν θαξκαθείν ηνπ ζήκεξα είλαη έλαο πνιχπινθνο νξγαληζκφο πνπ ζπλδπάδεη 

παξαδνζηαθνχο θαη εληειψο ζχγρξνλνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο θαη επηβάιιεηαη λα έρεη 

ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία θαη ζηξαηηγηθή ψζηε λα επηβηψζεη θαη λα αλαπηπρζεί. 

Οη δχζθνιεο θαη κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ θιάδνπ ησλ θαξκαθείσλ θαη ν 

ζπλερψο απμαλφκελνο αληαγσληζκφο θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ζπλδπαζκφο 

ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ θαξκαθνπνηνχ κε ηελ ππνζηήξημε απφ ηε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Έρεη εζηηαζηεί, ινηπφλ, ε έξεπλα ζηελ πιεπξά ηνπ 

ζπκθέξνληνο ηνπ θαξκαθνπνηνχ απφηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή κέζσ ηεο ρξήζεο ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ κεραλνγξάθεζεο.Σα 

ζπζηήκαηα απηά αθελφο απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία απηνκαηνπνίεζεο 

θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ ζηα θαξκαθεία θαη αθεηέξνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπιινγή, 

νξγάλσζε, δηάρπζε θαη αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο γηα επίηεπμε παξνρήο 

εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο- αζζελείο πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο 

αλάγθεο ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα έξεπλα είρε δχν ζηφρνπο: 

1. Σελ κειέηε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ κειεηά ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο 

ηνπ ζχγρξνλνπ θαξκαθείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο, θαζψο 

επίζεο θαη  

2. Σελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ κεραλνγξάθεζεο θαξκαθείσλ πνπ έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζε θαξκαθεία λεζησηηθψλ πεξηνρψλ. 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη αξρηθά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο 

έξεπλαο . Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζχγρξνλνπ θαξκαθείνπ σο πξνο ηηο 

ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο ,ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ζηηο κέξεο ηεο θξίζεο. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά θαη νη 

ιεηηνπξγίεο νξηζκέλσλ ζπζηεκάησλ κεραλνγξάθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

νιφθιεξε ηελ Διιάδα. 
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1.2 Σν Φαξκαθείν 

Σν Φαξκαθείν σο ζεκείν πψιεζεο 

 Σα θαξκαθεία απoηειoχλ ρψξoπο πγείαο κέζσ ησλ oπoίσλ oη θαηαλαισηέο 

πξoκεζεχoληαη ηα θαξκαθεπηηθά πξoτφληα (ζπληαγoγξαθoχκελα θαη κε). Ζ 

εμαζθάιηζε ηεο απαηηoχκελεο πoζφηεηαο ζε θάξκαθα δηεπζεηείηαη κέζσ 

επηθoηλσλίαο θαη θιείζηκo ζπκθσληψλ κε ηηο θαξκαθαπoζήθεο θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξίεο. Ζ ιεηηoπξγία δε ησλ θαξκαθείσλ είλαη ζχκθσλε κε ηηο αξρέο πoπ 

πεξηγξάθoληαη ζηoλ θψδηθα θαξκαθεπηηθήο δεoληoιoγίαο.   O αληαγσληζκφο ζηα 

θαξκαθεία έρεη ζπγθεθξηκέλoπο θαλφλεο. Ζ δπλαηφηεηα δηαθoξoπoίεζεο βάζεη ησλ 

πξoτφλησλ ηείλεη λα εμαθαληζηεί θαη ε δεκηoπξγία αμίαο δελ ζπληειείηαη πιέoλ ζηε 

βάζε ησλ πξαυληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα θάξκαθα είλαη δηαηηκεκέλα θαη ηα 

σξάξηα ζπγθεθξηκέλα, επoκέλσο o αληαγσληζκφο ζα πξέπεη λα θηλείηαη ζηo πιαίζηo 

ηεο πoηφηεηαο ησλ πξoζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πoπ ζπλoδεχoπλ ηα πξoτφληα. Σoχηo 

είλαη αθφκε πηo ζεκαληηθφ ιφγσ ηoπ φηη oη θαηαλαισηέο ζήκεξα επηδηψθoπλ ηελ 

κoλαδηθφηεηα θαη ηελ εμαηoκίθεπζε ησλ ππεξεζηψλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηoπο.H 

γλψζε είλαη έλαο πoιχ ζεκαληηθφο παξάγoληαο γηαηί ε θαηoρή ηεο απφ ηo 

θαξκαθoπoηφ, φρη κφλo απμάλεη ηo βαζκφ εκπηζηoζχλεο κεηαμχ ηoπ πειάηε θαη ηoπ 

θαξκαθoπoηoχ, αιιά θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο πξoο ηoλ θαξκαθoπoηφ. Ζ 

θαηoρή γλψζεο ειθχεη πεξηζζφηεξoπο επελδπηέο ζηo θαξκαθείo δηφηη απιoχζηαηα 

εθηφο απφ ηελ αχμεζε ηoπ ηδίξoπ, oη ζoβαξέο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ελδηαθέξoληαη 

θαη γηα ηελ θαιoκεηαρείξηζε ηoπ πξoτφληoο ηoπο.  Δάλ γηα έλα πξoτφλ δεκηoπξγεζεί 

απφ ηo θαξκαθoπoηφ είηε ππεξβoιηθή πξoζδoθία πoπ δελ επαιεζεπηεί ζηελ πξάμε, 

είηε άγλoηα ρξεζηκoπoίεζεο, είηε ρξεζηκoπoίεζε ζε ιάζoο πεξηζηαηηθφ, είηε 

θιoληζηεί ηoprofile αζθαιείαο ηoπ πξoτφληoο, ηφηε, oη αξρηθέο θαιέο πσιήζεηο δελ ζα 

ζπλερίζoπλ λα έξρoληαη θαη ηo πξoτφλ είηε ζα θάζεηαη ζηα ξάθηα, είηε ζα απαηηείηαη 

πoιχ πηo ηoικεξφ θφζηoο δηαθήκηζεο γηα ηελ ελεξγή ηoπ πξoψζεζε. Ηζρπξφ ζεκείo 

γηα αχμεζε ησλ πσιήζεσλ απoηειεί θαη o επαγγεικαηηθφο ραξαθηήξαο ηoπ 

θαξκαθoπoηoχ. O ηειεπηαίoο κπoξεί λα επεξεάζεη ηελ δήηεζε ζηελ αγoξά ηoπ 

θαξκάθoπ (ζε κηθξφ βαζκφ) θπξίσο ζηoλ ηoκέα ησλ κε ζπληαγoγξαθoχκελσλ 

θαξκάθσλ. Ωο εθπξφζσπoο ηεο πγείαο δηαζέηεη ηφζo ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε φζo 

θαη ηo ζεσξεηηθφ ππφβαζξo ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξψζεη ηoλ αζζελή γηα 

δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο θαη θαξκαθεπηηθά πξoτφληα πoπ αθoξoχλ ηελ 
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θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηoπ. O επαγγεικαηηζκφο ηoπ θαη ε ηθαλφηεηά ηoπ είλαη κεξηθά 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πoπ κπoξoχλ επίζεο λα εληζρχζoπλ ηελ εηθφλα ηoπ 

θαξκαθείoπ ζηα κάηηα ησλ θαηαλαισηψλ σο ζεκείo πψιεζεο πoηθίισλ πξoτφλησλ. 

Σερλoιoγία θαη Φαξκαθείo 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηερλoιoγία γλσξίδεη ηεξάζηηα πξφoδo, µε ζπλέπεηα λα 

επεξεάδoληαη δηάθoξoη ηoκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Κάζε ηερλoιoγηθή 

θαηλoηoκία, βέβαηα, ζπάληα ηαηξηάδεη απφιπηα ζηo πεξηβάιιoλ ηoπ ρξήζηε. Απηφ 

αληηκεησπίδεηαη µφλo εθφζoλ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξoζαξκoγήο ηεο θαηλoηoκίαο ζηηο 

αλάγθεο ησλ ελδηαθεξoκέλσλ. Ωο γλσζηφλ ε θαξκαθεπηηθή βηoκεραλία είλαη εθ 

θχζεσο ζπληεξεηηθή ιφγo ησλ απζηεξψλ θαλφλσλ πoπ δηέπoπλ ηo ζχζηεκα 

ιεηηoπξγίαο ηεο κε απoηέιεζκα δχζθoια λα πηoζεηεί άκεζα λέεο ηερληθέο. Απηφ 

βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη δελ κπoξεί λα θαηλoηoκήζεη ρξεζηκoπoηψληαο κε ήζoο θαη 

ζoβαξφηεηα ηα λέα θαλάιηα επηθoηλσλίαο πoπ ζα βoεζήζoπλ ηφζo ηo θoηλφ φζo θαη 

ηελ ίδηα, δεκηoπξγψληαο κηα ζρέζε κε θoηλφ ζηφρo.  Πoιιoί θαξκαθoπoηoί δελ 

γλσξίδoπλ αξθεηά γηα ηε ρξήζε ειεθηξoληθψλ ππoιoγηζηψλ θαη πφζo µάιιoλ γηα έλα 

πξφγξακκα δηαρείξηζεο θαξκαθείoπ. Καζψο oη εμειίμεηο ηξέρoπλ θαη oη λέεο 

ηερλoιoγίεο αλαπηχζζoληαη, oθείιεη ζαλ ζχγρξoλoο επαγγεικαηίαο λα πξoζαξκφδεηαη 

ζηηο λέεο ζπλζήθεο, ψζηε λα αληαπoθξηζεί µε κεγαιχηεξε επηηπρία ζηo ξφιo ηoπ. Ζ 

ρξήζε ησλ ειεθηξoληθψλ ππoιoγηζηψλ, φρη µφλo ηoπ παξέρεη δηεπθoιχλζεηο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηoπ έξγoπ ηoπ, αιιά ζπγρξφλσο ηoπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεηαη 

µέζσ ηoπ δηαδηθηχoπ γηα ηηο λέεο εμειίμεηο, επηζηεκoληθέο θαη µε, πάλσ ζηε 

θαξκαθεπηηθή θαη ζηo θαξκαθεπηηθφ θιάδo. Δπηπξφζζεηα ηo θαξκαθείo απoηειεί 

έλαλ εχθoια πξoζβάζηκo ρψξo γηα φιoπο. Γελ είλαη ιίγεο oη θoξέο θαηά ηηο oπoίεο oη 

πειάηεο επηζθέπηoληαη ηo θαξκαθείo µε θάπoηo φρη ηφζo ζoβαξφ πξφβιεκα πγείαο, 

γηα παξάδεηγκα βήρα, ζπλάρη, κφλo θαη κφλo γηα λα δεηήζoπλ µηα ζπκβoπιή θαη µηα 

αγσγή. Γηαζέηoληαο ηελ θαηάιιειε ηερλoιoγία, o θαξκαθoπoηφο κπoξεί λα έρεη 

δεκηoπξγήζεη θαη δηαηεξήζεη έλα ηέηoηo αξρείo ψζηε λα κπoξεί λα ρoξεγήζεη ηελ 

θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη λα δψζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπκβoπιέο, ρσξίο λα 

απαηηείηαη επίζθεςε ζηo γηαηξφ. Έηζη, oη αζζελείο – πειάηεο απoθεχγoπλ ηελ 

ηαιαηπσξία θαη ζε ζχληoκo ρξoληθφ δηάζηεκα επηζηξέθoπλ ζηελ εξγαζία ηoπο. 

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ ε ηερλoιoγία παξέρεη ζεκαληηθή βoήζεηα θαη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ ζπληαγψλ. Δμαηηίαο ηoπ απμεκέλoπ φγθoπ ησλ ζπληαγψλ, ηα ιάζε πoπ 
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γίλoληαη απφ ηo θαξκαθoπoηφ θαηά ηελ εθηέιεζε ηoπο είλαη ζπρλά. Όια απηά φκσο 

κπoξoχλ λα πεξηoξηζηoχλ µε ηε ρξεζηκoπoίεζε ηεο ηερλoιoγίαο ε oπoία κπoξεί λα 

δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο πξoεηδoπoηήζεηο ζε θάζε ζηάδηo ηεο εθηέιεζεο ησλ 

ζπληαγψλ.  Αλακθηζβήηεηα, o ξφιoο ηoπ ζχγρξoλoπ θαξκαθoπoηoχ δελ πξέπεη λα 

πεξηoξίδεηαη µφλo ζηε ηππηθή δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπληαγψλ, αιιά oθείιεη 

λα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ζηε ζεξαπεία, δίλoληαο ηηο απαξαίηεηεο oδεγίεο γηα ηε 

ζσζηή ρξήζε ησλ θαξκάθσλ. πγθεθξηκέλα σο επηζηήκoλαο πγείαο, o θαξκαθoπoηφο 

oθείιεη λα δίλεη ζσζηέο θαη αθξηβείο ζπκβoπιέο πξoο ηoπο αζζελείο ηoπ. Πξψηα απφ 

φια, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηo θαξκαθoπoηφ λα δεκηoπξγήζεη έλα πξoζσπηθφ αξρείo 

µε φια ηα θάξκαθα πoπ ιακβάλεη o αζζελήο – πειάηεο ηoπ. Έρoληαο µηα πιήξε 

εηθφλα γηα ηε θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςή ηoπ, παξέρεη ζηoλ θαξκαθoπoηφ φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξoθoξίεο γηα θάζε θάξκαθo, δειαδή ελδείμεηο, δoζoιoγία, αιιά θαη 

ηoλ πξoζηαηεχεη απφ ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο oη oπoίεο δχλαηαη λα 

εκθαληζηoχλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ. Έηζη, o 

θαξκαθoπoηφο κπoξεί λα δψζεη µε κεγαιχηεξε ζηγoπξηά ηηο ζσζηέο oδεγίεο γηα ηε 

ρξήζε ησλ θαξκάθσλ, oη oπoίεο, αλ αθoιoπζεζoχλ πηζηά απφ ηoλ αζζελή, κπoξoχλ 

λα δηεπθoιχλoπλ ηε ζπκκφξθσζε ηoπ ζηε ζεξαπεία θαη λα επηζπεχζoπλ ηo ρξφλo ηεο 

αλάξξσζήο ηoπ. Με απηφ ηoλ ηξφπo, ρηίδεηαη µηα ζρέζε εκπηζηoζχλεο κεηαμχ 

θαξκαθoπoηoχ θαη αζζελή. Γελ ζα πξέπεη λα παξαβιέςoπκε επίζεο θαη ηo γεγoλφο 

φηη ε ηερλoιoγία απoηειεί ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκo εξγαιείo ζηελ εκπoξηθή δηαρείξηζε 

ηoπ θαξκαθείoπ. Με ηε βoήζεηα κηαο ζσζηήο κεραλoξγάλσζεο παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηoλ ππεχζπλo ηεο επηρείξεζεο λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηη θαη πφζo 

εκπφξεπκα δηαζέηεη ζηελ απoζήθε ηoπ θαη πφζα ηεκάρηα απφ θάζε πξoτφλ έρεη 

πoπιήζεη ζε έλα θαζαξηζκέλo ρξoληθφ δηάζηεκα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απoηειεί ε δεκηoπξγία παξαγγειίαο ηε ζσζηή ρξoληθή ζηηγκή θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

απoζεκάησλ ηεο απoζήθεο ηoπ.  Με απηφ ηoλ ηξφπo, oξγαλψλεη θαιχηεξα ηηο 

παξαγγειίεο θαη δηαηεξεί ζηελ απoζήθε ηoπ ηθαλoπoηεηηθή πoζφηεηα απφ θάζε 

πξoτφλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζεη ζηηο θαζεκεξηλέο ηoπ αλάγθεο κέρξη 

λα μαλαγίλεη λέα παξαγγειία. Ζ δπλαηφηεηα απηή απoηειεί κία ππεξεζία πoηφηεηαο 

γηα ηoλ πειάηε ooπoίoο μέξεη φηη κπoξεί λα βξεη φηη ςάρλεη ζηo ζπγθεθξηκέλo 

θαξκαθείo αλά πάζα ζηηγκή.  Δπίζεο ε ηερλoιoγία θαη ε ρξήζε ηoπ ειεθηξoληθoχ 

ππoιoγηζηή ζηo θαξκαθείo πξoζθέξoπλ ηελ δπλαηφηεηα απεξηφξηζηεο oηθoλoκηθήο 

δηαρείξηζεο ζηo θαξκαθoπoηφ. πγθεθξηκέλα o ηειεπηαίoο κπoξεί λα ζπγθεληξψζεη 

αξθεηά oηθoλoκηθά ζηoηρεία ηα oπoία ζα ηoλ βoεζήζoπλ ζηελ θαιχηεξε oηθoλoκηθή 
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δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζήο ηoπ. Με ηε βoήζεηα θάπoηoπ εμεηδηθεπκέλoπ ιoγηζκηθoχ o 

θαξκαθoπoηφο είλαη ζε ζέζε λα παξαθoιoπζεί ηα έζoδα θαη ηα έμoδα ηεο επηρείξεζήο 

ηoπ, ζπκβάιιoληαο ζηε δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο αιιά θαη ζηελ αλάπηπμή ηεο 

κέζα ζηo αληαγσληζηηθφ πεξηβάιιoλ ηεο αγoξάο. Oπζηαζηηθά ε αμία ηεο εθαξκoγήο 

ηεο ηερλoιoγίαο ζηo θαξκαθείo είλαη κεγάιε θαζψο κπoξεί απιά θαη εχθoια λα 

θαιχπηεη θαη ηoπο δπo ξφιoπο ηoπ θαξκαθoπoηoχ. O πξψηoο ξφιoο αθoξά ηoλ 

επηζηήκoλα θαξκαθoπoηφ, πoπ δίλεη ζπκβoπιέο γηα ηα πξoβιήκαηα πγείαο, oκoξθηάο 

θαη επ δελ ησλ πειαηψλ ηoπ. O δεχηεξoο ξφιoο ηoπ αθoξά ηoλ manager πoπ δηεπζχλεη 

µηα επηρείξεζε, γηα ηελ oπoία είλαη ππεχζπλoο, πξoθεηκέλoπ απηή λα ιεηηoπξγεί 

ζσζηά.Oη αλάγθεο ελφο θαξκαθείoπ κεηαβάιιoληαη θαη απμάλoληαη ζπλερψο θαη o 

θαξκαθoπoηφο δελ πξφθεηηαη λα θάλεη µηα επέλδπζε ζε ηερλoιoγηθά ζπζηήκαηα, αλ 

δελ είλαη ζίγoπξoο φηη απηή κπoξεί λα πξoζαξκoζηεί γηα λα θαιχςεη θαη ηηο 

κειιoληηθέο αλάγθεο ηoπ. Ωο ηέηoηεο ζα κπoξoχζακε λα αλαθέξoπκε ηε ζχλδεζε ζηo 

δηαδίθηπo, ηελ απoζηoιή παξαγγειηψλ µέζσ ηoπ δηαδηθηχoπ, ηελ ρξήζε ηoπ barcode, 

ηελ απoζηoιή ηαηξηθψλ ζπληαγψλ µέζσ δηαδηθηχoπ απφ ηo γηαηξφ ζηo θαξκαθoπoηφ, 

θαζψο θαη ηελ απoζηoιή ησλ λέσλ ηηκψλ αξθεηψλ πξoτφλησλ απφ ηηο εηαηξείεο ζηo 

θαξκαθoπoηφ.  Σφζo ε ρξήζε ηoπ ειεθηξoληθoχ ππoιoγηζηή ζηo θαξκαθείo, φζo θαη 

ηo πξφγξακκα δηαρείξηζεο θαξκαθείoπ ή αθφκε θαη ηointernet, απoηειoχλ 

θαηλoηoκίεο ζε απηφλ ηoλ ηoκέα πγείαο. Αλακθηζβήηεηα, απαηηείηαη ρξφλoο κέρξη ηελ 

πιήξε εδξαίσζε θαη θαζηέξσζή ηoπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηoπ 

θαξκαθείoπ. Ζ επηηπρήο βέβαηα εθαξκoγή ηεο ηερλoιoγίαο θαη ησλ δπλαηoηήησλ ηεο 

απφ θάπoηoπο θαξκαθoπoηoχο εμαξηάηαη ζε κεγάιo βαζκφ απφ ηo πφζo εχθoια θαη 

γξήγoξα γίλεηαη θαηαλoεηή απφ ηo θαξκαθoπoηφ θαη θπξίσο πφζo απηφο έρεη πεηζζεί 

γηα ηα oθέιε, βξαρππξφζεζκα θαη καθξoπξφζεζκα, ηεο εθαξκoγήο ηεο. Φπζηθά, φζo 

πηo απιή είλαη ε εθαξκoγή ηεο ηερλoιoγίαο, ηφζo πηo γξήγoξα ζα ηελ θαηαλoήζεη θαη 

ζα ηε ρξεζηκoπoηήζεη o ελδηαθεξφκελoο. 

InternetMarketingθαηSocialMediaζηoΦαξκαθείo 

Oη εθαξκoγέο ηεο ηερλoιoγίαο ζηελ ηαηξηθή ελεκέξσζε εηζαγάγεη έλα αθφκε επίπεδo 

πoιππιoθφηεηαοζηo ζεκεξηλφ κάξθεηηλγθ.Πιέoλ ζηελ επoρή καο έλαο ζεκαληηθφο 

ηξφπoο πξoψζεζεο θαη πξoβoιήο ηεο εηθφλαο ελφο θαξκαθείoπ είλαη θαη 

ηoInternetMarketing. Σo ηειεπηαίo βαζίδεηαη ζηηο ίδηεο αξρέο κε ηo θιαζηθφ 

marketing έρεη φκσο άιιεο κεζφδoπο θαη θαλφλεο. πγθεθξηκέλα, 
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ηoInternetMarketing έρεη ρακειφ θφζηoο, παξέρεη γξήγoξε θαη εχθoιε απoζηoιή 

πιεξoθoξηψλ θαη κελπκάησλ, έρεη επξεία γεσγξαθηθή πξφζβαζε. Σo κεγαιχηεξo 

πιεoλέθηεκα ηoπ δηαδηθηχoπ είλαη φηη παξέρεη δπλαηφηεηεο γηα θζελή θαη γξήγoξε 

επηθoηλσλία, γεγoλφο ηδηαίηεξα ρξήζηκo γηα επηρεηξήζεηο oη oπoίεο ζέιoπλ λα θάλoπλ 

αηζζεηή ηελ παξoπζία ηoπο αιιά δελ δηαζέηoπλ κεγάια θεθάιαηα. Γηα λα πεηχρεη 

σζηφζo ηoInternetMarketing ζηo θαξκαθείo δελ κπoξεί λα είλαη απoζπαζκαηηθφ. 

Πξέπεη λα είλαη κέξoο ελφο γεληθφηεξoπ ζρεδηαζκoχ marketing, πoπ ζα έρεη 

ζπκπεξηιάβεη φια ηα απαξαίηεηα ζηoηρεία.  Βαζηθή πξoυπφζεζε ρξήζεο ηoπ 

δηαδηθηχoπ σο κέζoπ πξoβoιήο είλαη ε θαηoρή ζπγθεθξηκέλoπ εμoπιηζκoχ θαη ε 

αλάιoγε πείξα επί ηoπ ζέκαηoο. Σα ηειεπηαία ρξφληα δηαλχoπκε ηε «δεχηεξε γεληά» 

ηoπ internet, ε oπoία κεηαμχ άιισλ ηερλoιoγηθψλ θαηλoηoκηψλ, ζεκαηoδoηείηαη απφ 

έλα θχξηo ραξαθηεξηζηηθφ: ηελ εχθoιε πξφζβαζε θάζε ρξήζηε ζε πξoζζήθε 

πεξηερoκέλoπ. Πιέoλ θαζέλαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γξάςεη άξζξα, λα ζρoιηάζεη, λα 

εκπoξεπηεί, λα δεκηoπξγήζεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε θoηλφηεηεο κε θoηλoχο ζηφρoπο ή 

ελδηαθέξoληα. O ρξήζηεο πηα δελ ρξεζηκoπoηεί ηo δηαδίθηπo γηα λα δηαβάζεη κφλo, 

αιιά θαη γηα λα παξέρεη πεξηερφκελo ή λα αιιειεπηδξάζεη κε απηφ.  ΣoInternet είλαη 

έλα κέζo ακθίδξoκεο επηθoηλσλίαο αθoχ o ππoςήθηoο πειάηεο δελ είλαη παζεηηθφο 

δέθηεο κελπκάησλ, αιιά κπoξεί λα ζηείιεη θαη ηα δηθά ηoπ κελχκαηα γηα έλα 

δηαθεκηδφκελo αγαζφ δηαιέγoληαο λα παξαθάκςεη ηελ δηαθήκηζε ή λα ελεκεξσζεί 

γηα ηo δηαθεκηδφκελo πξoτφλ. Με απηφ ηoλ ηξφπo κπoξεί θαη ε επηρείξεζε λα 

κεηξήζεη ηελ επηηπρία πoπ έρεη ε δηαθήκηζε ηεο.  Πξέπεη λα γίλεη σζηφζo αληηιεπηφ 

πσο ζηελ επoρή πoπ αλζίδoπλ oη λέεο ηερλoιoγίεο oη πειάηεο δελ απoηειoχλ πιέoλ 

αλήκπoξoπο δέθηεο, παζεηηθoχο αθξoαηέο ή ζεαηέο πoπ πεξηκέλoπλ ηoπο 

θαξκαθoπoηoχο λα ηoπο ελεκεξψζoπλ ηη είλαη θαιχηεξo γηα απηoχο θαη ηη πξαγκαηηθά 

ρξεηάδoληαη. Oη πειάηεοέθαλαλ βήκαηα κπξoζηά, ελεξγoπoηήζεθαλ θαη ηψξα πξέπεη 

κε ηελ βoήζεηα ησλ λέσλ εξγαιείσλ marketing λα αλαθαιχςνπλ ηη είλαη απηφ πoπ 

ρξεηάδoληαη γηα λα ηθαλoπoηήζoπλ ηηο αλάγθεο ηoπο. Με ιίγα ιφγηα oη ξφιoη 

αληηζηξάθεθαλ. Σα κάηηα θαη ηα απηηά ηoπ κάξθεηηλγθ πξέπεη λα είλαη ζπλερψο 

ζηξακκέλα εθεί φπoπ γίλoληαη oη ζπδεηήζεηο, εθεί φπoπ oη πειάηεο εθθξάδoπλ 

ειεχζεξα ηελ γλψκε ηoπο. Oη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηo ρψξν ησλ ηερλoιoγηψλ 

πιεξνθφξεζεο θαη επηθoηλσλίαο, φπσο ε θoηλσληθή δηθηχσζε (socialnetworking)θαη 

ηα ηζηνιφγηα, δεκηoπξγoχλ έλα ηειείσο δηαθoξεηηθφ πιαίζηo δηαζχλδεζεο, 

ελεκέξσζεο, δηάδoζεο πιεξoθoξηψλ θαη επηιoγήο πξoτφλησλ. Σα κέζα γίλoληαη 

θoηλσληθά θαη ε καδηθή ζπκκεηoρή ηoπ θφζκoπ ζηε δεκηoπξγία πεξηερoκέλoπ, 
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άιιαμαλ ηε κoξθή ησλ κέζσλ (media) ζε απηφ πoπ oλoκάδoπκε ζήκεξα SocialMedia.  

Tα SocialMedia είλαη κηα δηαξθήο ζπδήηεζε πoπ γίλεηαη ζε φιoλ ηoλ πιαλήηε. Έλα 

ζχζηεκα ζηooπoίo πoιιoί μoδεχoπλ ηoλ πεξηζζφηεξo ρξφλo ηoπο. Πεγή εηδήζεσλ, 

πιεξoθφξεζεο, θoηλσληθφηεηαο, δηθηχσζεο θαη, βέβαηα, δoπιεηάο. Αξθεί λα 

αλαιoγηζηoχκε, φηη oη ζεκεξηλoί 30άξεδεο, oη oπoίoη μεπεξλoχλ ηoλ κηζφ πιεζπζκφ 

ηoπ πιαλήηε, δαπαλoχλ κεγάιo ρξφλo ηεο δσήο ηoπο ζε απηά ηα κέζα.  Σα θαλάιηα 

θoηλσληθήο δηθηχσζεο - socialmedia - facebook, twitter, linkedin θηι απoηειoχλ ηα 

λέα εξγαιεία ησλ marketers κέζσ ησλ oπoίσλ κπoξoχλ λα έξζoπλ άκεζα ζε επαθή κε 

ηoπο ελδηαθεξφκελoπο, λα απαληήζoπλ ζε εξσηήζεηο, λα δψζoπλ ιχζεηο είηε αθφκα 

θαη λα δεκηoπξγήζoπλ απφ θoηλoχ ηα λέα πξoτφληα ή ηηο λέεο ππεξεζίεο.  O ξφιoο 

ησλ socialmedia ζηo ζχγρξoλo κάξθεηηλγθ αλαδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο επηθoηλσλίαο. Σo πιαίζηo απηφ ζα πξέπεη ηo 

ζχγρξoλo θαξκαθείo λα θαηαλoήζεη θαη λα εθκεηαιιεπηεί. ηφρoο απoηειεί ε 

θαιχηεξε πoηφηεηα ησλ πξoζθεξoκέλσλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαιάβεη 

o θαξκαθoπoηφο πσο ζήκεξα o πειάηεο - θαηαλαισηήο ζέιεη άκεζε πιεξoθφξεζε, 

ζέιεη λα γλσξίδεη άκεζα θαη κε ηα λέα κέζα ηoπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα καζαίλεη ηελ 

είδεζε ή απηφ πoπ ςάρλεη, φπoπ θαη αλ βξίζθεηαη, oπoηαδήπoηε ζηηγκή ηεο εκέξαο. 

Μπoξεί λα κάζεη, λα αμηoιoγήζεη, λα ζπγθξίλεη θαη λα δηαιέμεη ηo πξoτφλ ή ηελ 

ππεξεζία πoπ ηoπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξo θαη αληαπoθξίλεηαη θαιχηεξα ζηελ 

ππάξρoπζα αλάγθε ηoπ.   

O ςεθηαθφο θφζκoο ζηoλ oπoίo δoχκε έρεη πξoθαιέζεη επαλάζηαζε ζε πoιιέο 

αγoξέο. Ζ αλάπηπμε ηoπ δηαδηθηχoπ έρεη oδεγήζεη ζηελ εκθάληζε λέσλ αγαζψλ 

θαζψο θαη θαηλoηoκηψλ. Με ηε ρξήζε ηoπ δηαδηθηχoπ πξoθαιείηαη επαλάζηαζε ζηελ 

πιεξoθφξεζε, ζηελ θαηαλάισζε θαζψο θαη ζηoλ ηξφπo επηθoηλσλίαο ηoπ 

θαηαλαισηή. Ζ κεγάιε αχμεζε ηεο ρξήζεο ηoπ δηαδηθηχoπ γηα ηελ πξαγκαηoπoίεζε 

ειεθηξoληθψλ αγoξψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη σο ζπλέπεηα αξθεηά θαξκαθεία λα 

θαηαζθεπάζoπλ «ειεθηξoληθφ θαηάζηεκα» έηζη ψζηε λα εληζρχζoπλ ηα θέξδε ηoπο. 

Αμηoζεκείσηo είλαη φηη έρεη ζεκεησζεί αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηoπο ιφγσ ηεο 

ζχζηαζεο ειεθηξoληθoχ θαξκαθείoπ. Απηφ oθείιεηαη ζηελ απμαλφκελε ηάζε γηα 

αγoξέο κέζσ δηαδηθηχoπ φζo θαη ζηηο ζεκαληηθέο εθπηψζεηο θαη πξoζθoξέο πoπ 

πξαγκαηoπoηoχληαη. Ζ ειιεληθή αγoξά ππoιoγίδεηαη φηη δηαζέηεη πεξίπoπ 1.000 

ειεθηξoληθά θαξκαθεία. Ζ κείσζε ησλ ιεηηoπξγηθψλ εμφδσλ, ε εμoηθoλφκεζε 

ρξφλoπ θαη o αληαγσληζκφο ζπκβάιιoπλ ζηελ εκθάληζε ησλ ειεθηξoληθψλ 



 

8 

 

θαξκαθείσλ. Μέζα απφ ηα ειεθηξoληθά θαξκαθεία πξαγκαηoπoηoχληαη αγoξέο πoπ 

αθoξoχλ θαξκαθεπηηθά πξoτφληα, φπσο γηα παξάδεηγκα θαιιπληηθά, ζπκπιεξψκαηα 

δηαηξoθήο θαη άιια, δεδoκέλoπ φηη ε λoκoζεζία απαγoξεχεη ηε πξoβoιή θαζψο θαη 

ηελ πψιεζε θαξκάθσλ κέζα απφ ηo δηαδίθηπo. ρεηηθά κε ηε ρψξα καο, ζηελ 

Διιάδα ιεηηoπξγoχλ 10.400 θαξκαθεία. Κάηη ηέηoηo δειψλεη φηη θάζε θαξκαθείo 

αληηζηoηρεί θαηά κέζo φξo ζε 1.044 θαηoίθoπο. Απηφ έρεη σο απoηέιεζκα ηo 

ειιεληθφ δίθηπo θαξκαθείσλ λα ζεσξείηαη ηo ππθλφηεξo θαη πιέoλ oκoηφκoξθα 

θαηαλεκεκέλo δίθηπo θαξκαθείσλ αλά θαηoίθoπο ζηελ Δπξψπε, πάξα ηo γεγoλφο φηη 

έρεη αλαπηπρζεί ζε ρψξα κε δχζκoξθo γεσγξαθηθφ αλάγιπθo, ηφζo ζηελ επεηξσηηθή 

φζo θαη ζηε λεζηψηηθε επηθξάηεηα.  

Σα πιεoλεθηήκαηα ηεο δηαθήκηζεο κέζα απφ ηα socialmedia 

Σα κέζα θoηλσληθήο δηθηχσζεο παξέρoπλ ηεξάζηηo φθειoο ζηoπο αλζξψπoπο. Αλά 

πάζα ψξα θαη ζηηγκή ηoπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα απoθηήζoπλ εχθoια θαη γξήγoξα 

φπoηo αγαζφ επηζπκoχλ είηε απηφ είλαη ηξφθηκα, είδε θαζεκεξηλήο αλάγθεο αθφκα 

θαη θάξκαθα θαη θαιιπληηθά. Πέξα φκσο απφ απηφ, ηα κέζα θoηλσληθήο απoηειoχλ 

πιέoλ κεγάιo εξγαιείo γηα ηε δεκηoπξγία απoηειεζκαηηθήο δηαθήκηζεο γηα κηα 

επηρείξεζε, ζηε δεδoκέλε πεξίπησζε γηα ηα θαξκαθεία. Έηζη ιoηπφλ, ηo θαξκαθείo 

δεκηoπξγεί κηα ζειίδα ζηofacebook γηα παξάδεηγκα, θαη κε απηφλ ηξφπo ελεκεξψλεη 

θαη πξoζειθχεη ηo θαηαλαισηηθφ θoηλφ. εκαληηθφ πιεoλέθηεκα απoηειεί ηo γεγoλφο 

φηη o θάηoρoο ηεο ζειίδαο ζηα κέζα θoηλσληθήο δηθηχσζεο δελ αλαγθάδεηαη λα 

αγoξάζεη άξζξα ή λα πιεξψζεη θάπoηo πoζφ γηα ηε βειηηζηoπoίεζε κεραλψλ 

αλαδήηεζεο. Δπoκέλσο ηo ζπκπέξαζκα είλαη φηηηo θαξκαθείo δηαθεκίδεηαη κε 

ιηγφηεξo δαπαλεξφ ηξφπo. Γηαηεξψληαο ζειίδα ζηα θoηλσληθά δίθηπα βιέπεη ηoλ 

αξηζκφ αθoιoχζσλ ηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κεγάιoο αξηζκφο αθoιoχζσλ ηζoδπλακεί 

κε ζε αχμεζε ηoπ αξηζκoχ ησλ επηζθεπηψλ ηεο ζειίδαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πέξα 

απφ ηoλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ θαη ηα ελδηαθέξoληα ηoπο θαίλεηαη θαη ε ειηθία ηoπο 

πoιιέο θoξέο. Έηζη κε απηφλ ηξφπo ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαθεκίζεη 

ζε κηα oξηζκέλε ειηθηαθή oκάδα έλα ζπγθεθξηκέλo αγαζφ. χκθσλα κε ηα ηειεπηαία 

ζηoηρεία θαζψο θαη κε έξεπλεο, έρεη απoδεηρηεί φηη oιoέλα θαη κεγαιχηεξo πoζoζηφ 

εηαηξηψλ αθoιoπζoχλ ηε δηαθήκηζε κέζσ ησλ socialmedia. Γηα παξάδεηγκα κηα 

εηαηξηθή fanpage ζηofacebook, αλ ρξεζηκoπoηεζεί θαηάιιεια κπoξεί λα είλαη πηo 

θεξδoθφξα θαη απoηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε κηα δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία ε oπoία 
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θoζηίδεη ρηιηάδεο επξψ. Απηφ πoπ ελ ηέιεη δηαπηζηψλoπκε, είλαη φηη ε αλάπηπμε ηoπ 

δηαδηθηχoπ θέξλεη λέα δεδoκέλα ζηomarketing ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ρξήζε ησλ 

κέζσλ θoηλσληθήο δηθηχσζεο άιιαμε ηα δεδoκέλα θαη δεκηoχξγεζε λέεο αλάγθεο θαη 

κεζφδoπο ζηελ πξoβoιή θαη ηελ παξoπζία κηαο επηρείξεζεο ζηo δηαδίθηπo. 

Oπζηαζηηθά ηα κέζαθoηλσληθήο δηθηχσζεο επέηξεςαλ ζηoλ θαηαλαισηή λα 

ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη λα κελ είλαη απιά έλαο παζεηηθφο δέθηεο δηαθεκηζηηθψλ 

κελπκάησλ. πλεπψο δεκηoπξγείηαη έλα πoιχηηκofeedback φπoπ πξαγκαηoπoηείηαη ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηαθεκηδφκελoπ θαη θαηαλαισηή. 

Oη ζηφρoη ηoπ θαξκαθείoπ κέζσ ηoπ social media marketing 

Μέζσηνπsocialmediamarketingηνθαξκαθείνζηνρεχεη ζε: 

 Αχμεζε ηδίξoπ ή αχμεζε ησλ πσιήζεσλ γηα θάζε αγαζφ 

 Έιεγρo πσιήζεσλ 

  Πξoγξακκαηηζκφ θεξδψλ ηoπ θαξκαθείoπ  

 Έιεγρo ζπλζεθψλ αγoξάο  

 Δλίζρπζε εηθφλαο ησλ αγαζψλ 

  Δκθάληζε αλαγθψλ, επηζπκηψλ, oηθoλoκηθψλ δπλαηoηήησλ ηoπ ζηφρoπ-

θoηλoχ φπoπ απεπζχλoληαη ηα αγαζά 

Πειαηεηαθή Γηαρείξηζε 

Ζ πξoζσπηθή ζρέζε αζζελoχο-πειάηε θαη θαξκαθoπoηoχ, ε oπoία βαζίδεηαη ζηελ 

ακoηβαία εκπηζηoζχλε θαη ηελ πιήξε γλψζε ησλ αζζελεηψλ θαη ησλ θαξκάθσλ πoπ 

ιακβάλεη o θάζε αζζελήο κπoξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ησλ δπλαηoηήησλ πoπ 

πξoζθέξεη έλα πξoεγκέλo ζχζηεκα κεραλoγξάθεζεο θαξκαθείoπ. Oη λέεο αιιαγέο 

πoπ πξoβιέπoληαη ζηα θαξκαθεία κε βάζε ηελ ηξέρoπζα λoκoζεζία (ΜΖΤΦΑ- Με 

ζπληαγνγξαθνχκελα Φάξκαθα- ζηα supermarket, ειάρηζηo κέγεζoο θαξκαθείσλ, 

απειεπζέξσζε ηδηoθηεζίαο θ.ά.) απoηειoχλ ζεκαληηθέο πξoθιήζεηο γηα ηo κέιιoλ 

ηoπ ειιεληθoχ θαξκαθείoπ. Έηζη, ε πξoζσπηθή ζρέζε κεηαμχ ηoπ θαξκαθoπoηoχ θαη 

ηoπ πειάηε-αζζελoχο κπoξεί λα απoηειέζεη ηo αληαγσληζηηθφ πιεoλέθηεκα γηα ηελ 

επηβίσζε ησλ παξαδoζηαθψλ θαξκαθείσλ. Σα ζπζηήκαηα κεραλoγξάθεζεο, ιoηπφλ, 

είλαη αλαγθαίo λα  ππoζηεξίδoπλ κε ηoλ θαιχηεξo δπλαηφ ηξφπo ηελ θαζηέξσζε θαη 

ηε δηαρείξηζε απηήο ηεο ζρέζεο. Ζ πειαηεηαθή δηαρείξηζε απαηηεί πξoζσπoπoηεκέλo 

κάξθεηηλγθ, δηαδηθαζία γηα ηελ oπoία είλαη αλαγθαία ζεκαληηθφο φγθoο αιιά θαη 
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επεμεξγαζία πιεξoθoξηψλ γηα θάζε πειάηε-αζζελή μερσξηζηά. Σo πξφγξακκα 

κπoξεί λα πξoζθέξεη έμππλεο πξoηάζεηο πξoο ηoλ θαξκαθoπoηφ πξoθεηκέλoπ λα 

πξoσζεί ζηoρεπκέλα εηδηθέο θαηεγoξίεο πξoτφλησλ πξoο ζπγθεθξηκέλoπο πειάηεο-

αζζελείο κε βάζε ηηο πξoζσπηθέο ηoπο πξoηηκήζεηο, ζπλήζεηεο θαη πξoεγoχκελεο 

αγoξέο. Δπηπιέoλ, ε δεκηoπξγία πξoζθoξψλ ή εηδηθψλ παθέησλ πξoο ζπγθεθξηκέλoπο 

πειάηεο απoηειεί αληηθείκελo ηoπ κάξθεηηλγθ θαη δπλαηφηεηα πoπ ζα πξέπεη λα 

ππoζηεξίδεηαη απφ ηoζχζηεκα κεραλoγξάθεζεο κέζσ πηζαλψλ πξoηάζεσλ πξoο ηo 

θαξκαθoπoηφ. Άιισζηε, ε ηάζε πoπ επηθξαηεί ζηελ αγoξά ζήκεξα είλαη λα κπoξεί λα 

πξoζθέξεη θαλείο ζηoλ θαηαλαισηή εμεηδηθεπκέλα πξoτφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο 

αμίαο πoπ o ίδηoο επηζπκεί θαη απηφ λα επηηπγράλεηαη ζηoλ θαηάιιειo ηφπo θαη 

ρξφλo. Ζ ππoζηήξημε απηψλ ησλ δπλαηoηήησλ απφ ηα πξoγξάκκαηα δηαρείξηζεο 

θαξκαθείoπ κπoξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε θαη επέθηαζε ηεο πειαηεηαθήο 

βάζεο ηoπ εθάζηoηε θαξκαθείoπ, θαζψο επίζεο θαη ηε δεκηoπξγία ηθαλoπoηεκέλσλ 

θαη πηζηψλ πειαηψλ. Ωζηφζo, ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα κεραλoγξάθεζεο δελ 

ππάξρoπλ εμαξρήο ελζσκαησκέλεο απηoχ ηoπ είδoπο oη δπλαηφηεηεο, αιιά 

ρξεηάδoληαη επηπιέoλ επεθηάζεηο θαη αγoξά επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ. 

Γηαρείξηζε πιεξoθoξίσλ πoπ ζπιιέoληαη κέζσ ησλ πιεξoθηαξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

Ζ δηαρείξεζε ησλ δεδoκέλσλ πoπ ζπιιέγoληαη  πεξηιακβάλεη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο, ζπιιoγήο, δφκεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο γλψζεο ελφο 

αηφκoπ ή ελφο oξγαληζκoχ κε ζθoπφ ηελ αλεχξεζε αληαγσληζηηθoχ πιεoλεθηήκαηoο 

θαη ηε δεκηoπξγία πεγψλ βηψζηκεο αλάπηπμεο.                                                                                                                                                   

Ζ δηαρείξηζε απηή, αθoξά ζηελ πξoζεθηηθή αλαγλψξηζε ηoπ αηφκoπ ή ηεο oκάδαο – 

ζηφρoπ θαη ησλ αλαγθψλ ηoπο, ζηελ αλάιπζε πιεξoθoξηψλ, ε oπoία είλαη κία 

δηαδηθαζία πoπ oδεγεί ζηoλ θαζoξηζκφ ησλ ηχπσλ πιεξoθoξίαο πoπ ζα πξέπεη λα 

ζπιιέγoληαη θαη ζηo πψο απηέο θαηεγoξηoπoηoχληαη θαη ζπλoςίδoληαη. Δπηπιέoλ, 

αθoξά ζηα δηαρεηξηζηηθά εξγαιεία πoπ ζπλεηζθέξoπλ ζηoλ έιεγρo ηεο πoηφηεηαο θαη 

ηελ θαηαιιειφηεηα. Oη ππεξεζίεο πγείαο ζηoπο αζζελείο είλαη ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο 

πoπ εμαξηψληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ πιεξoθφξεζε. Σέηoηoπ είδoπο πιεξoθφξεζε 

αθoξά ζηελ επηζηεκoληθή δηάζηαζε ηεο θξoληίδαο, ζηoπο αζζελείο, ζηελ πoηφηεηα 

ηεο παξερφκελεο θξoληίδαο, ζηα απoηειέζκαηα ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη ζηελ 

απφδoζε ζρεηηθά κε ηελ παξoρή, ηελ oξγάλσζε θαη ηελ ελζσκάησζε ππεξεζηψλ . Ζ 

δηαρείξηζε απηήο ηεο πιεξoθφξεζεο, ζηε ζχγρξoλε επoρή, επηηπγράλεηαη κε 
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πιεξoθoξηαθά ζπζηήκαηα ζρεδηαζκέλα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ παξoρήο ππεξεζηψλ. Κάζε θιάδoο ζηoλ ηoκέα 

ηεο παξoρήο ππεξεζηψλ έρεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη ζπγθξηηηθά 

πιεoλεθηήκαηα, κoλαδηθέο αλάγθεο θαη εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλoπο ηoκείο. Καηά 

ζπλέπεηα, απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε ζρεδίαζε θαη δεκηoπξγία ζχγρξoλσλ 

πιεξoθoξηαθψλ ζπζηεκάησλ πoπ ζα εμππεξεηoχλ βέιηηζηα ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο 

αλάγθεο ηoπ θάζε θιάδoπ, κε ζθoπφ ηελ επηβίσζε θαη ηε δηεχξπλζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηoπ εθάζηoηε ηoκέα, ζηα πιαίζηα ηoπ ζπλερψο κεηαβαιιφκελoπ 

αληαγσληζηηθoχ πεξηβάιιoληoο. ηoλ θιάδo ηoπ θαξκάθoπ, oη θεξδoζθoπηθoί 

oξγαληζκoί θαη oη επηρεηξήζεηο πoπ πθίζηαληαη, έρoπλ δηαθoξεηηθέο αλάγθεο θαη 

απαηηείηαη δηαρσξηζκφο ζηε δεκηoπξγία ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα 

πιεξoχληαη oη ζπγθεθξηκέλεο πξoυπoζέζεηο ηoπ θάζε ηoκέα, κε ζθoπφ ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ. 

 Πηo ζπγθεθξηκέλα, ζηoλ θιάδo ηoπ θαξκάθoπ πιεξoθoξηαθά ζπζηήκαηα έρoπλ 

δεκηoπξγεζεί, ζε παγθφζκηo επίπεδo, κε ζηφρo: 

-Σελ ηαρχηεξε, αζθαιέζηεξε θαη πηo απoηειεζκαηηθή παξαγγειία θαη πξoκήζεηα 

θαξκάθσλ ζε επίπεδo:  Νoζoθoκείσλ,  Ηδησηηθψλ θιηληθψλ,  Πoιπηαηξηθψλ θαη 

δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ. 

-  Σελ ειεθηξoληθή ζπληαγoγξάθεζε θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ.  

-Σελ εκπoξηθή θαη πειαηεηαθή δηαρείξηζε oιφθιεξσλ θαξκαθείσλ ή αιπζίδσλ  

θαξκαθείσλ κε εζηίαζε ζηoπο πειάηεο, ηηο πξoκήζεηεο θαη ηελ ηακεηαθή θίλεζε. 

- Σελ ειεθηξoληθή αληαιιαγή δεδoκέλσλ πoπ ζπλδέoπλ θαξκαθεία, λoζoθoκεία θαη 

εξγαζηήξηα.  

 -Σελ αιιειεπίδξαζε θαξκάθσλ 

Πξoζαξκoγή ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ 

Γεληθά, oη ηδηoθηήηεο επηρεηξήζεσλ θαη oη ππεχζπλoη ηoπ κάξθεηηλγθ επηδηψθoπλ, κε 

ζηφρo ηελ πξoζέιθπζε λέσλ πειαηψλ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ λα 

δηεξεπλoχλ ζπλερψο ηηο λέεο αλάγθεο απηψλ, λα ηθαλoπoηoχλ απηέο πoπ δελ κπoξoχλ 

λα θαιχπηoπλ oη αληαγσληζηέο ή λα δεκηoπξγoχλ λέεο. Παξφκoηα, ζηoλ θιάδo ησλ 
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θαξκαθείσλ πoπ παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα έληoλoο αληαγσληζκφο, έρεη απoδεηρζεί φηη 

δελ αξθεί ε επέθηαζε ηoπ ξφιoπ ηoπ θαξκαθoπoηoχ θαη ησλ ππεξεζηψλ πoπ 

πξoζθέξεη ζηoπο αζζελείο ή ε ελζσκάησζε λέσλ εμειηγκέλσλ πξαθηηθψλ. Δίλαη 

αλαγθαίo, λα ειέγρεηαη ε αμία πoπ απoδίδεηαη ζε απηέο απφ ηoλ αζζελή θαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ αλαγθψλ πoπ απηέο ηθαλoπoηoχλ. (Strandetal.,1990)  

Έηζη, πξoθεηκέλoπ λα επηηπγράλεηαη ε πξoζέγγηζε κίαο πξαθηηθήο 

πξoζαλαηoιηζκέλεο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηoπ αζζελoχο κε βάζε ηελ ηεξάξρεζε 

πoπ o ίδηoο επηζπκεί, είλαη απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ζε 

βάζoο θαη ε ζπιιoγή ηεο αληίζηoηρεο πιεξoθoξίαο, ε ελζσκάησζε θαη δηάρπζε 

απηήο ηεο πιεξoθoξίαο ζηηο θαζεκεξηλέο ιεηηoπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη θαη’ 

επέθηαζε ε πξoζαξκoγή ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πoιηηηθψλ ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

γηα ηελ ηθαλoπoίεζή ηoπο ζε ζπλoιηθφ επίπεδo. Απαηηείηαη, δειαδή, κία πξoζέγγηζε 

πξoζαλαηoιηζκέλε ζηo κάξθεηηλγθ. O Πξoζαλαηoιηζκφο ζηελ Αγoξά βαζίδεηαη ζηελ 

ηθαλoπoίεζε, κε ηoλ θαιχηεξo δπλαηφ ηξφπo, ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη oη 

πξαθηηθέο εζηηάδoληαη ζηελ εθπιήξσζε ηoπ βαζηθoχ απηoχ ζηφρoπ. (Gounarisetal.) 

Δίλαη απαξαίηεηε ε δεκηoπξγία πξφζζεηεο αμίαο γηα ηoλ πειάηε. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ πξέπεη ε επηρείξεζε λα αληηιακβάλεηαη ηηο ηξέρoπζεο αιιά θαη ηηο πηζαλέο 

κειιoληηθέο αλάγθεο ηoπ αζζελoχο. Δίλαη θαλεξφ φηη ε επηθoηλσληαθή δηαδηθαζία 

κεηαμχ αζζελoχο θαη θαξκαθoπoηoχ πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα άκεζε θαη 

απoηειεζκαηηθή. Απαηηείηαη, ιoηπφλ, αθηέξσζε ρξφλoπ ζηoπο αζζελείο κε ζηφρo ηελ 

έξεπλα λέσλ ηξφπσλ γηα ηελ θαιχηεξε εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ ηoπο . 

O πξoζαλαηoιηζκφο ζηελ Αγoξά πεξηιακβάλεη ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο, oη oπoίεο 

είλαη: 

 ε ζπγθέληξσζε πιεξoθoξηψλ αγoξάο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη παξάγoληεο ηoπ εμσηεξηθoχ πεξηβάιιoληoο 

 ε δηάρπζε απηψλ ησλ πιεξoθoξηψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηoπξγηψλ  

 ε αλάπηπμε θαη πιoπoίεζε ζηξαηεγηθψλ πξoο απάληεζε απηψλ ησλ 

πιεξoθoξηψλ.  

Πξoθεηκέλoπ λα δηαπηζηψλoληαη oη παξάγoληεο πoπ επηδξoχλ ζηηο αγoξαζηηθέο 

απoθάζεηο ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ θαη λα πξoζαξκφδoληαη oη πξαθηηθέο αλάιoγα 

είλαη αλάγθε λα ζπγθεληξψλoληαη πιεξoθoξίεο ζρεηηθά κε δηάθoξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πειαηψλ φπσο ηξέρoπζεο θαη κειιoληηθέο αλάγθεο, εθηηκήζεηο ηεο πoηφηεηαο 
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ελφο πξoτφληoο, ζπκπεξηθoξέο θ.ά. Άιισζηε, ε γλψζε ησλ αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ 

ζηoηρείσλ φπσο oη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, oη πξoηηκήζεηο θαη ε αλαγλψξηζε 

αιιαγψλ ζε απηέο, ηα αληαγσληζηηθά πξoτφληα θαη oη ζηξαηεγηθέο θαηαδεηθλχoπλ φηη 

ε επηρείξεζε έρεη κία βαζηά γλψζε θαη αληίιεςε ηεο αγoξάο. 

Πξoζσπoπoηεκέλo Μάξθεηηλγθ  

Σo Πξoζσπoπoηεκέλo κάξθεηηλγθδειαδή ε πξoψζεζε πξoτφλησλ κε βάζε ηo 

ηζηoξηθφ ησλ πζηεκάησλ Μεραλoγξάθεζεο Φαξκαθείσλoξίδεηαη σο ε ρξήζε ηεο 

ηερλoιoγίαο θαη ησλ πιεξoθoξηψλ ζρεηηθά κε ηoλ πειάηε, κε ζηφρo ηελ πξoζαξκoγή 

ησλ αληαιιαγψλ κεηαμχ ηεο εθάζηoηε επηρείξεζεο θαη ηoπ θάζε πειάηε αηoκηθά. 

(PersonalizationConsortium ,2005),  Με ηε ρξήζε πιεξoθoξηψλ πoπ έρoπλ απoθηεζεί 

ζε πξoεγoχκελε πεξίoδo ή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλo ζρεηηθά κε ηoλ πειάηε, oη 

αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ δχo πιεπξψλ αιιάδoπλ θαη πξoζαξκφδoληαη πξoθεηκέλoπ λα 

ηθαλoπoηoχλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, φπσο απηέο έρoπλ oξηζηεί απφ ηoλ ίδηo ηoλ 

πειάηε, αιιά θαη φπσο έρoπλ γίλεη αληηιεπηέο απφ ηελ επηρείξεζε, κε βάζε ηηο 

δηαζέζηκεο πιεξoθoξίεο ζρεηηθά κε απηφλ. 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, φκσο, απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηεο έληαζεο ζηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ζηελ επηθoηλσλία κε ηoπο πειάηεο ζρεηηθά κε θάπoηα βαζηθά 

ζεκεία θαη ε θαζηέξσζε κίαο εληαίαο εηθφλαο σο πξoο ηα δεδoκέλα ησλ πειαηψλ. 

Απηφ βoεζά ζηo λα απεπζχλεηαη ε επηρείξεζε ζε ειθπζηηθoχο πειάηεο, λα κεηψλεη ηo 

θφζηoο εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη λα απμάλεη ηε πηζηφηεηα  ησλ πειαηψλ, 

παξέρoληαο εμαηoκηθεπκέλεο πξoζθoξέο ζε πθηζηάκελoπο θαη λέoπο πειάηεο. 

(Johnsonetal. 2000) (Raineretal.,2003) 

Ζ ηκεκαηoπoίεζε ησλ πειαηψλ είλαη ε βάζε γηα ηε δηαθoξoπoηεκέλε πξoζθoξά 

ππεξεζηψλ πξoο ηoπο πειάηεο, αθoχ αλαγλσξίδεη φηη oη πειάηεο δελ παξoπζηάδoπλ 

oκoηoγέλεηα σο πξoο ηηο απαηηήζεηο ηoπο. Γηα παξάδεηγκα, δηαθoξoπoηoχληαη oη 

απαηηήζεηο θαη oη γλψζεηο ησλ πειαηψλ αλάιoγα κε ηo είδoο θαη ηε δηάξθεηα ηεο 

αζζέλεηαο θ.ά (Davidetal.,2001)  

Ζ δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ ελφο θαξκαθείoπ εζηηάδεη ζηo δεζκφ θαξκαθoπoηoχ θαη 

αζζελoχο, ooπoίoο κπoξεί λα θαζηεξσζεί απφ ζχγρξoλεο ζπλδπαζηηθέο ηερληθέο 

κάξθεηηλγθ θαη πιεξoθoξηθήο. Πηo ζπγθεθξηκέλα, ηα ζχγρξoλα πιεξoθoξηαθά 

ζπζηήκαηα πξoζθέξoπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο πoιιαπιψλ δεδoκέλσλ ζε βάζεηο 
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γλψζεο θαη εμαγσγήο πιεξoθoξηψλ ζρεηηθά κε ηoπο πειάηεο. ηoλ θιάδo ηoπ 

θαξκάθoπ, έρoπλ αλαπηπρζεί αλάιoγα ζπζηήκαηα πoπ ππoζηεξίδoπλ σο έλα βαζκφ ή 

oιoθιεξσηηθά ηηο δπλαηφηεηεο απηέο. Oη δηαθoξoπoηήζεηο σο πξoο ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ ζπζηεκάησλ εμαξηψληαη απφ ηo επίπεδo ηερλoιoγηθήο, oηθoλoκηθήο θαη 

θoηλσληθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ζηελ oπoία αλαθέξoληαη.. Ζ θαηαγξαθή ησλ 

δεδoκέλσλ ησλ πειαηψλ-αζζελψλ ζε κία βάζε κε ζθoπφ ηελ επηιoγή ησλ επηζπκεηψλ 

πειαηψλ γηα έλα πξoσζεηηθφ πξφγξακκα, φπσο ε δηαδηθαζία directmailing ελφο 

θoππoληoχ ή ε πξoζθoξά έθπησζεο ζε πεξηoξηζκέλo αξηζκφ πειαηψλ απoηειεί 

παξάδεηγκα δπλαηφηεηαο πoπ ζπκβάιιεη ζηελ απoηειεζκαηηθή εθαξκoγή ηoπ 

κάξθεηηλγθ ζε πειάηεο θαξκαθείσλ. (Bickertetal.,1992) 

Δπηπιέoλ, ε ρξήζε, ζε απιφ ή πεξηζζφηεξo πoιχπιoθo επίπεδo, ηερληθψλ εμφξπμεο 

λέαο γλψζεο απφ δεδoκέλα κπoξεί λα βoεζήζεη ηo θαξκαθoπoηφ κε πoηθίιoπο 

ηξφπoπο. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδoκέλσλ ησλ πσιήζεσλ κπoξεί λα oδεγήζεη ζηελ 

εχξεζε πξoτφλησλ πoπ αγoξάδoληαη ζπλήζσο καδί (π.ρ. αληηβίσζε κε βηηακίλεο, 

αληηβερηθά κε θαξακέιεο θ.ά.). Έηζη, είλαη εθηθηφ, κε βάζε ηα απoηειέζκαηα πoπ 

πξoθχπηoπλ απφ ηηο ηερληθέο απηέο, λα εληζρπζεί ε ζπκπιεξσκαηηθή πψιεζε. 

εκαληηθέο θαη επξέσο ρξεζηκoπoηoχκελεο ηερληθέο datamining είλαη ε oκαδoπoίεζε 

θαη ε ηαμηλφκεζε ζε θαηεγoξίεο-θιάζεηο .Μέζσ ησλ δπλαηoηήησλ απηψλ, ηo 

ζχζηεκα κπoξεί λα θαηεγoξηoπoηεί ηoπο πειάηεο- αζζελείο ζε κεγάιεο oκάδεο 

αλάιoγα κε ηελ πάζεζή ηoπο π.ρ. δηαβεηηθoί, ππεξηαζηθoί, θαξθηλoπαζείο, 

παρχζαξθoη, αιιεξγηθoί θ.ά.  (Bellosetal., 2010) θαη λα απεπζχλεη ζε απηoχο 

εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο κε ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο ζρεηηθά κε 

ηηο παζήζεηο ηoπο, ηηο λέεο ηάζεηο θαη ηελ πξφoδo ζηηο θαξκαθεπηηθέο αγσγέο θαζψο 

θαη ζρεηηθά κε ηoλ πξφηππo ηξφπo δσήο πoπ πξέπεη λα 

αθoιoπζoχλ.(www.pharmamanage.gr). 

Καηαιήγoπκε, ιoηπφλ, φηη oη θαξκαθoπoηoί αλεμάξηεησλ θαξκαθείσλ ζα πξέπεη λα 

αλαπηχζζoπλ κία κoλαδηθή πξφηαζε πψιεζεο πξoζαξκoζκέλε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο ηεο ηξέρoπζαο θαη πηζαλήο πειαηεηαθήο βάζεο. 

1.3 Ελληνικά Φαρμακεία 

Σo θαξκαθείo θάπoηε δελ απoηειoχζε κηα απιή εκπoξηθή επηρείξεζε. Oη 

θαξκαθoπoηoί ζηηο αξρέο ηoπ αηψλα έθαλαλ απηφ πoπ δειψλεη o ίδηoο ηoπο o ηίηιoο: 

http://www.pharmamanage.gr/


 

15 

 

πoηoχζαλ – έθηηαρλαλ δειαδή θάξκαθα – πoπ ηα βάθηηδαλ κε εληππσζηαθά oλφκαηα 

θαη ηα δηαθήκηδαλ γηα ηηο επεξγεηηθέο ηoπο ηδηφηεηεο. Σo παξαδoζηαθφ θαξκαθείo 

ιεηηoπξγoχζε θαη σο κηθξφ λoζoθoκείo φπoπ εθηειoχληαλ ηαηξηθέο ζπληαγέο. Τπήξρε 

γηαηξφο γηα λα εμεηάδεη θαη δηελεξγoχληαλ κηθξoβηoιoγηθέο εμεηάζεηο.  Καζψο ηα 

ρξφληα πεξλoχλ oη επηρεηξήζεηο πoπ πσιoχλ ηoλσηηθά ζθεπάζκαηα θαη ηαηξηθέο 

αιoηθέο επεθηείλoληαη ζε πιήξεο θαξκαθεία πoπ πσιoχλ oκoηoπαζεηηθά 

ζθεπάζκαηα, αηζέξηα έιαηα, βφηαλα θαη θπζηθά ηα πξψηα θαιιπληηθά ρσξίο ζπληαγή. 

ήκεξα oη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηo ρψξo ηεο oκoξθηάο δεκηoχξγεζαλ κηα λέα ηάμε 

πξαγκάησλ εγθαζηζηψληαο ηελ ειίη ησλ θαιιπληηθψλ ζηα ξάθηα ηoπ θαξκαθείoπ.  

Παξάιιεια αθoιoχζεζε θαη o εθζπγρξoληζκφο ησλ θαξκαθείσλ. Έρoπλ αιιάμεη 

ξηδηθά ηα πάληα: oη εμσηεξηθέο βηηξίλεο κεγεζχλoληαη ψζηε λα εηζέξρεηαη 

πεξηζζφηεξo θσο ζηo θαηάζηεκα, o ρψξoο θσηίδεηαη άπιεηα, κπαίλoπλ ειεθηξoληθoί 

ππoιoγηζηέο θαη αμηoπoηείηαη ηoInternet, δεκηoπξγoχληαη δηαζπλδέζεηο κε ηηο 

θαξκαθαπoζήθεο ζηo πλεχκα ηoπ απηoκαηηζκoχ, ζρεδηάδoληαη βηηξίλεο ζε λέo ζηηι 

αιιά θαη απoκηκήζεηο ησλ παιαηψλ θαξκαθείσλ, θαζηεξψλoληαη oη ζπξηαξηέξεο, ηα 

ηδηoζθεπάζκαηα θεχγoπλ απφ ηo πξoζθήληo θαη πξoσζoχληαη ηα κε 

ζπληαγoγξαθoχκελα θάξκαθα θαη ηα θαιιπληηθά. ηελ επoρή καο επίζεο o 

θαξκαθoπoηφο κειεηά, ρξεζηκoπoηεί ηoInternet, παξαθoιoπζεί ζεκηλάξηα, 

παξαθoιoπζεί καζήκαηα Oηθoλoκηθψλ θαη θάλεη κεηαπηπρηαθά ζηo Μάξθεηηλγθ.   

ηελ ρψξα καο (θαη ζηελ πιεηoςεθία ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ) δηθαίσκα ζε άδεηα 

ίδξπζεο θαη άδεηα ιεηηoπξγίαο θαξκαθείoπ έρεη κφλoλ αδεηoχρoο θαξκαθoπoηφο 

δειαδή άηoκo πoπ δηαζέηεη πηπρίo θαξκαθεπηηθήο αιιά ηαπηφρξoλα έρεη ιάβεη, 

θαηφπηλ εμεηάζεσλ, ηελ άδεηα άζθεζεο ηoπ επαγγέικαηoο. Oπζηαζηηθά ε ηδηoθηεζία, 

ε δηoίθεζε θαη ε δηαρείξηζε ηoπ θαξκαθείoπ βξίζθoληαη ζηα ρέξηα ηoπ ίδηoπ 

πξoζψπoπ,ηoπ θαξκαθoπoηoχ. Ζ ιoγηθή ηεο ξχζκηζεο απηήο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαη επηζηεκoληθήο αλεμαξηεζίαο ηoπ θαξκαθoπoηoχ πoπ θαη’ 

επέθηαζε εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ηoπ αζζελή ζηελ δηαδηθαζία ρξήζεο ησλ 

θαξκάθσλ. Πέξαλ ηoχηoπ ε πoιηηεία, αλαγλσξίδoληαο ηελ ζπoπδαηφηεηα ηεο εχθoιεο 

θαη άκεζεο πξφζβαζεο ζηα θάξκαθα θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο ππεξεζίεο έρεη 

πξoρσξήζεη ζηελ εηζαγσγή θξηηεξίσλ, γεσγξαθηθψλ θαη πιεζπζκηαθψλ, 

πξoθεηκέλoπ λα εμαζθαιίζεη ηελ κέγηζηε δηαζπoξά ησλ θαξκαθείσλ.  ήκεξα ιoηπφλ 

ζηελ Διιάδα o αξηζκφο ησλ θαξκαθείσλ μεπεξλά ηηο 11.500. Απηφ κεηαθξάδεηαη 

ζηελ κεγαιχηεξε αξηζκεηηθά ππθλφηεηα αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. (1 
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θαξκαθείoαλά πεξίπoπ 1126 θαηoίθoπο). (www.pfs.gr)Σo πιήζoο απηφ ησλ 

θαξκαθείσλ, ιφγσ ησλ γεσγξαθηθψλ θαη πιεζπζκηαθψλ θξηηεξίσλ, είλαη 

oκoηφκoξθα θαηαλεκεκέλo ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. ρεδφλ θάζε γεηηoληά θαη θάζε 

ρσξηφ έρεη ηo δηθφ ηoπ θαξκαθείo. Μεξηθή ζηξέβισζε, κε ηελ κoξθή ηεο 

ππεξζπγθέληξσζεο θαξκαθείσλ, παξαηεξείηαη θπξίσο ζηα θέληξα ησλ πφιεσλ θαη 

oθείιεηαη ζηελ αληίζηoηρε ππεξζπγθέληξσζε ηαηξψλ.  Σo εξγαηηθφ – επηζηεκoληθφ 

δπλακηθφ ηoπ ειιεληθoχ θαξκαθείoπ πεξηoξίδεηαη ζηoλ ηδηoθηήηε θαξκαθoπoηφ. 

πάληα ζπλαληάκε θαξκαθείo ζηooπoίo λα εξγάδεηαη δεχηεξoο ή πεξηζζφηεξoη 

θαξκαθoπoηoί. πλήζσο o θαξκαθoπoηφο πιαηζηψλεηαη απφ ηoλ βoεζφ θαξκαθoπoηoχ 

(απφθoηηo ηερληθήο ζρoιήο) ρσξίο λα εθιείπoπλ θαηλφκελα «oηθoγελεηoθξαηίαο» 

φπoπ ζπγγεληθά πξφζσπα ηoπ θαξκαθoπoηoχ, ρσξίο θακία εηδίθεπζε, φρη απιά 

εξγάδoληαη ζηo θαξκαθείo (πoπ δελ είλαη απφ κφλo ηoπ κεκπηφ), αιιά ζπρλά 

εκπιέθoληαη ζηελ δηάζεζε θαξκάθσλ ζηoλ αζζελή θαη ζηελ δηεχζπλζε ηoπ 

θαξκαθείoπ, απoπζίαο ηoπ θαξκαθoπoηoχ.  Όζoλ αθoξά ηελ δoκή ησλ θαξκαθείσλ, 

πξφθεηηαη γηα κηθξoχ κεγέζoπο θαηαζηήκαηα ηα oπoία κεηά βίαο μεπεξλάλε ηα 50 η.κ. 

Βάζε λφκoπ δηαζέηoπλ μερσξηζηoχο ρψξoπο γηα ηελ δηάζεζε ησλ θαξκάθσλ 

(θαξκαθoπσιείo), γηα ηελ παξαζθεπή γαιεληθψλ ζθεπαζκάησλ (θαξκαθoηερληθφ 

εξγαζηήξηo) θαη ηελ απoζήθεπζε ησλ δηαθφξσλ θαξκάθσλ θαη πξoτφλησλ 

(απoζήθε). ηελ πιεηoςεθία ηoπο φκσο έρoπλ αδξαλoπoηήζεη ηoλ ρψξo ηoπ 

θαξκαθoηερληθoχ εξγαζηεξίoπ (ηoλ oπoίo ζπλήζσο κεηαηξέπoπλ ζε επηπιέoλ 

απoζεθεπηηθφ ρψξo) ελψ δηαηεξoχλ ιεηηoπξγηθφ κφλoλ ηoλ ρψξo ηoπ 

θαξκαθoπσιείoπ.  Ζ εηθφλα ησλ ειιεληθψλ θαξκαθείσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

παιαηφηεηα ηoπο. Πξoο ηo παξψλ είλαη δχooη επηθξαηoχζεο εηθφλεο. Ζ πξψηε θαη 

θζίλoπζα είλαη απηή ησλ θαξκαθείσλ «παιαηoχ» ηχπoπ, κε θάξκαθα εθηεζεηκέλα 

ζηελ θoηλή ζέα, ρψξoπο εκηζθoηεηλoχο θαη έλα λoζηαιγηθφ χθoο. Ζ δεχηεξε εηθφλα 

πoπ επηθξαηεί κε γoξγoχο ξπζκoχο είλαη απηή ησλ θαξκαθείσλ «λέoπ» ηχπoπ, 

αλαθαηληζκέλα ή λεoτδξπζέληα, κε ηα θάξκαθα λα έρoπλ «θξπθηεί» ζηηο ζπξηαξηέξεο 

θαη ηελ ζέζε ηoπο ζηo θάδξo λα έρoπλ ιάβεη ηα παξαθαξκαθεπηηθά πξoτφληα.  O 

ζρεδηαζκφο ησλ «ζχγρξoλσλ» θαξκαθείσλ έρεη γίλεη κε εκπoξηθά θαη κφλoλ θξηηήξηα 

(π.ρ. δηάδξoκoη ηχπoπ ζιάιoκ, απoπζία ρψξσλ αλακoλήο, θ.α.) κε απoηέιεζκα λα 

επηθξαηεί ε εκπoξηθή θηιoζoθία, εηθφλα θαη ιoγηθή έλαληη ηεο επηζηεκoληθήο.  

πλoςίδoληαο, ε ρψξα καο, καδί κε άιιεο ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία, 

αθoιoπζεί ηo επoλoκαδφκελo «κεζoγεηαθφ» κoληέιo θαξκαθείoπ πoπ έξρεηαη ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηo «βoξεηoεπξσπατθφ» κoληέιo πoπ θπξηαξρεί ζε ρψξεο ηεο 

http://www.pfs.gr/
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θεληξηθήο θαη βφξεηαο Δπξψπεο. Πξαθηηθά «κεζoγεηαθφ» κoληέιo θαξκαθείoπ 

ζεκαίλεη δηάζπαξηα, πoιιά ζε αξηζκφ, κηθξά ζε κέγεζoο θαξκαθεία ζηα oπoία 

εξγάδεηαη έλαο κφλoλ θαξκαθoπoηφο (o θαηέρσλ ηελ άδεηα ίδξπζεο ηoπ θαξκαθείoπ). 

Αληίζεηα ηo «βoξεηoεπξσπατθφ» κoληέιo εκθαλίδεη ρακειή δηαζπoξά, ιίγσλ ζε 

αξηζκφ θαη κεγάισλ ζε κέγεζoο θαξκαθείσλ ζηα oπoία εξγάδoληαη πoιιoί 

θαξκαθoπoηoί. Καζέλα απφ απηά ηα δχo κoληέια δηαζέηεη έλα ηζρπξφ πιεoλέθηεκα 

πoπ απoηειεί ηαπηφρξoλα ηελ «αρίιιεηo πηέξλα» ηoπ άιιoπ κoληέιoπ. Σo κελ 

«κεζoγεηαθφ», ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπoξάο πoπ επηηπγράλεη, είλαη άκεζα θαη εχθoια 

πξoζβάζηκo ζηoλ αζζελή θαη ηδηαίηεξα ζηελ ηξίηε ειηθία πoπ σο πoζoζηφ επί ηoπ 

ζπλφιoπ ηoπ πιεζπζκoχ ζπλερψο απμάλεηαη. Σo δε «βoξεηoεπξσπατθφ», ιφγσ ηεο 

ζπλεξγαζία ησλ πoιιψλ θαξκαθoπoηψλ, επηηπγράλεη ηελ παξoρή ζχγρξoλσλ 

θαξκαθεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηoλ αζζελή.  

1.4 Τo Φαρμακείo Σήμερα 

1.4.1 Σα Πξoβιήκαηα πoπ αληηκεησπίδεη o θιάδoο ησλ Φαξκαθoπoηώλ 

χκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηνπ 28
νπ

 παλειιήληνπ ζπλεδξίνπηεο ΟΦΔ (Οκνζπνλδία 

πλεηαηξηζκψλ Φαξκαθνπνηψλ Διιάδνο ) ηα πξoβιήκαηα πoπ απαζρoιoχλ ηoλ θιάδo 

ησλ θαξκαθoπoηψλ, ζπλoςίδoληαη ζηα παξαθάησ: 

1. Μείσζε Σδίξoπ 

2. Μείσζε Ρεπζηφηεηαο 

3. Καζπζηέξεζε πιεξσκψλ δεκoζίoπ (ΔOΠΤΤ)  

4. Αχμεζε ρξεψλ πξoο πξoκεζεπηέο  

5. Αιιαγέο ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ  

6. Πξoβιήκαηα ζπλεξγαζίαο κε θαξκαθαπoζήθεο 

7. Πξoβιήκαηα ζπλεξγαζίαο κε θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο 

8. Πξoβιήκαηα ζπλεξγαζίαο κε Σξάπεδεο  

9. Αιιαγέο σξαξίoπ (αχμεζε σξψλ ιεηηoπξγίαο)  

10. Πίεζε ζηηο ηηκέο ηoπ παξαθαξκάθoπ εμ αηηίαο ησλ eShops 

11. Αχμεζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκψλ απφ ηδηψηεο  

12. Γηάζεζε ησλ κε ζπληαγoγξαθoχκελσλ (OTC) θαη απφ άιια θαλάιηα  

13. Μείσζε ηoπ πεξηζσξίoπ θέξδoπο  

14. Δίζoδoο αιπζίδσλ θαξκαθείσλ ηoπ εμσηεξηθoχ ζηελ ειιεληθή αγoξά 

15. Μείσζε ηεο εκπoξηθήο αμίαο ησλ θαξκαθείσλ  

16. Αιιαγέο ζε πιεζπζκηαθά 
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1.4.2 Αμηoιόγεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ πξoβιεκάησλ ησλ θαξκαθoπoηώλ 

ηoλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη πσο αμηoιoγoχλ oη θαξκαθoπoηoί ηα πξoβιήκαηα 

πoπ αληηκεησπίδoπλ κε βάζε ηε ζεκαληηθφηεηα ηoπο.( http://osfe-conference.gr/static) 

Πίλαθαο 1. Αμηoιόγεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηωλ πξoβιεκάηωλ ηωλ θαξκαθoπoηώλ 

1.5Οικονομική Κρίςη 

Ζ νηθoλoκηθή θξίζεαπoηειεί έλα θαηλφκελo θαηά ηooπoίo κηα oηθoλoκία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερή θαη αηζζεηή κείσζε ηεο oηθoλoκηθήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηα δηάθoξα καθξooηθoλoκηθά κεγέζε ηεο 

oηθoλoκίαο, φπσο είλαη ε απαζρφιεζε, ηo εζληθφ πξoτφλ, oη ηηκέο θαη oη επελδχζεηο. Ζ 

θξίζε είλαη κία ζoβαξή απεηιή θαηά ηεο πθηζηάκελεο δoκήο, ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ 

θαη θαλφλσλ ηoπ θoηλσληθoχ ζπζηήκαηoο, ε oπoία επηβάιιεη ηε ιήςε θξίζηκσλ 

απoθάζεσλ εληφο πεξηoξηζκέλoπ ρξφλoπ θαη ππφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. Απoηειεί 

κηα ρξoληθή πεξίoδo θαηά ηελ oπoία ππάξρεη κεγάιε πησηηθή θίλεζε ζηελ αγoξά, 

ελψ ζχκθσλα κε έλαλ άιιooξηζκφ  oηθoλoκηθή θξίζε πξoθχπηεη απφ ηελ δηαηάξαμε 

ηεο oηθoλoκηθήο ηζoξξoπίαο θαη ηελ εμαζζέληζε φισλ ησλ oηθoλoκηθψλ παξαγφλησλ 

εμαηηίαο μαθληθψλ θαη απξoζδφθεησλ γεγoλφησλ πoπ εκθαλίδoληαη ιφγσ ηoπηθψλ ή 

παγθφζκησλ αηηηψλ φπσο ηα oηθoλoκηθά θαη δηoηθεηηθά πξoβιήκαηα, ε δηαθζoξά, ε 

δηαηάξαμε ηoπ θoξoιoγηθoχ ζπζηήκαηoο, ηα πξoβιήκαηα πιεξσκήο ηoπ εμσηεξηθoχ 
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ρξέoπο, ε αδπλακία εηζαγσγήο αξθεηoχ εμσηεξηθoχ θεθαιαίoπ, πξoβιήκαηα αλεξγίαο 

ή αθφκα θαη θπζηθέο θαηαζηξoθέο.  

Γηαθoξεηηθά αίηηα κπoξεί θάζε θoξά λα ππξoδoηήζoπλ κηα θξίζε, δηφηη επεξεάδεηαη 

απφ δηαθoξεηηθoχο παξάγoληεο. Μπoξεί λα εκθαλίδεηαη κε δηαθoξεηηθή κoξθή θαη λα 

εθδειψλεηαη ζε δηαθoξεηηθή έθηαζε θαη έληαζε. Κoηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πεξηφδσλ oηθoλoκηθήο θξίζεο απoηειoχλ oη δηαηαξαρέο ηoπ ξπζκoχ θαη ηεο ζπλήζoπο 

ιεηηoπξγίαο ηεο θoηλσλίαο, oη ξαγδαίεο κεηαβoιέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγoξάο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηo πςειφ αίζζεκα αβεβαηφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο. Ζ ζπλερήο 

πξoβoιή θαη έληoλε θξηηηθή απφ ηoπηθά θαη δηεζλή Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

πιεγψλεη ζεκαληηθά ηε δεκφζηα εηθφλα ηεο ρψξαο πoπ βξίζθεηαη ζε oηθoλoκηθή 

θξίζε.   

1.6  Η Αγoρα Των Φαρμακων 

Σo 14% ηoπ ειιεληθoχ πιεζπζκoχ, ζχκθσλα κε δεδoκέλα ηoπ OOΑ, ζηεξoχληαη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηθαλoπoηήζoπλ ηηο αλάγθεο ηεο πγεηoλoκηθή ηoπο πεξίζαιςεο. 

Πεξηζζφηεξoη απφ έλαλ ζηoπο ηξεηο αλαθέξoπλ πσο ηoπο παξoπζηάδoληαη εκπφδηα 

ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Κπξίσο, ζπκβαίλεη ζε ειηθησκέλoπο, ζε 

ρξoλίσο πάζρoληεο θαη ζε φζoπο έρoπλ ράζεη ηελ αζθαιηζηηθή ηoπο ηθαλφηεηα.  

1.6.1Ζ Διιεληθή Αγoξά Φαξκάθσλ 

Ζ παξαγσγή θαη εκπoξία θαξκάθσλ απoηειεί έλαλ ζεκαληηθφ θιάδo ηεο Διιεληθήο 

Oηθoλoκίαο, εθφζoλ ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε αληηπξoζσπεχεη πεξηζζφηεξo απφ 3% 

ηoπ ΑΔΠ (2,5% θαηά ηoλ ΦΔΔ), ελψ o θιάδoο ζπκκεηέρεη θαηά 1% ζηελ ζπλoιηθή 

απαζρφιεζε. Σα θαξκαθεπηηθά πξoτφληα ζπκκεηέρoπλ κε 5% πεξίπoπ ζηηο ζπλoιηθέο 

εμαγσγέο ηεο ρψξαο, κε πεξηζζφηεξo απφ 6% ζηηο εηζαγσγέο, ελψ επζχλoληαη κε 7% 

πεξίπoπ γηα ηo εκπoξηθφ έιιεηκκα. Σo 2007 ζηε θαξκαθoβηoκεραλία απαζρoιoχληαλ 

πεξίπoπ 10.000 άηoκα, ζε θαξκαθαπoζήθεο θαη ζε θαξκαθεία πεξίπoπ 32.000. Ζ 

εγρψξηα παξαγσγή θαξµάθoπ αλήιζε ζηα 704 εθαηoκκχξηα επξψ, κεησκέλε ζε 

ζρέζε µε ηo 2006 θαηά 1% πεξίπoπ. Ζ αγoξά θαξκάθoπ θαη ππεξεζηψλ πγείαο είλαη 

ηδηφκoξθε, δηφηη ε ειεχζεξε βoχιεζε ηoπ θαηαλαισηή - αζζελή είλαη πoιχ 

πεξηoξηζκέλε. (GreekMarketPrognosisReport, IMS, 2011)Απηφ oθείιεηαη ζηελ 

αζχκκεηξε πιεξoθφξεζε, ζηελ ζρέζε αληηπξoζψπεπζεο, ζηε θχζε ηoπ πξoτφληoο σο 

θoηλσληθoχ αγαζoχ θαη ζηελ πξoθιεηή δήηεζε.  O φξoο αζχκκεηξε πιεξoθφξεζε 
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απoδίδεηαη σο ε ππεξoρή ηεο ηαηξηθήο γλψζεο έλαληη ηεο γλψζεο ηoπ αζζελoχο, 

ooπoίoο αδπλαηεί λα αληηιεθζεί ή λα δηαρεηξηζηεί απηφλoκα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηoπ, ελψ ζρέζε αληηπξoζψπεπζεο κεηαμχ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη αζζελψλ 

είλαη o έιεγρoο ηεο δήηεζεο θαξκάθσλ απφ ηo γηαηξφ, ελψ o ίδηoο o αζζελήο 

πεξηoξίδεηαη απιψο ζηε δηαηχπσζε ηεο αλάγθεο. O ζεκαληηθφηεξoο παξάγoληαο πoπ 

επεξεάδεη ηε δήηεζε, είλαη ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηoπ Διιεληθoχ 

πιεζπζκoχ, ε oπoία εμαξηάηαη απφ δεκoγξαθηθά ζηoηρεία (γήξαλζε ηoπ πιεζπζκoχ, 

θ.η.ι.), δηαηξoθηθέο ζπλήζεηεο (παρπζαξθία), ηoλ ηξφπo δσήο (θάπληζκα θαη ιoηπέο 

θαηαρξήζεηο), ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, θ.ά. Oη παξάγoληεο θηλδχλoπ γηα ηελ πγεία 

παξακέλoπλ ζε πςειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο ιoηπέο Δπξσπατθέο ρψξεο, φκσο 

παξoπζηάδoπλ εληππσζηαθή βειηίσζε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.   

Σα ζηoηρεία ηεο Έξεπλαο Oηθoγελεηαθψλ Πξoυπoιoγηζκψλ ηεο ΔΛΣΑΣ 

ππoδεηθλχoπλ σο ηoλ πηo θαζoξηζηηθφ παξάγoληα γηα ηε δήηεζε ππεξεζηψλ πγείαο 

θαη θαξκάθσλ ηελ ειηθία. ηα λoηθoθπξηά κε ππεχζπλo ειηθίαο 65-74 εηψλ ε 

αλαιoγία ησλ δαπαλψλ πγείαο ζηε ζπλoιηθή ηoπο δαπάλε είλαη ηξηπιάζηα απφ απηήλ 

ησλ λoηθoθπξηψλ κε ππεχζπλo σο 24 εηψλ θαη ε δαπάλε ηoπο γηα θάξκαθα είλαη 

δεθαπιάζηα. Δηθoζαπιάζηα είλαη ε δαπάλε γηα ηoπο άλσ ησλ 75 εηψλ. Θεηηθή 

επίπησζε ζηε δήηεζε θαξκάθσλ έρεη επίζεο θαη ε χπαξμε κηθξψλ παηδηψλ ζε κηα 

oηθoγέλεηα. Ζ βηoκεραλία θαξκάθσλ είλαη έλαο θιάδoο, ζηoλ oπoίo πξαγκαηoπoηείηαη 

έξεπλα, ε αλάπηπμε ηεο oπoίαο πξoυπoζέηεη ζεκαληηθoχο επηζηεκoληθoχο θαη 

oηθoλoκηθoχο πφξoπο. Απηoί oη πφξoη, αλ θαη ππάξρoπλ ζηελ Διιάδα, ε αμηoπoίεζή 

ηoπο θαζίζηαηαη δχζθoιε ιφγσ πξoβιεκάησλ έιιεηςεο oξγάλσζεο θαη 

γξαθεηoθξαηίαο. Ζ θαξκαθεπηηθή βηoκεραλία επελδχεη ζε R&D 

(Research&Development) πεξίπoπ ηo 18% ησλ πσιήζεψλ ηεο. Καηά κέζo φξo ηo 

27% απηψλ ησλ επελδχζεσλ αθoξά ηελ πξoθιηληθή θάζε (ζχλζεζε ή απoκφλσζε 

λέσλ oπζηψλ, θαξκαθoιoγηθέο δoθηκέο, κειέηεο ηoμηθoιoγίαο, αζθάιεηαο. 

δoζoιoγίαο, θ.η.ι.), ηo 53,6% ζε θιηληθέο δoθηκέο (θάζε Η, ΗΗ θαη III) πoπ απαηηoχληαη 

γηα ηελ έγθξηζε ηoπ θαξκάθoπ, ηo 14,4% ζε επηπιέoλ δoθηκέο θαη ηo 4,7% ζηελ 

δηαδηθαζία έγθξηζεο. 

1.6.2Αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο ζην θαξκαθείν 

Πηζαλoί  ηξφπoη  κε ηoπο oπoίoπο ζα κπoξoχζε έλαο θαξκαθoπoηφο λ’ αληηκεησπίζεη 

ηελ ηξέρoπζα oηθoλoκηθή θξίζε παξαηίζεληαη παξαθάησ: 
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 Παξoρή εθπηψζεσλ ζηo παξαθάξκαθo  

 Βειηίσζε ηεο κεραλoγξάθεζε 

  Μείσζε ηoπ πξoζσπηθoχ 

  Μείσζε κηζζψλ πξoζσπηθoχ 

  Μείσζε ηoπ ελoηθίoπ 

  Μεηαθoξά θαηαζηήκαηoο γηα κείσζε ελoηθίoπ 

  Μείσζε ηoπ θφζηoπο πξoτφλησλ   

 Αχμεζε ηεο πίζησζεο απφ ηoπο πξoκεζεπηέο 

  Μείσζε ηεο πίζησζεο πξoο ηoπο πειάηεο 

  Δλίζρπζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ ρξήκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ θαξκαθνπνηνχ 

  Δλίζρπζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ζπλέηαηξo 

  Δλίζρπζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ηξαπεδηθφ δάλεηo 

 Αχμεζε ησλ θσδηθψλ ζηα ξάθηα   

 Αχμεζε ηεηξαγσληθψλ θαηαζηήκαηoο  

  Μεηαθoξά θαηαζηήκαηoο ζε θεληξηθφηεξo ζεκείo 

  Πσιήζεηο θαη κέζσ δηαδηθηχoπ (e-shop)  

 Αλαθαίληζε θαηαζηήκαηoο  

  Πξoψζεζε θαη δηαθήκηζε θαηαζηήκαηoο ζηo δηαδίθηπo 

 Αγoξά ζπκβoπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

  Δμεηδίθεπζε ζε παξαθάξκαθo 

  Δμεηδίθεπζε ζε oκoηoπαζεηηθά/ελαιιαθηηθά θάξκαθα 

  Πξoκήζεηα εηδηθoχ εμoπιηζκoχ 

  Έληαμε θαηαζηήκαηoο ζε ηδησηηθή αιπζίδα 

  Έληαμε θαηαζηήκαηoο ζε ζπλεηαηξηζηηθή αιπζίδα  

Oη αιιαγέο πoπ αληηκεηψπηζε κέρξη ζήκεξα o θαξκαθoπoηφο ζπλoςίδoληαη ζηα εμήο: 

- Μείσζε ηδίξoπ ζηα θάξκαθα ηα ηειεπηαία ρξφληα κέρξη θαη 60% 

- Μείσζε θέξδoπο ζηα θάξκαθα ηα ηειεπηαία ρξφληα κέρξη θαη 40% 

- ηαδηαθή απειεπζέξσζε ησλ ΜΖ.Τ.ΦΑ 

- ηαδηαθή απειεπζέξσζε ηδηoθηεζηαθoχ θαζεζηψηoο 

- Μείσζε αγoξαζηηθήο δχλακεο ησλ πειαηψλ 

- Αληαγσληζηηθφ πεξηβάιιoλ 
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Σo θαξκαθείo βξίζθεηαη αληηκέησπo, εμ’ αηηίαο ησλ πξoαλαθεξφκελσλ, κε 

πξoβιήκαηα oηθoλoκηθά, αβεβαηφηεηαο, βησζηκφηεηαο θαη έιιεηςεο γλψζεο γηα λέo 

ηξφπo ιεηηoπξγίαο. Ζ ιχζε ζε φια ηα πξoβιήκαηα δελ βξίζθεηαη ζηελ θαηεγoξία 

θάξκαθo. Oη ηδίξoη θαη θαη’ επέθηαζε ηα θέξδε ηoπ θαξκαθείoπ απoθιείεηαη λα 

αλέβoπλ ηoπιάρηζηoλ ζηo oξαηφ κέιιoλ. ήκεξα ε κεγάιε αλάγθε πξoζαξκoγήο πoπ 

αλαδεηθλχεηαη γηα ηo Φαξκαθείo είλαη ε θαζηέξσζε ηεο oξζoιoγηθή επηρεηξεκαηηθή 

δηαρείξηζε ηoπ θαξκαθείoπ. Oξζoιoγηθή δηαρείξηζε ζεκαίλεη: Αλάπηπμε ησλ 

θαηεγoξηψλ, εθηφο ηoπ ζπληαγoγξαθoχκελoπ θάξκαθoπ, κε έκθαζε: 

- ζηoλ έιεγρo ησλ απoζεκάησλ, 

- ζηo πιάλo ησλ αγoξψλ, 

- ζηελ επηιoγή ησλ πξoκεζεπηψλ-ζπλεξγαηψλ, 

- ζηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηoπ πξoζσπηθoχ θαη 

- ζηελ πειαηoθεληξηθή πξoζέγγηζε θαη oιoθιεξσκέλε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ. 

Σo Φαξκαθείo, σο επηρείξεζε ρξεηάδεηαη λα έρεη απφζεκα πξoτφλησλ. Λφγσ φκσο 

ησλ πoιιψλ θσδηθψλ θαη ηεο πoιππιoθφηεηαο ησλ θαηεγoξηψλ, ηo απφζεκα 

δεκηoπξγεί έλα θφζηoο δηαηήξεζεο, ηo oπoίo είλαη ζεκαληηθφ θαη επεξεάδεη ηε 

ξεπζηφηεηα θαη ηελ θεξδoθoξία. 

Σo θφζηoο δηαηήξεζεο απoζέκαηoο πεξηιακβάλεη δεζκεπκέλα ρξήκαηα, θφζηoο 

απαμίσζεο ησλ πξoτφλησλ (ιήμε, αληηθαηάζηαζε κε λέoπο θσδηθoχο, πξoσζεηηθά 

παθέηα) θαη θφζηoο θoξoιoγίαο. Ζ ιχζε γηα ηoλ έιεγρo ησλ απoζεκάησλ είλαη ε 

θαηαγξαθή φισλ ησλ ζηoηρείσλ. Ξεθηλψληαο απφ ηα ζηoηρεία ησλ πσιήζεσλ ηα oπoία 

ζε ζρέζε κε ηηο αγoξέο θαη ηελ απoγξαθή, ζα δψζoπλ κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ηoπο 

πφζoπο κήλεο θάζεηαη ζηελ απoζήθε θάζε πξoτφλ .Έρoληαο απηή ηελ πιεξoθoξία, ηo 

θάζε Φαξκαθείo ζα κπoξέζεη λα ππoιoγίζεη ηo θφζηoο ηoπ απoζέκαηoο ηoπ θαη λα 

πξoγξακκαηίζεη αλάιoγα κε ηηο αλάγθεο ηoπ θαη ηo πιάλo ηoπ, ηε κείσζε ηoπ 

απoζέκαηoο, πoπ ζα ζεκαίλεη αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο. 

Κάζε Φαξκαθείo ρξεηάδεηαη λα έρεη έλα πιάλo αγoξψλ, ψζηε λα απαληά ζηελ 

εξψηεζε: είλαη oη αγoξέο αλάιoγεο ησλ πσιήζεσλ; Σo πιάλo αγoξψλ ζα πξέπεη λα 

ζρεδηάδεηαη κε βάζε ηηο πσιήζεηο, ηo απφζεκα, ηoπο ζηφρoπο αλάπηπμεο ηεο θάζε 

θαηεγoξίαο πξoτφλησλ, ηελ επoρηθφηεηα, ηελ πεξηoρή πoπ βξίζθεηαη ηo θαξκαθείo, ηo 
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πειαηoιφγηo ζηo oπoίo απεπζχλεηαη θαη ηέιoο ηελ ηπρφλ έμηξα έθπησζε ή 

πξoσζεηηθή ελέξγεηα πoπ κπoξεί λα πξoζθέξεη o πξoκεζεπηήο.Αλ ηo Φαξκαθείo 

ιεηηoπξγεί κε ηελ oξζoιoγηθή δηαρείξηζε, ηφηε ζα έρεη φια ηα απαξαίηεηα ζηoηρεία 

ψζηε λα ζρεδηάζεη ηo πιάλo αγoξψλ ηoπ. 

Ζ επηιoγή πξoκεζεπηψλ είλαη πoιχ ζεκαληηθφο παξάγoληαο ηεο oξζoιoγηθήο 

δηαρείξηζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηoπ Φαξκαθείoπ. O πξoκεζεπηήο ηoπ ζήκεξα, πξέπεη 

λα είλαη ζπλεξγάηεο. Πξέπεη λα κπoξεί λα ζηεξίμεη ηo πιάλo θαη ηoπο ζηφρoπο 

αλάπηπμεο ησλ θαηεγoξηψλ εθηφο θαξκάθoπ θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξoζπάζεηα 

κεηάβαζεο θαη ιεηηoπξγίαο ζηα λέα δεδoκέλα, κε ηα θαηάιιεια πξoτφληα γηα ηo θάζε 

Φαξκαθείo θαη ηηο θαηάιιειεο πξoσζεηηθέο ελέξγεηεο. Ζ δηαπξαγκάηεπζε κε ηoλ 

θάζε πξoκεζεπηή ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηα ζηoηρεία ηεο oξζoιoγηθήο δηαρείξηζεο 

θαη φρη κφλo ζηελ έμηξα έθπησζε, πoπ ζπλήζσο ζπλoδεχεηαη θαη απφ αληίζηoηρα 

κεγάιε παξαγγειία. 

Oη άλζξσπoη, πoπ εξγάδoληαη ζηo θαξκαθείo, αιιά θαη o θαξκαθoπoηφο, απoηειoχλ 

ηo ζεκαληηθφηεξo παξάγoληα αλάπηπμεο. Δίλαη ππεχζπλoη γηα ηελ εθαξκoγή ηεο 

oξζoιoγηθήο δηαρείξηζεο αιιά θαη γηα ηελ oιoθιεξσκέλε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ 

θαη ηελ θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ ηoπο. Αλαδεηθλχεηαη δειαδή ζήκεξα ε αλάγθε 

ηεο εθπαίδεπζεο ηoπο ψζηε λα δηεπξχλoπλ ηηο γλψζεηο ηoπο λα κάζoπλ πσο ζα 

αλαιάβoπλ εξγαζίεο θαη αξκoδηφηεηεο, πoπ ζα ζπλεηζθέξoπλ ζηελ oξζoιoγηθή 

δηαρείξηζε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαπηχμoπλ ηελ πειαηoθεληξηθή πξoζέγγηζε ζηελ 

επηθoηλσλία ηoπο, πoπ ζα εληζρχζεη ηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ θαη ζηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ. O ξφιoο θαη ε ιεηηoπξγία ησλ ππαιιήισλ θαη θαξκαθoπoηψλ ζαλ oκάδα, 

είλαη θξίζηκoο θαη ζα ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ επίηεπμε ησλ απoηειεζκάησλ πoπ 

απoξξέoπλ κέζα απφ ηελ oξζoιoγηθή δηαρείξηζε.Σo Φαξκαθείo ζήκεξα ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμεη ηελ πειαηoθεληξηθή πξoζέγγηζε γηα φια ηα πξoτφληα πoπ δηαθηλεί, θαη φρη 

κφλo γηα ηo θάξκαθo. Θα ηo θάλεη κε ηελ ίδηα θξoληίδα θαη ηo ίδηo ελδηαθέξoλ πoπ 

ηo έθαλε γηα ηo θάξκαθo. O πειάηεο ζα ηo εθηηκήζεη θαζψο αλαδεηά ηε ζπκβoπιή 

θαη ηελ αμηoπηζηία πoπ εθπξoζσπεί ε ιεπθή πoδηά ηoπ θαξκαθoπoηoχ.O πειάηεο έρεη 

πoιιέο θαη δηαθoξεηηθέο αλάγθεο θαη πξoηεξαηφηεηεο φηαλ αγoξάδεη έλα πξoτφλ. Γελ 

ηoλ ελδηαθέξεη κφλo ε ηηκή. Θα πξέπεη λα ζηακαηήζεη o «πφιεκoο ησλ εθπηψζεσλ» 

πoπ oδεγεί ηειηθά ζε κείσζε ηoπ ηδίξoπ θαη ζηελ «εθπαίδεπζε» ησλ πειαηψλ ζηo λα 

αλαδεηoχλ κφλo ηελ πξoζθoξά θαη λα μερλoχλ ηηο ππφιoηπεο αλάγθεο 
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ηoπο.Πειαηoθεληξηθή πξoζέγγηζε είλαη ε απoθάιπςε ησλ πξoηεξαηoηήησλ θαη ε 

θάιπςή ηoπο κε ηo θαηάιιειo πξoτφλ θαη ηoλ θαηάιιειo ηξφπo. 

Εψληαο ζηελ ςεθηαθή επoρή είλαη  πιέoλ πoιχ εχθoιo γηα θάπoηoλ πoπ γλσξίδεη ηα 

βαζηθά ησλ ππoιoγηζηψλ λα έρεη:  

• Ζιεθηξoληθή απoζήθε  

• Αξρείo πειαηψλ  

• ηαηηζηηθά πξoτφλησλ  

• Γξήγoξo έιεγρo αγoξάο  

• Logistics 

Όια απηά κπoξoχλ λα γίλoπλ θπξηoιεθηηθά ζε θιάζκαηα δεπηεξoιέπηoπ θαη 

γιηηψλoπλ ρξφλo θαη ρξήκα. Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηoπξγία ελφο 

πιάλoπ ηεο επηρείξεζεο κπoξoχλ λα βoεζήζoπλ ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

oηθoλoκηθψλ ηoπ θαξκαθείoπ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε θεξδoθoξία 

θαη αλάπηπμε. 

ηo ζχγρξoλo πεξηβάιιoλ ηoπ θαξκαθείoπ, ε κεραλoγξάθεζε είλαη ηo παλ. Με 

δεθάδεο ζπληαγέο  πoπ εθηειoχληαη θαζεκεξηλά, κε 5.000 ηoπιάρηζηoλ θσδηθoχο 

παξαθαξκάθoπ, κε ππoρξέσζε ηηκoιφγεζεο Σακείσλ θαη ηφζεο άιιεο ππoρξεψζεηο, 

ηo κoιχβη θαη ηo ραξηί απoηειoχλ ππφζεζε ηoπ παξειζφληoο. Γελ είλαη φκσο κφλo ε 

επθoιία δηαρείξηζεο, αιιά θαη oη επηηαγέο ηoπ ζχγρξoλoπ κάξθεηηλγθ.  Ήαιιηψο 

«marketingismeasured, otherwiseitisnotmarketing ». 

1.7Διαφορέσ  ςτα φαρμακεία κεντρικών (αςτικών) και περιφερειακών-

νηςιωτικών περιοχών 

Σα  θαξκαθεία ζε θέληξν θαη πεξηθέξεηα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη 

απηφ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θαξκαθείνπ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη 

κεξηθέο απφ απηέο.  

Σα θαξκαθεία ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθή 

επηζθεςηκφηεηα κε ηα θαξκαθεία ηνπ θέληξνπ λα έρνπλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξε 

πειαηεηαθή βάζε. Πειάηεο ηνπ θέληξνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο μνδεχνπλ ηα ίδηα 

ρξήκαηα θαη πεγαίλνπλ ηηο ίδηεο θνξέο ζην θαξκαθείν κεληαία.  
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ε φηη αθνξά ηελ πξνκήζεηα πξνηφλησλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο είλαη ηαρχηεξε θαη 

επθνιφηεξε ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηθεξεηαθέο φπνπ ρξεηάδεηαη ζπλήζσο κεγαιχηεξνο 

ρξφλνο αλακνλήο θαη αξθεηέο θνξέο επεξεάδεηαη απφ απεξγίεο, ηξνπνπνηήζεηο 

δξνκνινγίσλ παξάδνζεο ιφγσ  θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θιπ. 

ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, ν αληαγσληζκφο είλαη κεγαιχηεξνο γηα ηα θαξκαθεία. Έηζη, ην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαξκαθείνπ, ην εχξνο ησλ πξντφλησλ θαη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληαο γηα ηνπο πειάηεο αζηηθψλ θαξκαθείσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηα πξντφληα ελφο θαξκαθείνπ, πςειφηεξε δήηεζε ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαη κε-

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ φπσο θάξκαθα γηα ην πεπηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη 

θάπνηα κε-θάξκαθα φπσο ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο, ηα θαιιπληηθά, ηα επνρηθά.  

 Πξντφληα πνπ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε δήηεζε ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηα 

λεζηά  είλαη ηα θηεληαηξηθά, ηα νξζνπεδηθά, ηα αλαπλεπζηηθά θάξκαθα. ε φηη αθνξα 

ηε δήηεζε πξντφλησλ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη εάλ πξφθεηηαη γηα λεζησηηθή 

πεξηνρή  θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν παξαηεξείηαη έληνλε αχμεζε ηεο δήηεζεο 

αληειηαθψλ θαη πξνηφλησλ πεξηπνίεζεο. Αληηζέησο, πςειφηεξε δήηεζε ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο εκθαλίδνπλ ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο θαη νη βηηακίλεο, ηα θαιιπληηθά 

θαη ηα είδε πεξηπνίεζεο, ηα νπηηθά, ηα αληηειηαθά, ηα βξεθηθά, ηα νκνηνπαζεηηθά, ηα 

πξντφληα γηα ηε ζηνκαηηθή πγηεηλή, ηα πξντφληα lifestyle θαη αδπλαηίζκαηνο.  

ρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ελφο θαξκαθείνπ, ππεξεζίεο πνπ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε 

δήηεζε ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη ε πεξηπνίεζε ηξαπκάησλ, νη ζπκβνπιέο απφ ηνλ 

θαξκαθνπνηφ θαη νη εκβνιηαζκνί. Αληηζέησο, ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξε δήηεζε ππεξεζίεο φπσο ε κέηξεζε βάξνπο, ε δεξκναλάιπζε θαη νη 

ππεξεζίεο πεξηπνίεζεο.  

Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ αζηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θαξκαθείσλ έγθεηηαη 

ζηελ χπαξμε νηθεηφηεηαο ζε κηα κηθξή θιεηζηή θνηλσλία πνπ επηηξέπεη άκεζε 

ζπλεξγαζία ησλ θαξκαθνπνηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζσξηλψλ ειιείςεσλ 

θαξκάθσλ. 

Σέινο ηα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο (ηειεφξαζε, εθεκεξίδεο) είλαη πνιχ 

δηαδεδνκέλα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, έλαληη πην ζχγρξνλσλ κέζσλ φπσο ην 

δηαδίθηπν. Αληηζέησο, ζηηο αζηηθέο κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ελεκεξψλεηαη 

θαη αγνξάδεη απφ ην δηαδίθηπν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο
 

2.1 Μέζνδνη Αλάιπζεο ηνπ θαξκαθεπηηθνύ θιάδνπ 

Ζ κειέηε ελφο επηρεηξεζηαθoχ πεξηβάιιoληoο πεξηθιείεη φιoπο ηoπο παξάγoληεο πoπ 

κπoξoχλ λα επεξεάζoπλ ζεκαληηθά ηε ιεηηoπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ αλάιπζε ηoπ 

εμσηεξηθoχ πεξηβάιιoληoο πεξηιακβάλεη αλάιπζε ηoπ καθξo-πεξηβάιιoληoο, δειαδή 

ησλ δπλάκεσλ ηoπ πεξηβάιιoληoο πoπ βάιoπλ ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ηoπ 

κηθξoπεξηβάιιoληoο, δειαδή ησλ αιιαγψλ ηoπ πεξηβάιιoληoο πoπ αθoξoχλ κφλo ηoλ 

θιάδo ζηoλ oπoίo αλήθεη ε επηρείξεζε. πκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηoπ ηη ζπκβαίλεη 

εληφο θαη εθηφο ηoπ θαξκαθείoπ θαη παξoπζηάδεη πξoηάζεηο θαη κεζφδoπο γηα ηoλ 

ηξφπo ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιιoληηθήο αλάιπζεο ζηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. 

θoπφο ηεο αλάιπζεο ηoπ θιάδoπ είλαη o πξoζδηoξηζκφο ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ 

ζεκείσλ ηoπ θιάδoπ ηoπ θαξκαθείoπ θαη ε δηαπίζησζε ηoπ θαηά πφζo κπoξεί λα 

γίλεη ή λα παξακείλεη ρξεκαηooηθoλoκηθά ηζρπξή θαη επηθεξδήο.   

2.2 S.W.O.T. Αλάιπζε ηoπ θαξκαθεπηηθoύ θιάδoπ 

 

Ζ αλάιπζε SWOT είλαη έλα εξγαιείo ζηξαηεγηθoχ ζρεδηαζκoχ, ηo oπoίo αλαιχεη ηo 

εζσηεξηθφ θαη ηo εμσηεξηθφ πεξηβάιιoλ κίαο επηρείξεζεο, φηαλ ε επηρείξεζε πξέπεη 

λα απoθαζίζεη ζε ζρέζε κε ηoπο ζηφρoπο πoπ έρεη ζέζεη ή λα θαηαιήμεη θάπoπ κε 

ζθoπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Ζ ιέμε SWOT πξoθχπηεη απφ ηηο ιέμεηο ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ,δηφηη κειεηψληαη 

ηα δπλαηά (Strengths) θαη αδχλαηα (Weaknesses) ζεκεία κίαο επηρείξεζεο θαζψο θαη 

oη επθαηξίεο (Opportunities) ηoπ oξγαληζκoχ ή ηεο πεξηoρήο θαη oη απεηιέο (Threats) 

πoπ ππάξρoπλ. Σα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία αθoξoχλ ηo εζσηεξηθφ πεξηβάιιoλ ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο πξoθχπηoπλ απφ ηoπο πφξoπο πoπ ε ίδηα δηαζέηεη. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, oη επθαηξίεο θαη oη απεηιέο αληαλαθιoχλ κεηαβιεηέο ηoπ εμσηεξηθoχ 

πεξηβάιιoληoο ηεο επηρείξεζεο ηηο oπoίεο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εληoπίζεη, λα 

πξoζαξκφζεη ή λα πξoζαξκoζηεί ζε απηέο, φπoπ θάηη ηέηoηo είλαη εθηθηφ. Μπoξεί λα 

αλαθεξζεί γηα παξάδεηγκα πηζαλή είζoδoο λέσλ αληαγσληζηψλ, oη ξπζκίζεηο ζηo 

λoκηθφ πεξηβάιιoλ, ε δεκηoπξγία ή εκθάληζε λέσλ αγoξψλ. 
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ΗΥΤΡΑ ΖΜΔΗΑ (STRENGTHS)  

 Παξά ηελ κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ηα ειιεληθά θαξκαθεία κπoξoχλ 

λα απoξξoθήζoπλ ηo κεγαιχηεξo κέξoο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαξκάθσλ, 

παξαθαξκάθσλ θαη ζπκπιεξσκάησλ. Δγρψξηεο εηαηξίεο δηαζέηoπλ 

ηθαλoπoηεηηθέο εξεπλεηηθέο, παξαγσγηθέο θαη εμαγσγηθέο δπλαηφηεηεο. 

Καηαζθεπάδoπλ πξoτφληα εμαηξεηηθήο πoηφηεηαο ζε ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο ζε 

ζχγθξηζε κε αληίζηoηρα πξoτφληα παξαγφκελα ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο.  

 O ρψξoο ηoπ θαξκαθείoπ δηαζέηεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ππoθαηάζηαζεο 

εηζαγφκελσλ πξoτφλησλ, αθφκε θαη θαξκάθσλ, απφ παξαγφκελα ζηελ Διιάδα.   

 Δμαηξεηηθά αλεπηπγκέλα θαη εδξαησκέλα δίθηπα δηαλoκήο, φπσο 

θαξκαθαπoζήθεο, ζπλεηαηξηζκoί θαη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο ζπλεξγάδoληαη κε 

ηoλ ρψξo ηoπ θαξκαθείoπ ζαλ πάξoρo πγείαο.  

 Σo πξoζσπηθφ ηoπ ζχγρξoλoπ θαξκαθείoπ είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλo θαη 

επηζηεκoληθά θαηαξηηζκέλo πάλσ ζηελ πιεζψξα ησλ αγαζψλ πoπ κπoξoχλ λα 

πoπιεζoχλ πιέoλ θαη βξίζθoληαη ζηoλ ρψξo ηoπ θαξκαθείoπ.  

 Τπάξρεη ακέξηζηε εκπηζηoζχλε απφ ηoλ πειάηε πξoο ηoλ θαξκαθoπoηφ ηoπ.  

 

ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ (WEAKNESSES)  

 Καζoξηζκέλα πoζoζηά θέξδoπο, γηα φιoπο ηoπο εκπιεθφκελoπο θαη ζεζκηθά 

πξoθαζoξηζκέλεο ηηκέο φζoλ αθoξά ηα ζπληαγoγξαθoχκελα θάξκαθα. 

 Υακειέο ηηκέο ζηελ εγρψξηα αγoξά, ιφγσ ηoπ ηξφπoπ ηηκoιφγεζεο, πoπ έρoπλ 

ζαλ απoηέιεζκα ηελ δηφγθσζε ησλ παξάιιεισλ εμαγσγψλ θαη ηε δεκηoπξγία 

ειιείςεσλ θαξκάθσλ.  

  Τςειφ πoζoζηφ πσιήζεσλ ζε θάξκαθα κέζσ ζπληαγήο.  

 Μεγάιε εμάξηεζε απφ ηηο απoπιεξσκέο ηoπ ΔOΠΤΤ, oη oπoίεο θαζπζηεξoχλ θαη 

κεηψλoπλ ηε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  

 Έιιεηςε εγρψξηαο παξαγσγήο πξψησλ πιψλ θαη δξαζηηθψλ oπζηψλ. 

  Υακειφο βαζκφο θαζεηoπoίεζεο ηεο Διιεληθήο θαξκαθoβηoκεραλίαο.   

 Σo ειιεληθφ θαξκαθείo εθαξκφδεη πoιχ πεξηoξηζκέλα βαζηθoχο θαλφλεο 

ιεηηoπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, φπσο πξoβoιέο, ζηήζηκo ξαθηψλ, ζπλδπαζηηθέο 

πσιήζεηο, γεληθά ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ.   
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ΔΤΚΑΗΡΗΔ (OPPORTUNITIES)   

 Σo θαξκαθείo είλαη ζηελ ζπλείδεζε ηoπ θαηαλαισηή  έλαο ρψξoο, φπoπ κπoξεί 

λα κηιήζεη αλoηρηά γηα ηα πξoβιήκαηά ηoπ πoπ κέρξη ηψξα δελ εμαξγπξψλεη ηελ 

ηζρπξή ζρέζε εκπηζηoζχλεο  πoπ έρεη κε ηoπο πειάηεο ηoπ.   

 Ζ πξoζέιεπζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηα θαξκαθεία είλαη ιηγφηεξo πηζαλφ λα 

κεησζεί ζε αληίζεζε κε άιια θαηαζηήκαηα  πoπ ε πξoζέιεπζε ζπλερψο ζα 

κεηψλεηαη, θαζφηη πξφθεηηαη γηα έλαλ πάξoρo πγείαο.   

 Απμάλεηαη ε δήηεζε θαξκάθσλ ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηoπ πιεζπζκoχ ζηελ Διιάδα 

θαη δηεζλψο ράξε ζηελ αχμεζε ηoπ πξoζδφθηκoπ δσήο.  

 Σo θφζηoο απφθηεζεο ησλ παξαθαξκαθεπηηθψλ πξoτφλησλ γηα ηoπο θαηαλαισηέο 

είλαη κέζεο ηηκήο θαη θαιχπηεη ηo αίηεκα ηoπ θαηαλαισηή γηα πoηoηηθά πξoτφληα 

ζε πξoζηηή ηηκή.   

 Δπηηπρεκέλo μεθίλεκα έρoπλ θάλεη oξηζκέλα θαξκαθεία δεκηoπξγψληαο 

privatelabel πξoτφληα, ζηα oπoία έρoπλ ζεκαληηθφ θέξδoο.  

  Διιεληθέο θαξκαθoβηoκεραλίεο έρoπλ ηε δπλαηφηεηα λα δξαζηεξηoπoηεζoχλ 

ζηελ παξαγσγή αληηγξάθσλ πoιιψλ θαξκάθσλ, ησλ oπoίσλ ιήγoπλ oη παηέληεο 

ηα αθφιoπζα έηε.  

 Oδεγoχκαζηε ζε εμoξζoιoγηζκφ ηoπ ζπζηήκαηoο πγείαο ηεο ρψξαο, κε κείσζε 

ηεο πξoθιεηήο θαη ηεο εηθoληθήο δήηεζεο θαξκάθσλ, φπσο ηo θαηλφκελo ηεο 

ππεξζπληαγoγξάθεζεο.  

 Γπλαηφηεηα εμαγσγψλ κεγάιoπ κέξoπο ηεο παξαγσγήο ζηελ Νoηηoαλαηoιηθή 

Δπξψπε θαη ηηο ιoηπέο Δπξσπατθέο ρψξεο, ππφ ηελ πξoυπφζεζε αλάπηπμεο ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο έγθαηξεο εηζαγσγήο ηεο ειιεληθήο θαξκαθoβηoκεραλίαο ζηηο 

αγoξέο λέσλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ.  

 Ζιεθηξoληθφ χζηεκα πληαγoγξάθεζεο, βειηίσζε δηαδηθαζίαο επηζηξoθψλ, 

θ.η.ι..  

 

ΑΠΔΗΛΔ (THREATS)  

 Γηεχξπλζε ηoπ επαγγέικαηoο, λέα θαηαζηήκαηα παξαθαξκαθεπηηθψλ πξoτφλησλ, 

θαιιπληηθψλ θαη ζπκπιεξσκάησλ δηαηξoθήο.   

 Ζιεθηξoληθά θαξκαθεία κε πoιχ ρακειέο ηηκέο. Με λέo λφκo επηηξέπεηαη πιέoλ 

ε ειεθηξoληθή πψιεζε θαη κε ζπληαγoγξαθoχκελσλ θαξκάθσλ.  
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 Έιιεηςε ζηαζεξoχ ζεζκηθoχ πιαηζίoπ, ζπρλέο αιιαγέο ζηoλ ηξφπo ηηκoιφγεζεο 

θαη θαζπζηεξήζεηο ζηε ιήςε απoθάζεσλ.  

 Πεξηoξηζκφο ησλ πεξηζσξίσλ θέξδoπο, ιφγσ ηεο αλαθoζηoιφγεζεο ησλ 

θαξκάθσλ Νέα κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ έθεξε λέα ππoπξγηθή απφθαζε 

(ΦΔΚ 1958, 11/09/2015). Σα πξoτφληα αλαθoξάο ρσξίο πξoζηαζία (offpatent), 

κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδoπ πξoζηαζίαο, ιακβάλoπλ ηηκή 50% ηεο ηηκήο ππφ 

πξoζηαζία θαη ηα γελφζεκα 32,5% ηεο ηηκήο.  

 Καζπζηεξήζεηο εμφθιεζεο oθεηιψλ απφ ηo δεκφζηo ζχζηεκα πγείαο κε δπζκελείο 

επηπηψζεηο ζηε ξεπζηφηεηα θαη ηελ απoδoηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

  oβαξά δεκoζηoλoκηθά πξoβιήκαηα πoπ επηβάιoπλ ζεκαληηθή κείσζε ζηε 

δεκφζηα ρξεκαηoδφηεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

 πλερήο θαηάζηαζε oηθoλoκηθήο θξίζεο κε ηηο βαξηέο επηπηψζεηο ηεο ζηελ 

Διιεληθή oηθoλoκία. Σειεπηαία, ιφγσ ηoπ capitalcontroloη επηρεηξήζεηο παξ’ 

oιίγoλ λα βξεζoχλ ζηo θφθθηλo ιφγσ έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο. 

 Μείσζε ηεο αγoξαζηηθήο δπλαηφηεηαο ηoπ θαηαλαισηή ιφγσ ηεο oηθoλoκηθήο 

θξίζεο θαη ησλ ζπλερψλ δεκoζηoλoκηθψλ κέηξσλ. 

2.3 Εφοδιαςτική Αλυςίδα 

2.3.1 Oξηζκόο Δθoδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Ωο εθoδηαζηηθή αιπζίδα νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηεο 

απφθηεζεο, κεηαθoξάο θαη απoζήθεπζεο πιηθψλ εμαξηεκάησλ θαη ηειηθψλ 

πξoτφλησλ, θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο ξoήο πιεξoθoξηψλ κέζα ζε έλαλ oξγαληζκφ θαη 

ζηα θαλάιηα πξoψζεζεο ζηελ αγoξά ψζηε λα εθηειεζηoχλ oη παξαγγειίεο κε ηo 

κηθξφηεξo δπλαηφ θφζηoο. (Gattorna,1997) O θoηλφο ζηφρoο φισλ ησλ κειψλ πoπ 

ζπλζέηoπλ ηελ εθoδηαζηηθή αιπζίδα απoηειεί ε κεγηζηoπoίεζε ηoπ θέξδoπο κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ελφο δηαηεξήζηκoπ αληαγσληζηηθoχ πιεoλεθηήκαηoο. Δάλ ε επηρείξεζε 

δελ δηαζέηεη αληαγσληζηηθφ πιεoλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, ε 

καθξoπξφζεζκε θεξδoθoξία είλαη απαηειή. πλεπψο ζηφρoο ηεο εθoδηαζηηθήο 

αιπζίδαο είλαη ε κεγηζηoπoίεζε ηεο πξoζηηζέκελεο αμίαο ηoπ ηειηθoχ πξoτφληoο, 

oχησο ψζηε λα επηηεπρζεί έλα δηαηεξήζηκo αληαγσληζηηθφ πιεoλέθηεκα.  
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2.3.2 Βαζηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Δθoδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Oη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο εθoδηαζηηθήο αιπζίδαο κπoξoχλ λα δηαθξηζoχλ ζε 

πέληε θαηεγoξίεο, oη oπoίεο θαη είλαη:  

 Γξαζηεξηφηεηεο εληφο επηρείξεζεο: Oη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζρεηίδoληαη κε 

ηελ παξαιαβή,ηελ απoζήθεπζε θαη ηελ εζσηεξηθή δηαλoκή εηζξoψλ ηoπ πξoτφληoο πρ 

παξαιαβή, έιεγρoο πξoκεζεηψλ , ε δηαρείξηζε απoζεθψλ, o έιεγρoο απoζεκάησλ, ε 

δηαρείξηζε επηζηξoθψλ ζηoλ πξoκεζεπηή θιπ.  

 Παξαγσγηθέο ιεηηoπξγίεο: Δμαζθαιίδoπλ ηoλ κεηαζρεκαηηζκφ εηζξoψλ ζε 

ηειηθφ πξoτφλ ή ππεξεζία π.ρ. θαηεξγαζία, ρεκηθή ή ζεξκηθή επεμεξγαζία, ε 

ζπζθεπαζία, ε ζπληήξεζε ηoπ εμoπιηζκoχ, o πoηoηηθφο έιεγρoο ε ιεηηoπξγία δηθηχoπ 

ηξoθoδoζίαο θιπ.  

 Γξαζηεξηφηεηεο εθηφο επηρείξεζεο: ρεηίδoληαη κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε 

ζπιιoγή, απoζήθεπζε, ε θπζηθή δηαλoκή ηoπ πξoτφληoο ή ηεο ππεξεζίαο ζηηο 

αγoξάζηξηεο επηρεηξήζεηο (ιηαληθoχ εκπoξίoπ επηρεηξήζεηο ) θαη ελ ηέιεη ζηoπο 

πειάηεο π.ρ. δηαλoκή ηειηθψλ πξoτφλησλ κέζσ δηθηχoπ δηαλoκήο, απoζήθεπζε ζε 

πεξηθεξεηαθέο ή ηoπηθέο απoζήθεο, δηαρείξηζε πιηθψλ, δηαρείξηζε θαη 

πξoγξακκαηηζκφο κεηαθoξηθψλ κέζσλ, επεμεξγαζία παξαγγειηψλ θιπ.  

 Μαξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο: Αζρoιoχληαη κε ηελ πξoψζεζε ηoπ πξoτφληoο 

ζηoλ πειάηε ή ζηελ αγoξάζηξηα επηρείξεζε θαη θαη’ επέθηαζε ζηoλ πειάηε πρ 

δηαθήκηζε, δηαρείξηζε πσιήζεσλ, ηηκoιφγεζε, επηιoγή δηθηχoπ πσιήζεσλ, 

εθπφλεζε πξoζθoξψλ. 

 Δμππεξέηεζε πειαηψλ θαη πξoηφλησλ: Γξαζηεξηφηεηεο πoπ απμάλoπλ ή 

ζπληεξoχλ ηελ αμία ελφο πξoτφληoο ή ππεξεζίαο π.ρ. ηoπoζέηεζε , επηζθεπή , 

εθπαίδεπζε , ξχζκηζε ή αλαβάζκηζε ηoπ πξoτφληoο.  

2.3.3 Βoεζεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Δθoδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Δθηφο απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο κηαο εθoδηαζηηθήο αιπζίδαο, ππάξρoπλ θαη 

βoεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πoπ ζρεηίδoληαη κε ηηο:  
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 Τπoδoκέο: Πεξηιακβάλoληαη ε αλάπηπμε, ε ζπληήξεζε, θαη ε αλαβάζκηζε 

ζπζηεκάησλ πoπ εμαζθαιίδoπλ ηελ απξφζθoπηε ιεηηoπξγία ηεο παξαγσγήο θαη 

γεληθά ηεο επηρείξεζεο (θηεξηαθέο-κεραλoιoγηθέο εγθαηαζηάζεηο)  

 Oξγάλσζε αλζξψπηλoπ δπλακηθoχ θαη κέζoδoη:ηελ θαηεγoξία απηή ησλ 

δξαζηεξηoηήησλ αλήθoπλ ε oξγάλσζε ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ 

κεζφδσλ ζπκπεξηιακβαλoκέλoπ ηεο δηoίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ 

(πξoζιήςεηο,δηoίθεζε, εθπαίδεπζε, αλάπηπμε, εθπαηδεπηηθά θίλεηξα)  

 πζηήκαηα θαη ηερλoιoγία: πζηήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο , 

πξoγξακκαηηζκoχ,πoηφηεηαο, δηαρείξηζεο πιεξoθoξηψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ε 

ηερλoιoγηθή γλψζε.  

 Πξoκήζεηεο:ρεηίδoληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο εμαζθάιηζεο ησλ 

εηζεξρφκελσλ πφξσλ πιψλ, εμαξηεκάησλ, εθoδίσλ θιπ.. π.ρ. ε επηιoγή πξoκεζεπηψλ 

θαη ε επηθoηλσλία καδί ηoπο, δηαθαλoληζκoί ,ζπλαιιαγέο πoπ ζρεηίδoληαη κε ηελ 

πξαγκαηoπoίεζε ησλ πξoκεζεηψλ(δηαδηθαζία ηoπ εθηεισληζκoχ).  

2.4 Φάρμακo - Φαρμακευτική Εφoδιαςτική Αλυςίδα 

ηo ζεκείo απηφ ζα γίλεη ζχληoκε κηα επηζθφπεζε ζηελ έλλoηα ηoπ θαξκάθoπ θαη 

ζηελ θαξκαθεπηηθή εθoδηαζηηθή αιπζίδα, έλλoηεο πoπ απoηειoχλ θαίξηα ζεκεία ηεο 

κειέηεο. 

2.4.1 Φάξκαθo-Oξηζκόο 

Ωο θάξκαθo oξίδoπκε θάζε ρεκηθή oπζία πoπ είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη ηελ 

ιεηηoπξγία ηoπ oξγαληζκoχ θάζε έκβηoπ φληoο ή κηθξooξγαληζκoχ φηαλ εηζέιζεη ζε 

απηφλ. Απιoχζηεξα ραξαθηεξίδεηαη θάζε oπζία ή παξαζθεχαζκα πoπ αλαθoπθίδεη 

είηε ζεξαπεχεη απφ αζζέλεηεο ή πφλoπο ηoλ αλζξψπηλo oξγαληζκφ θαη γεληθφηεξα 

απoθαζηζηά ηελ αλζξψπηλε πγεία (Κνλζφιαο,2014). Υαξαθηεξίδεηαη κε άιια ιφγηα ε 

oπoηαδήπoηε oπζία πoπ παξάγεηαη, παξoπζηάδεηαη ή θαη πσιείηαη κε απoθιεηζηηθφ 

ζηφρo ηελ πξφιεςε,ηε δηάγλσζε, ηελ ζεξαπεία, ή ηoλ κεηξηαζκφ κηαο λφζoπ θαζψο 

θαη γηα ρξήζε ζηελ απoθαηάζηαζε, ηελ δηφξζσζε ή ηελ κεηαβoιή oξγαληθψλ 

ιεηηoπξγηψλ ζηoλ αλζξσπηλφ oξγαληζκφ ή ζηα δψα.  

 

2.4.2 Γηάζεζε Σσλ Φαξκάθσλ 

ήκεξα ηα θάξκαθα δηαηίζεληαη ζηελ αγoξά σο πξoτφληα πoπ αλάιoγα κε ηo θάζε 

θαξκαθεπηηθφ ηδηoζθεχαζκα, oξίδoληαη απφ ηoλ Παγθφζκηo Oξγαληζκφ Τγείαο σο 
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απιφ ή ζχλζεηo θάξκαθo, θάξκαθo έηoηκo πξoο θπθιoθoξία, θάξκαθo κε εηδηθή 

oλoκαζία ή ραξαθηεξηζηηθή κoξθή. Ζ δηάζεζε ησλ θαξκάθσλ ζηελ ειιεληθή αγoξά 

πεξηιακβάλεη ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηoπ θιάδoπ δειαδή ηηο παξαγσγηθέο 

θαη ηηο εκπoξηθέο θαη ηελ αιπζίδα απoζήθεπζεο δειαδή ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαλoκήο 

ηεο δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο ζηo θαηαλαισηηθφ θoηλφ. 

 

Σξείο είλαη oη θπξηφηεξεο θαηεγoξίεο δηάζεζεο ησλ θαξκάθσλ ζηελ αγoξά:       

 Γηάζεζε ηoπο κέζω λoζoθoκείωλ. Σα θαξκαθεπηηθά πξoτφληα αθoιoπζoχλ ηελ 

πoξεία απφ ηo ζηάδηo ηεο παξαγσγήο ηoπο ζηελ θαξκαθoβηoκεραλία , ζηo 

λoζoθoκείo θαη απφ θεη ζηo ηειηθφ ζηάδηo ηεο ρoξήγεζεο ηoπο ζηoπο αζζελείο. 

ε απηή ηελ πξψηε θαηεγoξία ηεο δηάζεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξoτφλησλ δελ 

παξεκβάιιoληαη oη ρoλδξέκπoξoη.  

 Γηάζεζε θαξκάθωλ κε ηελ παξεκβoιή ηωλ ρoλδξεκπόξωλ. ηελ θαηεγoξία απηή 

ηo θάξκαθo αθoιoπζεί πάιη ηελ πoξεία απφ ηo ζηάδηo παξαγσγήο ηoπ ζε έλα 

θαξκαθεπηηθφ εξγoζηάζηo, ζε ππεξζχγρξoλεο κoλάδεο απoζήθεπζεο θαη 

θχιαμεο, δειαδή ηηο θαξκαθαπoζήθεο, γηα λα θαηαιήμεη απφ εθεί, κε ηελ 

παξέκβαζε ηoπ ρoλδξέκπoξoπ-πξoκεζεπηή ζηα θαηαζηήκαηα 

ιηαληθήο(θαξκαθεία) θαηά πξψηoλ θαη θαηά δεχηεξoλ ζηo ληoπιάπη ηoπ πειάηε -

αζζελή. Σo ξφιo ησλ ρoλδξεκπφξσλ ζηoλ θιάδo ηoπ θαξκάθoπ δηαδξακαηίδoπλ 

oη ηδησηηθέο θαξκαθαπoζήθεο, oη ζπλεηαηξηζκoί θαξκαθoπoηψλ θαη δηάθoξεο 

εηαηξείεο ηαηξηθψλ ή παξαταηξηθψλ εηδψλ πoπ θάλoπλ θαη απηέο κε ηελ ζεηξά 

ηoπο ρoλδξεκπφξηo. Σαπηφρξoλα επηηξέπεηαη ε απεπζείαο πψιεζε απφ ηηο 

εηαηξείεο πξoο ηα θαξκαθεία.  

 Απεπζείαο ρoξήγεζε θαξκάθωλ. Μηα ηξίηε θαηεγoξία ε oπoία σζηφζo 

πξoβιέπεηαη ζε εμαηξεηηθά ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο έρεη λα θάλεη κε ηελ 

δπλαηφηεηα ρoξήγεζεο θαξκάθσλ απφ ηoπο ηαηξoχο ή ε απεπζείαο παξάδoζε 

θαξκάθσλ απφ ηε θαξκαθεπηηθή επηρείξεζε ζηoλ αζζελή, θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ 

ηo αζθαιηζηηθφ ηακείo.  

 

2.4.3 Φαξκαθεπηηθή Δθoδηαζηηθή Αιπζίδα 

Ζ θαξκαθεπηηθή εθoδηαζηηθή αιπζίδα πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πoπ ζρεηίδoληαη κε ηελ ξoή, ηoλ κεηαζρεκαηηζκφ πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο απφ ηo ζηάδηo πξoκήζεηαο κέρξη ηoλ ηειηθφ θαηαλαισηή-αζζελή, θαζψο 
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θαη κε ηελ ξoή πιεξoθoξηψλ πoπ αλαθέξoληαη ζε απηέο. Oη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο 

κεηαζρεκαηίδoπλ ηηο πξψηεο χιεο θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο πoπ παξαιακβάλoπλ απφ 

ηoπο εγθεθξηκέλoπο πξoκεζεπηέο ηoπο ζε έηoηκo θαξκαθεπηηθφ πξoτφλ ή oπoηoδήπoηε 

πξoτφλ πγείαο. Αθoχ ηo παξαζθεπάζoπλ ηo δηαλέκoπλ κε ηδηφθηεηα κεηαθoξηθά κέζα 

ή κε εηαηξείεο 3PL , κε ηηο oπoίεο ζπλεξγάδεηαη , είηε ζηα λoζoθoκεία , είηε ζηηο 

θαξκαθαπoζήθεο είηε θαη απεπζείαο ζηα θαξκαθεία , αλάιoγα κε ηελ θχζε ηoπ 

πξoτφληoο , θαηαιήγoληαο κε ηo έλαλ ή ηoλ άιιoλ ηξφπo ζηα ρέξηα ηoπ αζζελή.  

Δίλαη επθφισο ελλooχκελo φηη ε θαξκαθεπηηθή εθoδηαζηηθή αιπζίδα είλαη έλαο 

ηδηαίηεξoο θαη πoιχπιoθoο θιάδoο ηεο γεληθφηεξεο εθoδηαζηηθήο αιπζίδα θαη απηφ 

πξoθχπηεη θπξίσο έλεθα ηεο θχζεο ηoπ θαξκάθoπ σο θoηλσληθoχ αγαζoχ θαη ησλ 

πoιιψλ επηκέξoπο ζηoηρείσλ πoπ ηελ απαξηίδoπλ.  

 

πλoπηηθά κηα ηππηθή θαξκαθεπηηθή εθoδηαζηηθή αιπζίδα πεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάησ:  

 ηoπο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο παξαγσγoχο πoπ θαηαζθεπάδoπλ ηε δξαζηηθή oπζία 

ησλ θαξκάθσλ. 

 ηoπο παξαγσγoχο πoπ ιακβάλoπλ έηoηκε ηελ δξαζηηθή oπζία θαη πξoζζέηoπλ ηα 

θαηάιιεια «έθδoρα» ψζηε λα δεκηoπξγεζεί ηo ηειηθφ πξoτφλ. 

 ηoπο ρoλδξέκπoξoπο δειαδή ηηο θαξκαθαπoζήθεο θαη εηαηξείεο θαξκαθεπηηθoχ ή 

παξαθαξκαθεπηηθoχ ρoλδξεκπoξίoπ. 

 ηα θαξκαθεία πoπ κπoξεί λα είλαη ηδησηηθά, θαξκαθεία λoζoθoκείσλ, θαξκαθεία 

θιηληθψλ θαη θαξκαθεία αιπζίδσλ ηoλ θαηαλαισηή-αζζελή.  

 

Φαξκαθείo:Σα θαξκαθεία απoηειoχλ ρψξoπο πγείαο κέζσ ησλ oπoίσλ oη ηειηθoί 

θαηαλαισηέο, oη αζζελείο ελ πξoθεηκέλσ, πξoκεζεχoληαη ηα θαξκαθεπηηθά πξoτφληα 

(ζπληαγoγξαθoχκελα θαη κε). Ζ εμαζθάιηζε ηεο απαηηoχκελεο πoζφηεηαο ζε 

θάξκαθα δηεπζεηείηαη κέζσ επηθoηλσλίαο θαη oξηζηηθoπoίεζεο ζπκθσληψλ κε ηηο 

θαξκαθαπoζήθεο θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο. Ζ ιεηηoπξγία δε ησλ θαξκαθείσλ 

είλαη ζχκθσλε κε ηηο αξρέο πoπ πεξηγξάθoληαη ζηoλ θψδηθα θαξκαθεπηηθήο 

δεoληoιoγίαο.  

Oη θαξκαθαπoζήθεο: Oη θαξκαθαπoζήθεο απoηειoχλ ηηο αλεμάξηεηεο εθείλεο 

επηρεηξήζεηο πoπ αλαιακβάλoπλ ηε ζπλερή ηξoθoδoζία θαξκαθείσλ, ελψ oη 

πξoκεζεπηηθoί ζπλεηαηξηζκoί πξoθχπηoπλ απφ ηελ έλσζε (ζπλεξγαζία) 
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θαξκαθoπoηψλ θαη πξαγκαηoπoηoχλ αληίζηoηρε δηαλoκή ζηα κέιε πoπ ηoπο 

απαξηίδoπλ (ΟΔΦΔΔ,2014).  

 

Σo 2012, o αξηζκφο ησλ θαξκαθαπoζεθψλ έθηαζε ηηο 100 (ζηoηρεία ηoπ Παλειιήληoπ 

πιιφγoπ Φαξκαθαπoζεθαξίσλ), ελψ ηo κεξίδηo αγoξάο ηoπο δηακoξθψζεθε ζηo 

55% επί ηoπ ρoλδξεκπoξίoπ. Σo ππφιoηπo 45% ηεο αγoξάο θαιχπηεηαη απφ ηoπο 

πλεηαηξηζκoχο Φαξκαθoπoηψλ, oη oπoίoη ζχκθσλα κε ζηoηρεία ηεο Oκoζπoλδίαο 

πλεηαηξηζκψλ Φαξκαθoπoηψλ Διιάδoο (O..Φ.Δ.) αλέξρoληαη ζε 40, oη oπoίoη 

απαζρoιoχλ 3.000 εξγαδφκελoπο πεξίπoπ θαη πξαγκαηoπoηoχλ 20.000 παξαδφζεηο ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Σέιoο, o αξηζκφο ησλ θαξκαθείσλ, ζχκθσλα κε ζηoηρεία ηoπ 

Παλειιελίoπ Φαξκαθεπηηθoχ πιιφγoπ αλήιζε ηo 2012 ζηα 10.000 πεξίπoπ. 

 O ρoλδξέκπoξoο είλαη ζε ζέζε λα πξoζθέξεη θαη επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο 

ζηoλ ιηαλoπσιεηή. Μεξηθέο απφ απηέο κπoξεί λα είλαη ε επηθφιιεζε ηαηληψλ 

γλεζηφηεηαο Δ.O.Φ. , o έιεγρoο ησλ επηδφζεσλ ησλ απoζεκάησλ θαη ε άκεζε 

αλαπιήξσζε ηoπο, θάηη πoπ επηηξέπεη ζηo ιηαλoπσιεηή λα δηαηεξεί ρακειά επίπεδα 

απoζεκάησλ θαη κε απηφ ηoλ ηξφπo λα κεηψλεη ηo θφζηoο απoζήθεπζεο ηoπο 

(Ησάλλνπ,2006). 
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Δηθόλα1: ΔθoδηαζηηθήΑιπζίδαζηoλΦαξκαθεπηηθόΚιάδo(Πεγή: Kirytopoulos K. et al, 2008) 

Ζ θαξκαθεπηηθή εθoδηαζηηθή αιπζίδα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πoπ 

ζρεηίδoληαη κε ηε ξoή θαη ηo κεηαζρεκαηηζκφ πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

απφ ηo ζηάδηo ηεο πξoκήζεηαο κέρξη ηoλ ηειηθφ θαηαλαισηή-αζζελή, θαζψο θαη κε ηε 

ξoή πιεξoθoξηψλ πoπ αλαθέξoληαη ζε απηέο. 

Oη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο κεηαζρεκαηίδoπλ ηηο πξψηεο χιεο θαη ηα πιηθά 

ζπζθεπαζίαο πoπ παξαιακβάλoπλ απφ ηoπο εγθεθξηκέλoπο πξoκεζεπηέο ηoπο ζε 

έηoηκo θαξκαθεπηηθφ πξoτφλ. ηε ζπλέρεηα, είηε κε ηδηφθηεηα κεηαθoξηθά κέζα είηε 

κε εηαηξείεο 3PL κε ηηο oπoίεο ζπλεξγάδoληαη, δηαλέκoπλ ηα θαξκαθεπηηθά πξoτφληα 
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ζε λoζoθoκεία, θαξκαθαπoζήθεο (ρoλδξέκπoξoη) θαη απεπζείαο ζηα θαξκαθεία, 

αλάιoγα κε ηε θχζε ηoπ πξoτφληoο. Με απηφ ηoλ ηξφπo θηάλεη ηo θαξκαθεπηηθφ 

πξoτφλ ζηoλ ηειηθφ θαηαλαισηή-αζζελή. 

Μπoξεί θαλείο πoιχ εχθoια λα θαηαιάβεη φηη ε θαξκαθεπηηθή εθoδηαζηηθή αιπζίδα 

είλαη ηδηαίηεξε (ιφγσ ηεο θχζεο ηoπ θαξκάθoπ σο θoηλσληθoχ αγαζoχ) θαη 

πoιχπιoθε (ιφγσ ησλ πoιιψλ επηκέξoπο ζηoηρείσλ πoπ ηελ απαξηίδoπλ). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3º 

3.1 Πληριοφοριακά Συςτήματα Μηχανογράφηςησ 

3.1.1 Μεραλoγξάθεζε 

Ζ αλάπηπμε ηεο κεραλoγξάθεζεο είλαη κηα ζπλερήο θαη επίπoλε δηαδηθαζία, κε 

πoιιέο κειέηεο, λέα πξoγξάκκαηα θαη επηπιέoλ ππoζηήξημε θαη εθπαίδεπζε ησλ 

ππαιιήισλ.  

Ωο oξηζκφ κπoξoχκε λα δερηoχκε ηελ ρξεζηκoπoίεζε κεραλψλ ζχγρξoλεο 

ηερλoιoγίαο ζηελ oξγάλσζε επηρεηξήζεσλ θαη oξγαληζκψλ, γηα ηε ζπγθέληξσζε, 

ηαμηλφκεζε θαη επεμεξγαζία ζηoηρείσλ. ηελ επoρή πoπ δoχκε, ε ζπoπδαηφηεηα 

κεραλoγξάθεζεο παίδεη θαζoξηζηηθφ ξφιo σο αληαγσληζηηθφ πιεoλέθηεκα απέλαληη 

ηφζo κέζα ζηελ ίδηα ηελ εηαηξία είηε oξγαληζκφ φζo θαη εμσηεξηθά. 

 Ζ ππoζηήξημε κεραλoγξάθεζεο είλαη έλαο απφ ηoπο ηoκείο ηεο κεραλoγξάθεζεο, 

ooπoίoο θαιείηαη λα αλαβαζκίδεη, λα ζπληεξεί, λα επηιχεη πξoβιήκαηα ηεο 

κεραλoγξάθεζεο, λα ελεκεξψλεη γηα ηηο αιιαγέο πoπ πξoθχπηoπλ, θιπ.  

Τπoζηήξημε ιoγηζκηθoχ oλoκάδεηαη έλαο απφ  ηoπο ηoκείο ηεο ππoζηήξημεο ηεο 

κεραλoγξάθεζεο ooπoίoο  αζρoιείηαη κφλo κε ηo ιoγηζκηθφ ηεο επηρείξεζεο 

(πξoγξάκκαηα). 

Ζ ηερλoιoγία πξoρσξάεη κε γoξγoχο ξπζκoχο θαη δελ επηηξέπεη ιάζoο ρεηξηζκoχο 

ηφζo γηα ηελ ζσζηή ελεκέξσζε φζo θαη γηα ηελ ζσζηή επεμεξγαζία ησλ πφξσλ πoπ 

ππάξρoπλ. Γελ ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη ζπαηάιε πφξσλ αιιά θαη θαηαπφλεζε 

πλεπκαηηθήο πγείαο. Ζ ζσζηή ιχζε είλαη ε ζσζηή κεραλoγξάθεζε κε ηελ ζσζηή 

κεραλoξγάλσζε θάζε θoξέα, oξγαληζκoχ θαη εηαηξείαο. 

3.1.2 Πιεξoθoξηαθό ύζηεκα 

Πιεξoθoξηαθά ζπζηήκαηα ( InformationSystems ή IS) oλoκάδεηαη έλα ζχλoιo 

δηαδηθαζηψλ, αλζξψπηλoπ δπλακηθoχ θαη απηoκαηoπoηεκέλσλ ππoιoγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, πoπ πξooξίδoληαη γηα ηε ζπιιoγή, εγγξαθή, αλάθηεζε, επεμεξγαζία, 

απoζήθεπζε θαη αλάιπζε πιεξoθoξηψλ. Σα ζπζηήκαηα απηά πεξηιακβάλoπλ πιηθφ, 

ινγηζκηθφ , δεδνκέλα, ρξήζηεο, θαη δηαδηθαζίεο. Σα πιεξoθoξηαθά ζπζηήκαηα 

απoηειoχλ ηo κέζo γηα ηελ αξκoληθή ζπλεξγαζία αλζξψπηλoπ δπλακηθoχ, δεδoκέλσλ, 
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δηαδηθαζηψλ θαη ηερλoιoγηψλ πιεξoθoξίαο θαη επηθoηλσληψλ. Πξoέθπςαλ σο γέθπξα 

κεηαμχ ησλ πξαθηηθψλ εθαξκoγψλ ηεο επηζηήκεο ππoιoγηζηψλ θαη ηoπ 

επηρεηξεκαηηθoχ θφζκoπ. Κάζε εηδηθφ πιεξoθoξηαθφ ζχζηεκα έρεη σο ζηφρo ηελ 

ππoζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε δηαρείξηζε θαη ιήςε απoθάζεσλ. ε κηα επξεία 

έλλoηα, o φξoο ρξεζηκoπoηείηαη γηα λα αλαθεξζεί φρη κφλo ζηελ ηερλoιoγία ηεο 

πιεξoθoξίαο θαη ηεο επηθoηλσλίαο, πoπ έλαο oξγαληζκφο ρξεζηκoπoηεί, αιιά ζηo 

ηξφπo κε ηoλ oπoίooη άλζξσπoη αιιειoεπηδξoχλ κε απηή ηελ ηερλoιoγία γηα ηελ 

ππoζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Ωο εθ ηoχηoπ, ηα πιεξoθoξηαθά ζπζηήκαηα ζρεηίδoληαη κε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

βάζεο δεδoκέλσλ απφ ηε κία πιεπξά θαη κε ηα ζπζηήκαηα δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ 

άιιε. Έλα πιεξoθoξηαθφ ζχζηεκα είλαη κηα κoξθή επηθoηλσλίαο ηoπ ζπζηήκαηoο 

ζηooπoίo ηα δεδoκέλα αληηπξoζσπεχoπλ θαη ππoβάιιoληαη ζε επεμεξγαζία σο κηα 

κoξθή θoηλσληθήο κλήκεο. Έλα πιεξoθoξηαθφ ζχζηεκα κπoξεί επίζεο λα ζεσξεζεί 

σο εκη-επίζεκε γιψζζα πoπ ππoζηεξίδεη ηηο αλζξψπηλεο ιήςεηο απoθάζεσλ θαη 

δξάζεο. 

θoπφο oπoηoπδήπoηε πιεξoθoξηαθoχ ζπζηήκαηoο είλαη λα: 

- ρεδηάδεη 

- Διέγρεη 

- πληoλίδεη 

- Γηεθπεξαηψλεη ηηο ιεηηoπξγίεο ελφο oξγαληζκoχ ή επηρείξεζεο. 

Πιεoλεθηήκαηα ρξήζεο πιεξoθoξηαθψλ πζηεκάησλ 

Σα πιεξoθoξηαθά ζπζηήκαηα επεξεάδoπλ ζε κεγάιo βαζκφ ηε δηoίθεζε θαη 

ιεηηoπξγία ησλ oξγαληζκψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ ρξήζε ηoπο αληηθαηέζηεζε ηo 

κεγαιχηεξo πoζoζηφ ρεηξφγξαθσλ εγγξάθσλ κε αληίζηoηρα ειεθηξoληθά. Έηζη, έγηλε 

πηooηθoλoκηθή θαη γξήγoξε ε πξφζβαζε ζε δεδoκέλα, ελψ έπαςε λα είλαη ρξoλoβφξα 

θαη πoιχπιoθε ε δηαρείξηζε  ηoπο. Αθφκε, ε επεμεξγαζία ησλ ζηoηρείσλ κε 

ζηαηηζηηθά πξoγξάκκαηα πoπ παξάγoληαη απηφκαηα απφ ηα πιεξoθoξηαθά 

ζπζηήκαηα, πξoζθέξεη λέεο ιχζεηο θαη πξoηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξoβιεκάησλ 

πoπ αθoξoχλ ηελ επηρείξεζε. O ζπλερήο έιεγρoο θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ ζηoηρείσλ 

εμαζθαιίδεη επειημία θαη ζσζηή ιεηηoπξγία ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη θαιή 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 
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Μεηoλεθηήκαηα ρξήζεο πιεξoθoξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

Παξά ηελ ηεξάζηηα επηξξoή ησλ Πιεξoθoξηαθψλ πζηεκάησλ ζε επηρεηξήζεηο, ε 

ρξήζε ηoπο δεκηoχξγεζε θαη αξθεηά πξoβιήκαηα. Ζ αλάπηπμε ελφο oπoηoπδήπoηε 

Π έρεη πoιιέο απαηήζεηο πoπ πξέπεη λα ηθαλoπoηεζoχλ γηα ηελ πιήξε ιεηηoπξγία 

ηoπ. Σα πιέoλ ζπλήζε πξoβιήκαηα πoπ πξoθχπηoπλ είλαη ηα εμήο: 

- Πoιιέο θoξέο έλα πιεξoθoξηαθφ ζχζηεκα κπoξεί λα κελ είλαη εχρξεζηo γηα 

ρξήζηεο πoπ δε ζρεηίδoληαη αξθεηά κε ηελ ηερλoιoγία, κε απoηέιεζκα λα 

δπζαλαζρεηoχλ θαη λα κελ κπoξoχλ λα ηo ρξεζηκoπoηήζoπλ παξαγσγηθά. 

- Έλα Π αλ έρεη αηέιεηεο κπoξεί λα επηζηξέςεη πεξηηηέο πιεξoθoξίεο  θαη ίζσο 

δελ θαηαθέξεη λα ηθαλoπoηήζεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηoπ ρξήζηε. Απηφ 

ζπκβαίλεη ζπλήζσο δηφηη είλαη δχζθoιoο o θαζoξηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ κηαο επηρείξεζεο φηαλ δεκηoπξγείηαη ηo Π. 

- Oη ζπλερείο αιιαγέο θαη αλαβαζκίζεηο ζηo ιoγηζκηθφ ελδέρεηαη λα έρoπλ 

κεγάιooηθoλoκηθφ θφζηoο ζηελ επηρείξεζε πξoθεηκέλoπ ηo ιoγηζκηθφ ηεο λα 

είλαη ζχγρξoλo. 

- Ζ ζπληήξεζε ελφο πιήξoπο πιεξoθoξηαθoχ ζπζηήκαηoο ρξεηάδεηαη δηαξθή 

έιεγρo θαη αλαβάζκηζε ζε εθoπιηζκφ, θαηαξηηζκέλo πξoζσπηθφ θαη άκεζε 

απoθαηάζηαζε ιαζψλ ψζηε λα απoθεπρζoχλ πεξηζζφηεξα πξoβιήκαηα. 

Σφζo ζηελ ειιεληθή, φζo αη ηελ παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα εκπφδηα ζηε ρξήζε ησλ 

πιεξoθoξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζα ζπλερίζoπλ λα ππάξρoπλ αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πξφoδo ηεο ηερλoιoγίαο. Γη απηφ ρξεηάδεηαη ε ελεξγή παξoπζία ηoπ αλζξψπηλoπ 

δπλακηθoχ θαη φρη ε πιήξεο εμάξηεζε απφ ηα Π , παξά ηηο επθoιίεο πoπ καο 

πξoζθέξoπλ. 

3.2 Συςτήματα μηχανoγράφηςησ φαρμακείων 

3.2.1 πζηήκαηα Ζιεθηξoληθήο πληαγoγξάθεζεο 

Σα ζπζηήκαηα ειεθηξoληθήο ζπληαγoγξάθεζεο εγγπψληαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα, 

πoηφηεηα θαη απoηειεζκαηηθφηεηα ζηoλ ηoκέα ηεο θξoληίδαο 

πγείαο.(Lapaneetal.,2011).Σα πξoεγκέλα παγθφζκηα ζπζηήκαηα ειεθηξoληθήο 

ζπληαγoγξάθεζεο επηηξέπoπλ ηελ απoκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζε ιίζηεο θαξκάθσλ, 

oη ηαηξoί έρoπλ ηε δπλαηφηεηα λα βιέπoπλ ηη ζπληαγoγξαθoχλ oη άιιoη ηαηξoί ζηoπο 
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αζζελείο ηoπο, ελψ ηαπηφρξoλα εμαιείθoληαη ηα ηππoγξαθηθά ιάζε ζηε δηαδηθαζία 

θαη εκθαλίδoληαη πξoεηδoπoηήζεηο πoπ εμαζθαιίδoπλ κεγαιχηεξo έιεγρo θαη 

αζθάιεηα ζηηο δηαδηθαζίεο . Δπηπιέoλ, ηα ζπζηήκαηα απηά έρoπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

θoξηψλoπλ πιεξoθφξεζε ζρεηηθή κε αζθαιηζηηθoχο θoξείο φπσο ηππηθέο 

δηαδηθαζίεο, πεξηoξηζκoί ζηηο πoζφηεηεο θ.ά. 

3.2.2 πζηήκαηα Ζιεθηξoληθήο Δηζαγσγήο Παξαγγειηώλ 

ε παγθφζκηα θιίκαθα, ηα ζχγρξoλα ζπζηήκαηα επηηξέπoπλ ηελ ειεθηξoληθή 

εηζαγσγή παξαγγειηψλ. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηoπο παξφρoπο φπσο λoζoθoκεία, 

ηδησηηθέο θιηληθέο, θέληξα θξoληίδαο λα ρξεζηκoπoηoχλ πιεξoθoξηαθά ζπζηήκαηα 

γηα λα εηζάγoπλ απεπζείαο παξαγγειίεο θαξκάθσλ κέζσ ππoιoγηζηή ή θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ.Oη παξαγγειίεο θαηαγξάθoληαη ζε ςεθηαθή, δoκεκέλε θαη ππoιoγίζηκε 

κoξθή γηα ρξήζε κε ζηφρo ηελ αζθάιεηα θαη ηελ oξγάλσζε. Σα ζπζηήκαηα απηά 

εμαιείθoπλ ηα ζρεηηδφκελα κε γξαπηέο παξαγγειίεο πξoβιήκαηα, κέζσ ηεο κείσζεο 

ησλ δπζαλάγλσζησλ ή εκηηειψλ παξαγγειηψλ, θαη αθαηάιιεισλ δφζεσλ. Διέγρoληαη 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηo κεζoδηάζηεκα ησλ δφζεσλ, ηηο θαξκαθεπηηθέο κoξθέο, ηηο 

oδεγίεο παξαζθεπήο θαξκάθσλ, ηηο oδoχο ρoξήγεζεο, ηoπο ξπζκoχο έγρπζεο, ηηο 

δηπιέο ζπληαγέο, ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαξκάθσλ, ηηο αληελδείμεηο θαη ηηο αιιεξγίεο. 

Έηζη, επηηπγράλεηαη κείσζε ζηα ιάζε πoπ ζρεηίδoληαη κε θάξκαθα. 

(http://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Legislation) 

3.2.3Κξηηήξηα Δπηιoγήο ελόο πζηήκαηoο Μεραλoγξάθεζεο Φαξκαθείoπ 

O θαξκαθoπoηφο πoπ είλαη ηδηoθηήηεο θαξκαθείoπ, ζηε ζχγρξoλε επoρή, επηηειεί 

ηαπηφρξoλα δχo ξφιoπο, απηφλ ηoπ επηζηήκoλα θαξκαθoπoηoχ θαη απηφλ ηoπ 

manager. ηελ πξψηε πεξίπησζε παξέρεη ζπκβoπιέο ζρεηηθέο κε θάξκαθα, 

αζζέλεηεο, oκoξθηά θαη πoηφηεηα δσήο θαη ζηε δεχηεξε αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε 

ηoπ θαξκαθείoπ ηoπ κε ηέηoηo ηξφπo ψζηε λα επηηπγράλεη κεγαιχηεξε θεξδoθoξία, 

εζσηεξηθή oξγάλσζε, απoδoηηθέο ζρέζεηο κε ηηο oκάδεο ελδηαθέξoληoο (π.ρ. πειάηεο, 

πξoκεζεπηέο, αληηπξoζψπoπο, ηαηξoχο θ.ά.), ηθαλoπoηεκέλoπο, πηζηoχο αιιά θαη 

λέoπο πειάηεο. Σo ζχζηεκα κεραλoγξάθεζεο ηoπ θαξκαθείoπ πoπ ζα επηιέμεη o θάζε 

θαξκαθoπoηφο ζα πξέπεη λα ηθαλoπoηεί ηηο αλάγθεο θαη ησλ δχo ξφισλ πoπ θαιείηαη 

λα δηαδξακαηίζεη ηαπηφρξoλα o θαξκαθoπoηφο. ηo πεδίo ηεο παξoρήο ζπκβoπιψλ 

πξoο ηoπο πειάηεο-αζζελείο, ηo πξφγξακκα πξέπεη λα ππoζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα 
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δεκηoπξγίαο θαη δηαηήξεζεο αξρείoπ πειαηψλ, κε θαηαγξαθή ησλ πιεξoθoξηψλ 

(ηαηξηθψλ, θαξκαθεπηηθψλ, δεκoγξαθηθψλ θ.ά.) πoπ αθoξoχλ ηoλ θάζε πειάηε 

ρσξηζηά. Δπηπιέoλ, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε oιoθιεξσκέλσλ πιεξoθoξηψλ γηα 

θάζε θάξκαθo, φπσο ελδείμεηο, δoζoιoγία, αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο. Έλα ηκήκα ηoπ πξoγξάκκαηoο, επίζεο, ζα πξέπεη λα πξoζθέξεη, 

κέζσ ηεο απoζήθεπζεο πξoεγoχκελσλ αγoξψλ, βoήζεηα ζηo θαξκαθoπoηφ ζρεηηθά κε 

ηηο ζπληαγέο θαη ηηο αληίζηoηρεο επηιoγέο ηoπ εθάζηoηε πειάηε-αζζελoχο γηα 

ζπγθεθξηκέλε εκπoξηθή oλoκαζία θαξκάθoπ κε βάζε ηε δξαζηηθή oπζία. ηo πεδίo 

ηεο δηαρείξηζεο ηεο απoηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απoδoηηθφηεηαο θαη ηεο θεξδoθoξίαο 

ηoπ θαξκαθείoπ, έλα oιoθιεξσκέλo πξφγξακκα κεραλoγξάθεζεο ζα πξέπεη λα 

δηεπθoιχλεη ηo θαξκαθoπoηφ:   

 ηε δηαρείξηζε ησλ εκπoξεπκάησλ (θαξκάθσλ, OTC, θαιιπληηθψλ, 

ζπκπιεξσκάησλ δηαηξoθήο, ζπζθεπψλ κέηξεζεο δεηθηψλ θ.ά.).  

 ηε δεκηoπξγία ησλ παξαγγειηψλ.  

 ηελ oξγάλσζε ηεο απoζήθεο ηoπ. 

 ηελ ηακεηαθή θίλεζε. 

  ηελ θαηαγξαθή ηoπ ηδίξoπ ζε εκεξήζηα, εβδoκαδηαία ή κεληαία βάζε. 

  ηε θφξησζε ησλ ελεκεξψζεσλ ζρεηηθψλ κε αιιαγέο ζε ηηκέο ή ζηε 

λoκoζεζία. 

Ζ παξoρή εμεηδηθεπκέλεο ππoζηήξημεο θαη ζπλερoχο βoήζεηαο απφ ηελ εηαηξία πoπ 

δηαρεηξίδεηαη ηo πξφγξακκα κεραλoγξάθεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θξηηήξηo 

ζηελ επηιoγή. Δπίζεο ε δπλαηφηεηα πξoζαξκoγήο ηoπ ζηηο λέεο ηάζεηο θαη αιιαγέο 

φπσο ε απoζηoιή παξαγγειηψλ κέζσ δηαδηθηχoπ, ε ρξήζε barcodes ζεσξoχληαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζηoηρεία. πδεηoχκελεο κειιoληηθέο λέεο ηάζεηο φπσο ε 

απoζηoιή ζπληαγψλ απφ ηoλ ηαηξφ ζηo θαξκαθoπoηφ θαζψο θαη λέσλ ηηκψλ απφ ηηο 

εηαηξίεο ζηo θαξκαθoπoηφ ζα πξέπεη λα είλαη εθηθηφ λα ππoζηεξίδoληαη απφ ηέηoηoπ 

είδoπο πξoγξάκκαηα. Παξακέλεη, σζηφζo, παξά ηα γεληθά θξηηήξηα πoπ πξέπεη λα 

ηθαλoπoηoχληαη, πξoζσπηθή επηιoγή ηoπ θάζε θαξκαθoπoηoχ ηo ζχζηεκα 

κεραλoγξάθεζεο. (www.pharmacy2020.gr) 

Τπάξρoπλ πάξα πoιιέο εηαηξείεο πoπ θαηαζθεπάδoπλ ηέηoηα πξoγξάκκαηα εηδηθά γηα 

θαξακαθεία.O θαξκαθoπoηφο βξίζθεηαη ζε κεγάιo δίιεκκα γηα ηo πoηo πξφγξακκα 

ηειηθά λα επηιέμεη.Καλέλαο εηδηθφο φκσο δελ κπoξεί λα δψζεη κηα μεθάζαξε 
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απάληεζε γηα ηo πoηo πξφγξακκα είλαη ηo θαιχηεξo, θαζψο ε επηιoγή είλαη θαζαξά 

πξoζσπηθή ππφζεζε θάζε θαξκoπoηoχ.(www.pharmamanage.gr) 

Σo βαζηθφηεξo θξηηήξηo επηιoγήο απoηειεί ηo γεγoλφο φηη ηo πξφγξακκα δηαρείξηζεο 

θαξκαθείoπ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη θαη ηoπο δπo ξφιoπο ηoπ θαξκαθoπoηoχ: απηφλ 

ηoπ επηζηήκoλα θαξκαθoπoηoχ, πoπ είλαη λα δίλεη ζπκβoπιέο γηα ηα πξoβιήκαηα 

πγείαο, oκoξθηάο θαη επ δελ ησλ πειαηψλ ηoπ θαη απηφλ ηoπ “manager” πoπ δηεπζχλεη 

κηα επηρείξεζε, γηα ηελ oπoία είλαη ππεχζπλoο, πξoθεηκέλoπ απηή λα ιεηηoπξγεί 

ζσζηά θαη θεξδoθφξα.Ωο επηζηήκoλαο πγείαο, o θαξκαθoπoηφο oθείιεη λα δίλεη 

ζσζηέο θαη αθξηβείο ζπκβoπιέο πξoο ηoπο αζζελείο ηoπ.Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ηo 

πξφγξακκα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηoπξγίαο αξρείoπ πειαηψλ θαη λα 

δηαζέηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξoθoξίεο γηα θάζε θάξκαθo, δειαδή ελδείμεηο, 

δoζoιoγία, αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη αιιειεπηδξάζεηο. 

Παξάιιεια, έλα ζσζηά oιoθιεξσκέλo πξφγξακκα κεραλoξγάλσζεο ζα πξέπεη λα 

βoεζά ηo θαξκαθoπoηφ ζηε δηαρείξηζε ησλ εκπoξεπκάησλ ηεο επηρείξεζήο ηoπ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζηε δεκηoπξγία ηεο παξαγγειίαο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ απoζεκάησλ 

ηεο απoζήθεο ηoπ. 

Δίλαη δεδoκέλo φηη κηα ηερλoιoγηθή θαηλoηoκία, φπσο είλαη έλα ηέηoηo πξφγξακκα, 

απαηηεί κηα “ακθίδξoκε ζρέζε” κεηαμχ ηεο εηαηξείαο πoπ ηo δηαζέηεη θαη ηoπ ρξήζηε, 

ψζηε ε εθαξκoγή ηoπ λα ζηεθζεί κε επηηπρία θαη λα είλαη θαη oη δχo πιεπξέο 

επραξηζηεκέλεο.Πoιιoί θαξκαθoπoηoί δελ γλσξίδoπλ αξθεηά πξάγκαηα γηα ηε ρξήζε 

ειεθηξoληθψλ ππoιoγηζηψλ θαη πφζo κάιιoλ γηα έλα πξφγξακκα δηαρείξηζεο 

θαξκαθείoπ.Μέρξη ηελ πιήξε θαηαλφεζε ελφο ηέηoηoπ πξoγξάκκαηoο, ρξεηάδεηαη 

εμεηδηθεπκέλε ππoζηήξημε, ηελ oπoία oθείιεη λα παξέρεη ε εηαηξεία γηα λα βoεζήζεη 

ηo ρξήζηε ζηελ εθκάζεζε, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερψο δίπια ηoπ γηα 

λα ιχλεη φιεο ηηο απoξίεο θαη ηα πξoβιήκαηά ηoπ.Φπζηθά, ε ππoζηήξημε απηή ζα 

πξέπεη λα ζπλερίδεηαη παξάιιεια κε ηε ρξήζε ηoπ πξoγξάκκαηoο, γηαηί δελ είλαη 

ιίγεο oη θoξέο πoπ απαηηoχληαη αιιαγέο (π.ρ. αιιαγή ηηκψλ) θαη ηξoπoπoηήζεηο κε ηo 

πέξαζκα ηoπ ρξφλoπ.Γη’ απηφ, έλα ζεκαληηθφ θξηηήξηo επηιoγήο πξέπεη λα είλαη θαη ε 

εγγπήζε πoπ ζα ιάβεη o θαξκαθoπoηφο γηα ηελ εμππεξέηεζή ηoπ αλά πάζα ζηηγκή, 

ψζηε λα κε δεκηoπξγεζoχλ πξoβιήκαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ηφζo ζεκαληηθψλ 

εξγαζηψλ ηoπ. 
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Oη αλάγθεο ηoπ θαξκαθείoπ κεηαβάιιoληαη θαη απμάλoληαη ζπλερψο θαη o 

θαξκαθoπoηφο δελ πξφθεηηαη λα θάλεη κηα ηέηoηα επέλδπζε ζε ρξφλo θαη ρξήκα, αλ 

δελ είλαη ζίγoπξoο φηη απηή κπoξεί λα πξoζαξκoζηεί γηα λα θαιχςεη θαη ηηο 

κειιoληηθέο αλάγθεο ηoπ.Σέηoηεο θπζηθά απoηειoχλ - κεηαμχ άιισλ - ε ζχλδεζε ζηo 

δηαδίθηπo, ε απoζηoιή παξαγγειηψλ κέζσ ηoπ δηαδηθηχoπ, ε ρξήζε ηoπ barcode, ελψ 

κειιoληηθά ζπδεηείηαη θαη ε απoζηoιή ησλ ζπληαγψλ κέζσ δηαδηθηχoπ απφ ηo γηαηξφ 

ζηo θαξκαθoπoηφ, θαζψο θαη ε απoζηoιή ησλ λέσλ ηηκψλ αξθεηψλ πξoτφλησλ απφ ηηο 

εηαηξείεο ζηo θαξκαθoπoηφ. 

Έηζη, o θαξκαθoπoηφο πξέπεη λα ζηγoπξεπηεί φηη ηo πξφγξακκα πoπ ζα επηιέμεη 

κπoξεί λα πξoζαξκoζηεί ζηηο λέεο κειιoληηθέο ηoπ αλάγθεο. 

πλεπψο, γίλεηαη ηειηθά αληηιεπηφ φηη δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ιίζηα θξηηεξίσλ 

πoπ πξέπεη λα αθoιoπζείηαη, θαζψο ε επηιoγή είλαη θαζαξά πξoζσπηθή ππφζεζε. 

Μέζσ ελφο ζσζηά δoκεκέλoπ Πιεξoθoξηαθoχ πζηήκαηoο, o θαξκαθoπoηφο κπoξεί 

λα γλσξίδεη, κέζα ζε ειάρηζηo ρξφλo θαη κε ηε κέγηζηε αθξίβεηα, ζεκαληηθέο θαη 

θξίζηκεο πιεξoθoξίεο γηα ηηο απoθάζεηο πoπ πξφθεηηαη λα πάξεη γηα ηελ επηρείξεζή 

ηoπ, πoπ ζα ηoλ oδεγήζoπλ ζε κηα πηo απoηειεζκαηηθή δηαρείξηζε. 

Κάζε επηρείξεζε πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηoπο επηδησθφκελoπο 

ζηφρoπο, κε ηo είδoο ηoπ ηoκέα δξαζηεξηφηεηαο θαη κε ηα αλακελφκελα 

απoηειέζκαηα.Ζ ζπλάξηεζε απηή πξέπεη λα είλαη φζo ηo δπλαηφλ πηo ειαζηηθή, ψζηε 

λα δηεπθoιχλεηαη ε γξήγoξε θαη ζσζηή πιεξoθφξεζε κέζα ζηελ επηρείξεζε. 

 

 

Πέληε Αμoλεο Γηαρείξηζεο 

Σo θαξκαθείo ζαλ επηρείξεζε πεξηιακβάλεη 5 άμoλεο δηαρείξηζεο πoπ ζπληειoχλ ζηε 

δoκή ηoπ: 

1. Δκπoξηθή/Oηθoλoκηθή (ηδίξoο, θεξδoθoξία, ξεπζηφηεηα, λεθξφ ζεκείo) 

2. Αλζξψπηλo Γπλακηθφ (δηαθξηηoί ξφιoη, έιεγρoο απφδoζεο) 

3. Υψξoο (merchandising) 
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4. Marketing (θάξηα πειάηε, sms, βηηξίλα) 

5. πζηήκαηα/Πιεξoθoξηθή (δηαδηθαζία παξαιαβήο, απoγξαθή, θαηαγξαθή 

φισλ ησλ πσιήζεσλ, ζπκθσλία γηα πξoτφληα ζηoλ θαξκαθoπoηφ & ηoπο 

ζπλεξγάηεο ηoπ) 

 

Oη ηξείο βαζηθoί δείθηεο παξαθoιoχζεζεο ηoπ θαξκαθείoπ πoπ oδεγoχλ ζηε ιήςε 

απoθάζεσλ απoηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο είλαη oη πσιήζεηο, oη αγoξέο θαη ηo 

απφζεκα. 

Μέζσ ησλ πσιήζεσλ κπoξoχκε λα παξαθoιoπζήζoπκε ηε δπλακηθή ηoπ θαξκαθείoπ 

(ηδίξoο), ηo κεηθηφ θέξδoο, ηo κεηθηφ πεξηζψξηo θέξδoπο, ηελ απφδoζε ηoπ 

θαξκαθείoπ ηελ πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ, ηε δεκηoπξγία ζηφρσλ ζε πσιήζεηο θαη 

ηoλ πξoζδηoξηζκφ ηoπ λεθξoχ ζεκείoπ ζε απφζεκα. 

Ζ ζσζηή πιεξoθoξία ηoπ δείθηε ησλ αγoξψλ oδεγεί ζε ζηoρεπκέλεο αγoξέο, ζε 

απφδoζε απαζρoιoχκελσλ θεθαιαίσλ, ζε ζσζηή εκπoξηθή πoιηηηθή θαη ζε 

αζθαιέζηεξε εηθφλα πξoεγoχκελσλ αγoξψλ (π.ρ. επoρηαθέο). 

Σέιoο ε ηήξεζε ηεο απoζήθεο oδεγεί ζε ζσζηφ ππoιoγηζκφ ηεο θπθιoθoξηαθήο 

ηαρχηεηαο, απφδoζε απαζρoιoχκελσλ θεθαιαίσλ θαη απoθπγή ηoπ «βπζηζκέλoπ 

stock». 

3.2.4 Οη ιεηηνπξγίεο ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο θαξκαθείνπ 

Oη δηαδηθαζίεο πoπ ζρεηίδoληαη κε ηα Πιεξoθoξηαθά πζηήκαηα ηoπ θαξκαθείoπ 

δεκηoπξγoχλ φιo ηo πιαίζηo πoπ ρξεηάδεηαη o θαξκαθoπoηφο θαη oη ζπλεξγάηεο ηoπ 

γηα λα αληιoχλ ηε ζσζηή πιεξoθoξία. 

Απηφ πξoυπoζέηεη φηη δηαδηθαζίεο φπσο ε παξαιαβή πξoτφλησλ, ε ηήξεζε απoζήθεο, 

ε εηζαγσγή λέσλ πξoτφλησλ, ε απoγξαθή, ε εηζαγσγή φισλ ησλ πσιήζεσλ 

(ιηαληθή/ρoλδξηθή/ζε ζπλαδέιθoπο), ηα δαλεηθά (ζε ζπλαδέιθoπο θαη πειάηεο), ε 

δηαδηθαζία ηακείoπ, ε θάξηα πειάηε θαη o θoξoιoγηθφο κεραληζκφο, ηεξoχληαη 

θαζεκεξηλά απφ φιoπο φζoπο εξγάδoληαη ζηo ρψξo ηoπ θαξκαθείoπ, κε ηoλ ίδηo 

ηξφπo. 

Έηζη ηo Πιεξoθoξηαθφ χζηεκα Μπoξεί λα Λεηηoπξγήζεη σο Δξγαιείo: 
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α) Δκπoξηθήο δηαρείξηζεο πσιήζεσλ, αγoξψλ θαη απoζεκάησλ, 

β) Αμηoιφγεζεο ηoπ πξoζσπηθoχ, κέζσ ηεο επίηεπμεο ζηφρσλ βάζε ησλ πσιήζεσλ 

θαη 

γ) Απoηειεζκαηηθήο επηθoηλσλίαο κε ηoλ πειάηε κέζσ ηoπ Marketing (ζηoρεπκέλσλ 

πξoσζεηηθψλ ελεξγεηψλ). 

Ωζηφζo, πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ πσο oη δηαδηθαζίεο πoπ πξoαλαθέξζεθαλ 

ιεηηoπξγoχλ σο έλα ελoπoηεκέλo ζχζηεκα θαη δελ κπoξoχλ λα απoηειέζoπλ απφ 

κφλεο ηoπο πεγή ζσζηήο θαη ρξήζηκεο πιεξoθoξίαο γηα ηoλ θαξκαθoπoηφ θαη ηoπο 

ζπλεξγάηεο ηoπ. 

Έρεη παξαηεξεζεί ζηo παξειζφλ πψο ιφγσ ηεο κε αλαγθαηφηεηαο θαζεκεξηλήο θαη 

ζπλεπoχο ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, πoιιά θαξκαθεία ζήκεξα αληηκεησπίδoπλ έλαλ 

ηεξάζηηo φγθo δεδoκέλσλ θαη εθθξεκκoηήησλ, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ελαξκφληζεο 

ησλ ήδε ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ. Απηφο o φγθoο απαηηεί θεθάιαηα θαη ρξφλo γηα λα 

ελαξκoληζηεί.Όπσο θάζε δηαδηθαζία έηζη θαη απηή ρσξίδεηαη ζε βήκαηα πoπ κπoξoχλ 

λα oδεγήζoπλ ζηελ επίηεπμε ηoπ επηδησθφκελoπ ζηφρoπ, δειαδή ηεο ελαξκφληζεο 

ησλ πιεξoθoξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηoπ θαξκαθείoπ. 

Ζ ππεξαπαζρφιεζε εληφο θαη εθηφο ηoπ ρψξoπ ηoπ θαξκαθείoπ είλαη θπζηθφ λα κελ 

επηηξέπεη ζηoλ θαξκαθoπoηφ λα δηαρεηξηζηεί ηελ επηρείξεζε ηoπ ζηo βαζκφ πoπ ζα 

κπoξoχζε λα πξoβιέπεη πηζαλoχο θηλδχλoπο ζρεηηθά κε ηελ εκπoξηθή δηαρείξηζε θαη 

ηελ θεξδoθoξία ηεο.Ζ ζσζηή θαηαγξαθή ηεο πιεξoθoξίαο ιoηπφλ ζα εμππεξεηήζεη 

ζε κεγάιo βαζκφ ηελ απoθπγή ιαζψλ πoπ κπoξoχλ λα γίλoπλ αληηιεπηά 

καθξoπξφζεζκα.Ζ αλαγθαηφηεηα ελφο ελεκεξσκέλoπ πιεξoθoξηαθoχ ζπζηήκαηoο 

δελ είλαη θάηη πoπ ζα πξέπεη λα απαζρoιεί κφλo θαξκαθεία κε πoιπάξηζκo 

πξoζσπηθφ, αιιά oπoηoπδήπoηε κεγέζoπο αθφκα θαη ρσξίο πξoζσπηθφ.Όπoηo θαη αλ 

είλαη ηo κέγεζoο ελφο θαξκαθείoπ ζήκεξα, ε ζσζηή ή ε ιάζoο θίλεζε παίδεη 

θαζoξηζηηθφ ξφιo ζηo κέιιoλ ηεο επηρείξεζεο.Καζoξηζηηθφο θαη δσηηθφο παξάγoληαο 

ιoηπφλ, είλαη ε ζσζηή oξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο. 

Σo θαξκαθείooδεγείηαη ζε κηα άιιε επoρή θαη θαζψο θoξπθψλoληαη oη αιιαγέο ζηo 

λoκoζεηηθφ πιαίζηo ηoπ ρψξoπ ρσξίο επθξηλέο απoηέιεζκα, ηo έιιεηκκα αμηφπηζηεο 
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πξooπηηθήο γηα ηελ πoξεία ηoπ, δεκηoπξγεί φιo θαη πεξηζζφηεξo ηελ αλάγθε γηα κηα 

oπζηαζηηθή ελδoζθφπεζε, αιιά θαη κηα θαιχηεξε oξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ ζσζηή oξγάλσζε ηoπ θαξκαθείoπ κέζσ ησλ πιεξoθoξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη 

πιέoλ αληηιεπηή απφ ηoπο πεξηζζoηέξoπο θαξκαθoπoηoχο αιιά θαη ηoπο ζπλεξγάηεο 

ηoπο σο έλα κέζo άκεζεο πιεξoθoξίαο γηα κηα απoηειεζκαηηθή oξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζε. 

3.2.5 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ινγηζκηθώλ παθέησλ 

3.2.5.1 CSA-Farmakonet 

Ζ CSA αλαπηχζζεη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ γηα ηελ ειιεληθή αγνξά θαη εηδηθά γηα ηνλ 

θιάδν ηνπ θαξκάθνπ απφ ην 1985. Μέζα απφ κία ζπλεπή, παξαγσγηθή θαη επηηπρή 

πνξεία, έθζαζε ζην ζεκείν ζήκεξα λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ 55% ησλ 

θαξκαθείσλ θαη ηνπ75% ησλ θαξκαθαπνζεθψλ, ηδησηηθψλ θαη ζπλεηαηξηζηηθψλ, 

ζηελ Διιάδα.(www.csagreece.com/farmakeia) 

Όια ηα πξντφληα ηεο νηθνγέλεηαο Farmakon έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ην 

θαξκαθείν, γηα λα ππνζηεξίμνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Με ππξήλα ην Νν 1  πξφγξακκα δηαρείξηζεο θαξκαθείνπ ηεο αγνξάο 

ην Farmakon, εμειίζζνπλ ην ειιεληθφ θαξκαθείν ζε δχν θαηεπζχλζεηο: 

1) Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κεγάιεο επηρείξεζεο, πξνζθέξνληαο δηαδηθαζίεο, 

αμηνπηζηία, παξακεηξνπνίεζε, πιεξνθφξεζε, επειημία θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε φιεο ηηο αλάγθεο κηαο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο θαη 

πξνζζέηνληαο επηιεθηηθά ζην θαξκαθείν δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο  κεγάιεο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο θαη εληαηηθήο ιηαληθήο, θαζψο επίζεο 

2) Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νκαδνπνίεζεο, επηηξέπνληαο ηελ ιεηηνπξγία 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ ζπλεξγαδφκελσλ θαξκαθείσλ, νκάδσλ 

θαξκαθείσλ, δηθηχσλ θαη αιπζίδσλ θαξκαθείσλ. 

Σα πξνγξάκκαηα ηεο νηθνγελείαο πξντφλησλ Farmakon δηαιεηηνπξγνχλ ζηελά κεηαμχ 

ηνπο γηα λα ππνζηεξίμνπλ αμηφπηζηα ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξκαθείνπ, γηα 

λα απηνκαηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ 

ηαρχηαηα ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο. 

http://www.csagreece.com/farmakeia
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Farmakon 

ην Farmakon βαζίδνληαη πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά ειιεληθά θαξκαθεία.Δίλαη έλα 

πιήξεο, αμηφπηζην πξφγξακκα δηαρείξηζεο θαξκαθείνπ, πνπ πεξηιακβάλεη Δθηέιεζε 

πληαγψλ, Ζιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε, Απνζήθε, Πξνκεζεπηέο, Πειάηεο, 

Αγνξέο, Πσιήζεηο, Αζθαιηζηηθά Σακεία, Κάξηα κέινπο, Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε, 

Αμηφγξαθα, ηαηηζηηθή Πιεξνθφξεζε. Τπνζηεξίδεη ηακεηαθέο κεραλέο, εηηθέηεο 

δνζνινγηψλ, εθθξεκφηεηεο πειαηψλ. 

FarmakonRetail 

Πξφθεηηαη γηα πξφγξακκα εληαηηθήο ιηαληθήο ζην θαξκαθείν. Πεξηιακβάλεη ηελ  

πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεσλ κε ηακεηαθά ζπζηήκαηα εληαηηθήο ιηαληθήο (POS). 

Οζφλε αθήο, δηαρείξηζε πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη εθπησηηθψλ θνππνληψλ, απηφλνκε 

ιεηηνπξγία, ζρεδίαζε γηα ηαρχηαηε δηεθπεξαίσζε πσιήζεσλ, πιήξεο ελζσκάησζε 

ζην πξφγξακκα δηαρείξηζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θαξκαθείνπ. 

FarmakonMobile 

Απνηειεί ηελ ππνζηήξημε ρξήζεο θνξεηψλ αζχξκαησλ ηεξκαηηθψλ (PDA) ζε on-line 

ζχλδεζε κε ην πξφγξακκα δηαρείξηζεο θαξκαθείνπ, γηα παξαιαβή εκπνξεπκάησλ, 

επθνιία θπζηθήο απνγξαθήο, θαζψο επίζεο θαη πξαγκαηνπνίεζε ιηαληθήο πψιεζεο. 

Farmakone-order 

Μέζσ απηνχ πξαγκαηνπνηείηαη  ζχλδεζε κε ειεθηξνληθνχο θφκβνπο πξνκεζεπηψλ 

κέζσ δηαδηθηχνπ, γηα απηφκαηε απνζηνιή παξαγγειίαο, ειεθηξνληθή ιήςε 

ηηκνινγίνπ αγνξάο, απηφκαηε θαηαρψξεζε ηηκνινγίνπ αγνξάο,  ιήςε ελεκεξψζεσλ 

ηηκψλ θαζψο θαη γεληθφηεξα αξρείσλ θαξκάθσλ θαη παξαθαξκάθσλ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν θαη κε κεγάιε επθνιία.  

FarmakonFarShop 

Αλαθέξεηαη ζηε γέθπξα ζχλδεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο κε ζχζηεκα e-

shop. Καηέβαζκα θαξηειψλ πειαηψλ θαη παξαγγειηψλ ζην πξφγξακκα δηαρείξηζεο 

θαξκαθείνπ, γηα έθδνζε παξαζηαηηθψλ απνζηνιήο θαη νξζή ηήξεζε απνζήθεο. 

Γπλαηφηεηα ελεκέξσζεο e-shop κε ππφινηπα απνζήθεο. 
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Farmakon Βάζε Παξαθαξκάθσλ 

Πξφγξακκα ελεκέξσζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο βάζεο πξντφλησλ ηνπ 

θαξκαθείνπ. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα επηιεθηηθήο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ θαη δηαξθνχο 

ελεκέξσζεο απφ ηηο βάζεηο παξαθαξκάθσλ πνπ δηαζέηνπλ νη θαξκαθαπνζήθεο, νη 

ζπλεηαηξηζκνί θαη νη εηαηξίεο, φπσο επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ 

θαη δηαξθνχο ελεκέξσζεο απφ θαηαμησκέλεο βάζεηο παξαθαξκάθσλ πνπ δηαηίζεληαη 

ζηελ ειιεληθή αγνξά, φπσο ην Databox
®
.  

Farmakon Δπηζηεκνληθή Πιεξνθφξεζε 

Πξφθεηηαη γηα επξεκαηηθή ελζσκάησζε πιεξνθνξηψλ ελδείμεσλ, αληελδείμεσλ, 

αιιειεπηδξάζεσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ θαξκάθσλ, δηαηξνθηθψλ ζπκβνπιψλ θιπ γηα 

ηα θάξκαθα πνπ πεξηέρεη θάζε ζπληαγή, θαηά ην ρξφλν εθηέιεζήο ηεο. 

Αιιειεπηδξάζεηο έλαληη ηνπ θαξκαθεπηηθνχ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο. χλδεζε κε 

ζπλδξνκεηηθέο ππεξεζίεο ζε εμεηδηθεπκέλεο βάζεηο πιεξνθνξηψλ, φπσο ην θ-

αλαδήηεζε. 

FarmakonAccounts 

Λνγηζηηθή Βηβιίσλ Γ’ Καηεγνξίαο γηα ην θαξκαθείν, ειιεληθά θαη δηεζλή ινγηζηηθά 

πξφηππα, πιήξεο παξαθνινχζεζε  ινγαξηαζκψλ, αλαιπηηθή ινγηζηηθή, δηαρείξηζε 

θέληξσλ θφζηνπο. 

FarmakonCRM 

χζηεκα πηζηφηεηαο γηα ην πειαηνιφγην ηνπ θαξκαθείνπ, εηδηθά αλαπηπγκέλν γηα ηνλ 

θιάδν ηνπ θαξκάθνπ. Τινπνίεζε κεζφδσλ SegmentedMarketing ζην θαξκαθείν γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ. Αμηνπνίεζε πξντφλησλ, θαηεγνξηψλ 

πξντφλησλ, πειαηψλ, θαηεγνξηψλ πειαηψλ θαη αγνξαζηηθνχ πξνθίι πειαηψλ, γηα 

πξαγκαηνπνίεζε ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ πξνψζεζεο. ηνρεπκέλε επηθνηλσλία 

πξσηνβνπιηψλ κε κελχκαηα SMS. Τπνζηήξημε εμειηγκέλεο θάξηαο κέινπο. 

Τπνζηήξημε εμαηνκηθεπκέλεο επηθνηλσλίαο κε πειάηε/αζζελή ζην ζεκείν 

εμππεξέηεζεο. Τπνζηεξίδεη απηφλνκα θαξκαθεία, νκάδεο, δίθηπα θαη αιπζίδεο 

θαξκαθείσλ. 

FarmakonBI 
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Αμηνπνίεζε ηερλνινγίαο BIBusinessIntelligence θαη OLAP θχβσλ γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ εκπνξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαξκαθείνπ. Γπλακηθέο αλαθνξέο δεδνκέλσλ κε 

δπλαηφηεηα εζηηαζκέλεο εκβάζπλζεο ζε ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Αλάιπζε αλά 

πειάηε, πξνκεζεπηή θαη πξντφλ, κήλα κε ην κήλα, αιιά θαη έλαληη ηεο αληίζηνηρεο 

πεξηφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ. Άκεζε επαθή ηνπ θαξκαθνπνηνχ κε ηα 

δεδνκέλα ηνπ. Δπηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ θαη αλάδεημε ηεο πιεξνθνξίαο κέζα απφ έλα 

κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ. Τπνζηεξίδεη απηφλνκα θαξκαθεία, νκάδεο, δίθηπα θαη 

αιπζίδεο θαξκαθείσλ. 

FarmakonRobot 

Έλα εηδηθφ ζχζηεκα ινγηζκηθνχ πνπ ζπλδέεη ην Farmakon κε ζπζηήκαηα 

απηνκαηηζκνχ θαξκαθείνπ, φπσο ην ROWA πνπ είλαη ην Νν 1 ξνκπφη θαξκαθείνπ 

ζηελ επξσπατθή θαη ειιεληθή αγνξά, θαη πνπ εθπξνζσπεί θαη ππνζηεξίδεη ε CSA. 

FarmakonERP 

Πιήξεο κεραλνγξαθηθή θάιπςε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο κε 

παξακεηξνπνίεζε θαη επεθηαζηκφηεηα δνθηκαζκέλε ζε πνιχ κεγάιεο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο. Δλνπνίεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαξκαθείνπ ή ησλ θαξκαθείσλ. Γηαρείξηζε ππνθαηαζηεκάησλ 

θαη πνιιαπιψλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. Γηαρείξηζε παξαγγειηψλ, πξνκεζεηψλ, 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, απνγξαθψλ, απνζέκαηνο αλά ηκήκα, απνζεθεπηηθφ ρψξν ή 

θαηάζηεκα. Λνγηζηηθή παξαθνινχζεζε βηβιίσλ Γ’ θαηεγνξίαο. Πιήξεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Γηνηθεηηθή πιεξνθφξεζε. 

FarmakonGroup 

On-lineζχλδεζε ζπλεξγαδφκελσλ θαξκαθείσλ. Σα θαξκαθεία δηαηεξνχλ ηελ 

απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπο, αιιά κπνξνχλ λα βιέπνπλ ην ππφινηπν είδνπο , ην 

ηζηνξηθφ πειάηε, ηηο εθθξεκφηεηεο. Δπίζεο κπνξνχλ λα ηεξνχλ εληαία βάζε 

παξαθαξκάθσλ, κε ζπληήξεζή ηεο απφ έλα εμ απηψλ. 

FarmakonServer 

Κεληξηθφο θφκβνο δηθηχνπ/αιπζίδαο θαξκαθείσλ πνπ δηαζπλδέεηαη on-line κε ηα 

κέιε ηνπ δηθηχνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Τπνζηεξίδεη θεληξηθή θσδηθνπνίεζε 
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δεδνκέλσλ θαη ζπληήξεζε αξρείνπ παξαθαξκάθσλ γηα φιν ην δίθηπν θαξκαθείσλ. 

πγθεληξψλεη ηελ εκπνξηθή θίλεζε φινπ ηνπ δηθηχνπ. Αλαιχεη ζηαηηζηηθά ηηο 

πσιήζεηο θαη ηηο αγνξέο. 

3.2.5.1.1 Οφέλη ενόσ Φαρμακείου από τη χρήςη των προΰόντων τησ CSA 

Έλα θαξκαθείν κπνξεί λα σθειεζεί ηα κέγηζηα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ 

ηεο CSA. Ζ CSA  παξέρεη κελ ην βαζηθφ πξφγξακκα  δηαρείξηζεο θαξκαθείνπ, αιιά 

επίζεο παξέρεη κία κεγάιε νηθνγέλεηα πξντφλησλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηφ θαη δίλνπλ 

νπζηαζηηθέο πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο φπσο νη παξαθάησ. 

1. Δπηηάρπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηακείσλ κε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ ζηαζκψλ 

ιηαληθήο πψιεζεο, πνπ ππνζηεξίδνπλ 

 Πιεξσκή κε κεηξεηά θαη πηζησηηθέο θάξηεο 

 Οζφλεο αθήο θαη εηδηθή ζρεδίαζε εμππεξέηεζεο εληαηηθήο ιηαληθήο 

2. Φνξεηέο ηακπιέηεο ζπλδεδεκέλεο αζχξκαηα ζην δίθηπν ηνπ θαξκαθείνπ, κε 

ηηο νπνίεο: 

 Γίλνληαη πσιήζεηο ζηε ζάια, έμσ απφ ηνλ πάγθν. 

 Γίλεηαη έιεγρνο ηηκψλ πξνηφλησλ θαη παξέρνληαη επηπξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνηφληα. 

 Απηνκαηνπνηνχληαη νη παξαιαβέο. 

 Οη απνγξαθέο γίλνληαη εχθνιεο κε επί ηφπνπ ζθαλάξηζκα ησλ 

πξντφλησλ ζηα ξάθηα θαη ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 

3. Οξγάλσζε ηεο απνζήθεο κε θαηεγνξίεο, ππνθαηεγνξίεο θιπ ρσξίο 

δηπινεγγξαθέο θαη κε εχθνιν ηξφπν ηήξεζήο ηνπο. 

4. On-line ζχλδεζε κε ηελ θαξκαθαπνζήθε γηα απηφκαηε απνζηνιή 

παξαγγειίαο θαη ιήςε ηηκνινγίνπ, γηα ιήςε πιεξνθφξεζεο θιπ 

5. Άκεζε, ζπλερήο απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ ιεηηνπξγίαο θαη εκπνξηθήο 

δηαρείξηζεο, αλά ψξα, εκέξα, κήλα θαη έηνο. Γπλαηφηεηα δηαδξαζηηθήο 

έξεπλαο επάλσ ζηα ζηνηρεία. Πξφζβαζε απφ ππνινγηζηή, smartphone θαη 

tablet απφ νπνπδήπνηε. 

 Αλάιπζε θηλεηηθφηεηαο εηδψλ κε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα θαη άιινπο 

δείθηεο. 

 Αλάιπζε θεξδνθνξίαο 
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 Αλάιπζε πσιήζεσλ πξνζσπηθνχ 

 Αλάιπζε αγνξψλ θαη πξνκεζεπηψλ 

 Αλάιπζε πσιήζεσλ νίθσλ θαη δηθαηνχρσλ 

6. Μνληέξλα δηαρείξηζε πειαηνινγίνπ κε ζχζηεκα πηζηφηεηαο πνπ δηαρεηξίδεηαη 

φιεο ηηο παξνρέο ηνπ θαξκαθείνπ, πφληνπο γηα θάξηεο κειψλ θαη εθπηψζεηο 

αλά είδνο, θαηεγνξία, νίθν θιπ .  

 Μειέηε αγνξαζηηθνχ πξνθίι 

 Αμηνπνίεζε αγνξαζηηθνχ πξνθίι γηα εζηηαζκέλε επηθνηλσλία κε email 

θαη sms ζε νκάδεο πειαηψλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  ή αλαγθψλ 

7. Γεθχξσζε κε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαξκαθείνπ γηα απηνκαηνπνίεζε 

δηαδηθαζηψλ κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θαξκαθείνπ. 

3.2.5.2 EUROMEDICA 

Ζ εηαηξία EuropharmacyHellas κε δπλακηθή παξνπζία ζην ρψξν ηεο 

κεραλνγξάθεζεο θαξκαθείνπ, έρεη θχξην αληηθείκελφ ηεο ην πξφγξακκα 

δηαρείξηζεο θαξκαθείνπ  Euromedica. (www.euromedica.gr) 

Σν ελεξγφ δπλακηθφ ηεο EuropharmacyHellas απαξηίδνπλ έκπεηξνη αλαιπηέο θαη 

πξνγξακκαηηζηέο, πξσηνπφξνη ζην ρψξν ηεο κεραλνγξάθεζεο ηνπ Διιεληθνχ 

Φαξκαθείνπ. Έρεη δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο ππνζηήξημεο, πνπ 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο γηα ην ζχγρξνλν θαξκαθείν. 

Οη εηδηθά εθπαηδεπκέλνη ζπλεξγάηεο ηεο Europharmacy είλαη 

πάληα δίπια ζηνπο θαξκαθνπνηνχο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο πνιπάξηζκεο 

απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζπλερψο. 

Λεηηνπξγίεο:  

 Άκεζε θαη γξήγνξε Δθηέιεζε πληαγψλ κε δπλαηφηεηα έθδνζεο απφδεημεο  

 Καηαζηάζεηο Αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

 Γξαζηηθέο νπζίεο-Υξήζε- Γνζνινγία-Δλδείμεηο/Αληελδείμεηο-Οκνεηδή 

 Δχθνιε Σήξεζε Απνζήθεο θαη Απνγξαθή 

 Φαξκαθνηερληθέο Δξγαζίεο 

 Ζιεθηξνληθή παξαγγειία 

 Κάξηα πειάηε & ηζηνξηθφ πειαηψλ 

 Πξνκεζεπηέο 
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 Απηφκαην Backup 

 Αλαιπηηθφ Σακείν εκέξαο / κελφο 

 Σήξεζε βηβιίσλ Β’ θαηεγνξίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην «Λνγηζηήο Win» 

 ηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ζχγθξηζε εηδψλ 

 Εεκηνγφλα απνζέκαηα 

 Έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ 

 Δλζσκαησκέλν αξρείν παξαθαξκαθεπηηθψλ 

πκβαηφηεηα κε:  

 Όινπο ηνπο ηχπνπο ησλ εθηππσηψλ 

 Σακεηαθέο Μεραλέο (κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε Ζ/Τ πνπ ζπλνδεχνληαη απφ 

εηδηθφ πξσηφθνιιν ζχλδεζεο) 

 Barcode Readers 

 Φνξνινγηθνχο Μεραληζκνχο ηχπνπ Α θαη Β 

 EuromedicaCL 

Δηδηθά ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θαξκαθείνπ θιηληθψλ. Οινθιεξσκέλε 

ιχζε κεραλνγξάθεζεο θαξκαθείνπ θιηληθψλ κε απιφηεηα ζηε ρξήζε θαη άςνγε 

ππνζηήξημε. 

 EuromedicaNet 

Ζ Europharmacy Hellas, παξαθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο, θαηλνηνκεί θαη έρεη πξνβεί 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ EuromedicaNet πνπ ππνζηεξίδεη νκάδεο θαξκαθείσλ πνπ 

επηζπκνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο.  Αλαιπηηθφηεξα: Λεηηνπξγεί 

ρξεζηκνπνηψληαο θαηαλεκεκέλε βάζε δεδνκέλσλ. Γειαδή ηα δεδνκέλα ηνπ θάζε 

θαξκαθείνπ (ζηνηρεία απνζήθεο, πσιήζεσλ θηι) παξακέλνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

θαξκαθνπνηνχ θαη φρη ζε θάπνηνλ server εθηφο θαξκαθείνπ. Δξσηήκαηα θαη 

δεδνκέλα δηαθηλνχληαη κφλν κεηαμχ κειψλ ηνπ δηθηχνπ. 

1. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα εξσηήκαηνο γηα ην απφζεκα θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

είδνπο ζηα κέιε ηνπ δηθηχνπ. Σν εξψηεκα δελ απαηηεί έγθξηζε γηα λα κε 

δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ησλ θαξκαθείσλ. Δάλ πξφθεηηαη γηα παξαθάξκαθν, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο νκάδαο πξντφλησλ (πρ. αληειηαθφ κε 30 
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βαζκνχο). Ζ απάληεζε εκθαλίδεηαη ζε πίλαθα πνπ πεξηέρεη ηα θαξκαθεία πνπ 

δηαζέηνπλ ην πξντφλ θαζψο θαη ηα ηεκάρηα. 

2. Γηα ην δαλεηζκφ θάπνηνπ είδνπο απφ κέινο ηνπ δηθηχνπ απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε 

επηθνηλσλία κέζσ messenger ψζηε λα δνζεί ε έγθξηζε. Όιεο νη θηλήζεηο 

δαλεηζκνχ θαηαγξάθνληαη θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα εθηχπσζεο, ψζηε θαηά     

ζπκθσλεκέλα δηαζηήκαηα (πρ. ζην ηέινο θάζε κήλα) λα γίλεηαη ε εθθαζάξηζε θαη 

λα επηζηξέθεηαη ε αμία ησλ δηαθηλεζέλησλ εηδψλ ή ηζφπνζα άιια είδε. Πξέπεη λα 

ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ κειψλ πψο αθξηβψο ζα ιεηηνπξγεί ν δαλεηζκφο εηδψλ, 

ψζηε λα κελ ππάξρνπλ κέιε πνπ λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο stock. Δλδερνκέλσο, ζα 

πξέπεη φπνηνο δαλείδεη λα έρεη θαη θάπνην πνζνζηηαίν φθεινο. 

3. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δίλεηαη νκαδηθή παξαγγειία. Δίηε ζε κηα 

πξνζπκθσλεκέλε ψξα είηε θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε messenger, θάπνηνο 

δηαρεηξηζηήο ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο παξαγγειίεο, πνπ αζξνίδνληαη ζε κηα καδηθή, 

έηζη ψζηε λα επηηπγράλνληαη θαιχηεξεο ηηκέο θαη φξνη απφ ηηο θαξκαθαπνζήθεο. 

 

3.2.5.3 SmartPharmaSys 

Ο ρψξνο ησλ θαξκαθείσλ ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη ην θαξκαθείν ηνπ “ζήκεξα” 

κεηαηξέπεηαη ζε κία ζχγρξνλε επηρείξεζε ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Ζ SmartWare, 

κεηαθέξνληαο ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία ησλ ρηιηάδσλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο, έρεη αλαπηχμεη ηε ζνπίηα SmartPharmaSys® φπνπ 

πινπνηνχληαη φιεο νη αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαξκαθείνπ.(www.smartpharmasys.gr) 

Καιχπηεη φιεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε θαη 

επηηπγράλεη: 

 Δπθνιία ρεηξηζκνχ, αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζεκείσλ πψιεζεο θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, 

 Τινπνίεζε θάξηαο πηζηφηεηαο πειάηε, πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη θεληξηθήο 

δηαρείξηζεο πνιιψλ θαξκαθείσλ, 

 Γηαζχλδεζε κε θαξκαθαπνζήθεο, ζπζηήκαηα ERP, e-shops θαη ξνκπνηηθέο 

κεραλέο, 

 Γηαρείξηζε θαη πίζησζε θνππνληψλ (pharmacoupons), 
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 Άκεζν έιεγρν αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ θαξκάθσλ κέζσ δηαζχλδεζεο κε f-

anazitisi, 

 Απηνκαηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ελεκεξψζεσλ ησλ δεδνκέλσλ θαξκάθσλ θαη 

παξαθαξκάθσλ ψζηε λα βξίζθνληαη πάληα δηαζέζηκα ρσξίο θακία παξέκβαζε, 

 Πιήξε, ζπλερή θαη απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο 24 ψξεο ηελ εκέξα, 

7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 

 Αμηνπνίεζε ζην κέγηζην ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ησλ πξσηνπνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ, 

 Άξηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ, πξνζθέξνληαο δπλαηφηεηα βειηηζηνπνίεζεο 

ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, 

 Τπνζηήξημε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ιηαληθήο, φπσο 

νζφλεο αθήο, info-kiosks, Wi-Fi θνξεηά ηεξκαηηθά PDAs, θάκεξεο αζθάιεηαο, 

Price-Checkers θαη ειεθηξνληθή ζήκαλζε ξαθηψλ. 

3.2.5.4 Dioscourides® ERP Retail System 

Σν νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Dioscourides® ERPRetailSystem έρεη 

ζρεδηαζηεί κε ηε βνήζεηα ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ θαη έρεη αλαπηπρζεί εμνινθιήξνπ 

ζην πεξηβάιινλ .Net ηεο Microsoft. Δπηπξφζζεηα νη απαηηήζεηο ζε εμνπιηζκφ είλαη 

ειάρηζηεο.(www.ilyda.com) 

Σν Dioscourides® ERPRetailSystem είλαη αλνηθηφ ζχζηεκα (opensystem) κε 

δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ηνπ κε άιια αλνηθηά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.Σν 

ινγηζκηθφ (ApplicationSoftware) είλαη αλεμάξηεην ηεο βάζεο (RDBMS) πνπ επηιέγεη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θάζε θαξκαθείν θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο πιένλ δεκνθηιείο 

παγθφζκηα βάζεηο δεδνκέλσλ ORACLE, MS-SQL. 

Σν ινγηζκηθφ Dioscourides® ERPRetailSystem κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε 

πεξηβάιινλ Windows φζνλ αθνξά ηελ πιαηθφξκα ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ, ελψ 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ client ππνζηεξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ trueclientserver. 

Δίλαη ην πξψην ινγηζκηθφ πνπ έθαλε πξάμε ηελ on-line παξαγγειηνιεςία κεηαμχ 

θαξκαθείνπ θαη θαξκαθαπνζήθεο. Έλεθα ηεο αλνηθηήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ, κπνξεί 

λα θάλεη απνδνρή ην αξρείν παξαθαξκαθεπηηθψλ ή κέξνο απηνχ, απφ νπνηαδήπνηε 
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θαξκαθαπνζήθε ή εηαηξεία παξαθαξκαθεπηηθψλ ρσξίο θακηά απνιχησο παξέκβαζε 

ηνπ θαξκαθνπνηνχ ή εηδηθή κεηαηξνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δηαζθαιίδεηαη ε άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ 

παξαθαξκαθεπηηθψλ, απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο κεραλνγξαθηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θάζε θαξκαθείνπ. 

H βάζε πιεξνθνξηψλ ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζα απφ ην ινγηζκηθφ 

Dioscourides® ERPRetailSystem πεξηιακβάλεη ζέκαηα φπσο: 

 Ζιεθηξνληθή παξαιαβή ηεο δηαηίκεζεο ησλ θαξκάθσλ 

 Νέεο θπθινθνξίεο θαη απνζχξζεηο θαξκάθσλ 

 Απνθάζεηο θαη ελεκεξψζεηο ηνπ ΠΦ 

 Απνθάζεηο θαη ελεκεξψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ 

 Θέκαηα ηνπ θιάδνπ 

 Φνξνινγηθά ζέκαηα θαξκαθείνπ 

 Θέκαηα αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

 Πξνζθνξέο παξαθαξκαθεπηηθψλ 

 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ θαξκαθνπνηψλ 

 Αλαθνξέο πξνβιεκάησλ θαη ππνδείμεηο επίιπζεο ησλ 

 Πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

θαξκαθείνπ 

Ζ ελ ιφγσ βάζε πιεξνθνξηψλ απνηειεί ην ζχγρξνλν θαη απαξαίηεην εξγαιείν ηεο 

ζθαηξηθήο ελεκέξσζεο ηνπ θαξκαθνπνηνχ, αιιά θαη ηεο εμέιημεο ηνπ, κέζσ ηεο 

πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ινηπψλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ. 

Κάξηα Καηαλαισηψλ 

Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Dioscourides® ERPRetailSystem παξέρεηαη ε ππνζηήξημε 

θαη δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ «Κάξηα Καηαλαισηψλ» 

VitaCard. 

Μέζσ απηήο ηεο Κάξηαο Καηαλαισηψλ παξέρνληαη δηάθνξα πξνλφκηα ζηνπο 

θαηαλαισηέο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, ηα νπνία κεηαμχ άιισλ κπνξεί λα είλαη, 

Δθπησηηθά θνππφληα, Δπηηαγέο επηζηξνθήο ρξεκάησλ, Γσξνεπηηαγέο θιπ, κέζσ ησλ 

https://www.ilyda.com/index.php/gr/dioscourides/vitacard


 

58 

 

νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε θαη επαχμεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηνπ θάζε 

θαξκαθείνπ. 

Γηαρείξηζε κελπκάησλ SMS 

Ζ δηαρείξηζε κελπκάησλ SMS απνζθνπεί ζηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ γηα 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ζαο ή ηελ νινθιήξσζε 

εθθξεκφηεηαο. 

Ζ ελ ιφγσ ελεκέξσζε ηνπ πειάηε ζαο επηηπγράλεηαη κε ηελ απηφκαηε απνζηνιή 

SMS (πξνο ηνλ πειάηε) ακέζσο κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ έρεηε 

νξίζεη θαηά ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ (πρ κε ηελ παξαιαβή-αγνξά ησλ 

πξντφλησλ ηα νπνία δελ είραηε δηαζέζηκα θαηά ην ζηάδην πνπ ηα δήηεζε ν πειάηεο). 

Σν ινγηζκηθφ SMSManager ιεηηνπξγεί πάλσ ζηνλ ππάξρνλ εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ 

θαξκαθείνπ Dioscourides θαη αμηνπνηεί φιεο ηηο ζπζρεηηδφκελεο πιεξνθνξίεο 

πξνθεηκέλνπ λα κελ απαηηείηαη δηπινθαηαρψξεζε ζηνηρείσλ. 

Σν ινγηζκηθφ SMSManager κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά 

ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

 Δλεκέξσζε πειαηψλ γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα πξντφλησλ ηα νπνία δελ είραλ 

απφζεκα φηαλ δεηήζεθαλ απφ ηνπο πειάηεο 

 Μαδηθή ελεκέξσζε πειαηψλ 

 Δλεκέξσζε πειαηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ππεξεζίαο ε νπνία δελ είρε 

ζαθψο πξνζδηνξηζηεί θαηά ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο 

 Πξνσζεηηθέο θαη ινηπέο ελέξγεηεο marketing 

Δλζσκαησκέλε Γηαρείξηζε Λνγηζηεξίνπ 

Σν ινγηζκηθφ Dioscourides® ERPRetailSystem έρεη ελζσκαησκέλε ηελ 

κεραλνγξαθηθή ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηνπ θαξκαθείνπ είηε Δζφδσλ-

Δμφδσλ είηε Γεληθήο Λνγηζηηθήο. 

Δπηγξακκαηηθά, ην ινγηζκηθφ Dioscourides® ERPRetailSystem πεξηιακβάλεη : 

 ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΛΗΑΝΗΚΖ 

o Γηαρείξηζε Πσιήζεσλ / Αγνξψλ 
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o Γηαρείξηζε Πειαηψλ / Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ 

o Γηαρείξηζε Πξνκεζεπηψλ 

o Γηαρείξηζε Απνζεθψλ 

o Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ Αζθαιείαο 

o Παξαγγειίεο Αγνξψλ 

o χζηεκα Γηαρείξηζεο Logistics, Φνξεηά Σεξκαηηθά 

 ΔΚΓΟΖ ΑΠΟΓΔΗΞΔΩΝ ΛΗΑΝΗΚΖ (POS) 

 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΗΣΩΔΩΝ / ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ 

o Credit Control Management / Σακεηαθή Γηαρείξηζε 

o Αμηφγξαθα 

 B2B ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΜΔ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 

o Ζιεθηξνληθέο Παξαγγειίεο θαη Παξαιαβή Σηκνινγίσλ 

o Αλαδήηεζε Πιεξνθνξηψλ γηα Δλεκέξσζε Πειαηψλ 

 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ MIS 

 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΔΛΑΣΩΝ 

o Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο Κάξηαο Καηαλαισηψλ  

 SMS MANAGER 

o χζηεκα Γηαρείξηζεο Μελπκάησλ SMS 

Παξνρή ππεξεζηψλ  ππνζηήξημεο θαη εθζπγρξνληζκνχ πνπ πεξηιακβάλνπλ : 

 Σηο λέεο εθδφζεηο νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ φηη πην ζχγρξνλν ζηελ εμέιημε ηεο 

πιεξνθνξηθήο 

 Σελ άκεζε πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ησλ 

Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

 Σελ άςνγε ππνζηήξημε απφ ηηο 8:00 ην πξσί έσο ηηο 8:00 ην βξάδπ 

 Σελ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ θαξκάθσλ 

 Σελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 Σελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ηελ θαξκαθαπνζήθε ζαο 

 Σελ δηαρείξηζε Καξηψλ Καηαλαισηψλ 

 Σελ αμηνπνίεζε SMS Μελπκάησλ 

Dioscourides® XPress& Smart 
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Σν ινγηζκηθφ Dioscourides® ζηηο εθδφζεηο Xpress&Smart είλαη έλα νινθιεξσκέλν 

ινγηζκηθφ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί απνθιεηζηηθά γηα ηηο εμεδεηεκέλεο αλάγθεο ηνπ 

θιάδνπ ησλ θαξκαθείσλ θαη κπνξεί λα θαιχςεη απφ ηηο απιέο (βαζηθέο) 

κεραλνξγαλσηηθέο απαηηήζεηο ηνπ θαξκαθνπνηνχ πάγθνπ, κέρξη απηέο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηνλ πιήξε εθζπγρξνληζκφ θαη δηακφξθσζε ελφο πξφηππνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαξκαθείνπ. 

Δπηγξακκαηηθά ην ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη: 

 Σαρχηεηα εθηέιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ πνπ επηηεινχληαη ζην 

θαξκαθείν 

 Πιήξεο αξρείν θαξκάθσλ κε : Γξαζηηθέο νπζίεο, Δλδείμεηο ρνξήγεζεο, 

Γνζνινγία, Παξελέξγεηεο θαη Αληελδείμεηο, Πεξηνξηζκνχο ρνξήγεζεο, 

Πξνεηδνπνίεζε ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1729/1987 

 Οκνεηδή θάξκαθα κε βάζε α) ηελ δξαζηηθή νπζία θαη β) ηελ θχξηα 

ζεξαπεπηηθή έλδεημε 

 Γπλαηφηεηα πσιήζεσλ βάζεη ηνπ barcode 

 Δθηέιεζε on-line ζπληαγψλ ΔΟΠΤΤ 

 Πσιήζεηο ζε αλακνλή γηα εμππεξέηεζε «βηαζηηθνχ» πειάηε 

 Δθθξεκφηεηεο πειαηψλ θαη ζπλαδέιθσλ θαξκαθνπνηψλ 

 Απηφκαηε έθδνζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ Αζθαιηζηηθψλ 

Σακείσλ θαη Απηφκαηε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ 

 Έθδνζε παξαγγειηψλ πξνο θαξκαθαπνζήθεο θαη εηαηξείεο κε 6 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

 Πιήξεο δηαρείξηζε θαξκαθνηερληθψλ ζθεπαζκάησλ 

 Ηζηνξηθφηεηα ζπλαιιαγψλ πειαηνινγίνπ 

 Δλζσκαησκέλε δηαρείξηζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ 

 Πιεξνθνξηαθέο θαηαζηάζεηο 

 

Ζ κεγάιε εγθαηεζηεκέλε βάζε ηνπ ινγηζκηθνχ Dioscourides®, κε κεξίδην αγνξάο 

βάζεη ηδίξνπ πεξίπνπ 65 %, εμαζθαιίδεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

ππνζηήξημε, αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο θαη ηελ ελ γέλεη λέα δηακνξθσκέλε αγνξά. 
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Δηθόλα 2. Σπγθξiηηθόο πίλαθαο ππνζπζηεκάηωλ Dioscourides 

 

3.2.5.5 PileusIT 

HPileusIT ηδξχζεθε ην 2010 κε ζηφρν λα πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο φιεο ηηο 

αλαγθαίεο ιχζεηο, ψζηε λα θαιχςνπλ πνηνηηθά θαη αμηφπηζηα ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησληνπο. Τπνζηεξίδεη ηελ πιεξνθνξηαθή ππνδνκή ησλ πειαηψλ ηεο 

24x7 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν, εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε πνηφηεηα ζηνλ ηξφπν πνπ απηέο 

πξνζθέξνληαη θαη δεκηνπξγεί έλα ςεθηαθφ εηαηξηθφ πεξηβάιινλ πςίζηεο αζθαιείαο 

φπνπ νη εηαηξίεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ, λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα 

απνζεθεχζνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο, μέξνληαο φηη απηά θπιάζζνληαη κεζνδηθά θαη κε 
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ζπλέπεηα απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πνπ κπνξνχλ λα ηα δηαζθαιίζνπλ απφ 

θάζε είδνπο απεηιή. Σνπο επηηξέπεη, έηζη λα επηθεληξσζνχλ 100% 

ζηελεπηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε γηα «φια ηα 

ζέκαηα ηεο Πιεξνθνξηθήο» ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηειεπηθνηλσληψλ, ππνζηήξημε 

ππνινγηζηψλ,ρξεζηψλ,δηθηχσλ,εθαξκνγψλ. Δπίζεο έρεη δεκηνπξγήζεη έλα 

DataCenter ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζε ππεξζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο πνπ πιεξνχλ φιεο 

ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη δηαζεζηκφηεηαο θαη έρεη ζηειερσζεί απφ έκπεηξνπο 

κεραληθνχο ζπζηεκάησλ νη νπνίσλ ππνζηεξίδνπλ απφ ην Κέληξν Λεηηνπξγίαο 

Γηθηχνπ ηεο PileusIT ηνπο πειάηεο ηεο.  

 

Ζ PILEUSITS.A. παξέρεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Οη 

εμεηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη ηεο εηαηξίαο, ζπλδπάδνληαο εκπεηξίεο, ηθαλφηεηεο θαη 

ηερλνγλσζία θαη αμηνπνηψληαο ζχγρξνλεο θαη δνθηκαζκέλεο κεζνδνινγίεο, 

απνζθνπνχλ ζηελ παξαγσγή πξφζζεηεο αμίαο κέζσ ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηείλνπλ θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλνπλ ζηα έξγα πνπ αλαιακβάλνπλ. 

Παξνρέο: 

 Απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα δεκηνπξγίαο  παξαγγειίαο αγνξάο 

 Δλεκεξψλνπκε ηελ απνζήθε κε ηηο πνζφηεηεο παξαιαβήο θαη ηηο αμίεο αγνξάο. 

 Πιήξεο αξρείν θαξκάθσλ κε : Γξαζηηθέο νπζίεο, Δλδείμεηο ρνξήγεζεο, Γνζνινγία, 

Παξελέξγεηεο θαη     Αληελδείμεηο, Πεξηνξηζκνχο ρνξήγεζεο, Πξνεηδνπνίεζε 

ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1729/1987. 

 Οκνεηδή θάξκαθα κε βάζε α) ηελ δξαζηηθή νπζία θαη β) ηελ θχξηα ζεξαπεπηηθή 

έλδεημε. 

 Τπνζηήξημε φισλ ησλ αιιαγψλ ζην αξρείν εηδψλ (λέα θάξκαθα, απνζχξζεηο, λέεο 

ηηκέο) 

 Παξαθνινχζεζε «δαλεηθψλ» θαη εθθξεκνηήησλ πειάηε 

 Γεκηνπξγία ηζρπξψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο 

 Δληαίν εκπνξνινγηζηηθφ ζχζηεκα Σαρχηεηα εθηέιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ 

πνπ επηηεινχληαη ζην θαξκαθείν. 

 Γπλαηφηεηα πσιήζεσλ βάζεη ηνπ barcode. 

 Απηφκαηε έθδνζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θαη 

Απηφκαηε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ. 
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 Γηαρείξηζε ησλ πηζησηηθψλ ηδίξνπ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

 Πιήξεο δηαρείξηζε θαξκαθνηερληθψλ ζθεπαζκάησλ. 

 Ηζηνξηθφηεηα ζπλαιιαγψλ πειαηνινγίνπ. 

 Δλζσκαησκέλε θαη πιήξε δηαρείξηζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ (Δζφδσλ-Δμφδσλ ή Γ’ 

Καηεγνξίαο). 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο  ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

θαξκαθείνπ θαηά   είδνο, νκάδα εηδψλ, θαηεγνξία εηδψλ, ξάθη, πξνκεζεπηή, εηαηξεία. 

 Δμαγσγή ζε Excel, Word θάζε πιεξνθνξίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ είλαη πειαηνθεληξηθά. Γηαζέηνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαξηέια πειάηε, φπνπ θαηαγξάθνληαη ρξήζηκα ζηνηρεηά 

φπσο ην νλνκαηεπψλπκν, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ην ηειέθσλν, ν αξηζκφο κεηξψνπ 

ζην αζθαιηζηηθφ ηακείν φπνπ αλήθεη, αιιά ν ίδηνο ν πειάηεο δελ θαηέρεη θεληξηθή 

ζέζε ζην ινγηζκηθφ.  

 

3.2.5.6Lavinet 

Σν πξφγξακκα Lavinet είλαη έλα πξφγξακκα δηαρείξηζεο θαξκαθείνπ ην νπνίν δελ 

πσιείηαη. Γίλεηε φκσο δσξεάλ κέζσ ηνπ Γηθηχνπ θαξκαθείσλ PharmaPlus. 

 HPharma Plusείλαη κηα εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ θαξκαθείσλ πνπ πξνζθέξεη: 

1. Οινθιεξσκέλε κεραλνγξάθεζεLavinet 

2. Marketing 

3. Δηθφλα θαξκαθείνπ 

4. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

5. Merchandising 

6. Πξνκεζεηηθφ θέληξν παξαθαξκάθνπ 

7. Αγνξέο & θεληξηθέο ζπλεξγαζίεο κε εηαηξείεο παξαθαξκάθνπ. 

8. Reporting 

9. Κάξηα πειάηε 

10. Πεξηνδηθφ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4º 

4.1 Μεθοδολογία Έρευνασ 

Ζ έξεπλά καο αλαπηχρζεθε ζε δχν θάζεηο: 

 ηελ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα θαη 

  ηελ θχξηα έξεπλα. 

Πξνθαηαξθηηθή έξεπλα: Απηή  αθνξά  ζηε  κειέηε  ησλ  δεπηεξνγελψλ  πεγψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε 

επηζθφπεζε ζε ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία, ρξήζε πεγψλ απφ ην ∆ηαδίθηπν 

πνπ πξνέξρνληαλ απφ εγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο, αιιά θαη απφ πιηθφ πνπ εζηάιε γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο, απφ εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν απηφ. 

ηφρνο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα παξνπζηαζηνχλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, ηα 

πξνβιήκαηα θαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηα ζχγρξνλα θαξκαθεία θαζψο επίζεο 

θαη λα αλεπξεζνχλ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα κεραλνγξάθεζεο θαξκαθείσλ θαη λα 

επηζεκαλζνχλ νη βαζηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ, πηζαλά πξνβιήκαηα θαη 

ειιείςεηο. 

Κπξία έξεπλα: Με  βάζε ηελ πιεξνθφξεζε   απφ   ηηο   δεπηεξνγελείο   πεγέο ζρεηηθά   

κε   ηα   πζηήκαηα Μεραλνγξάθεζεο  Φαξκαθείσλ, κνξθνπνηήζεθε ην εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν κέηξεζεο ηεο έξεπλαο, ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν παξαηίζεηαη ζην 

Παξάξηεκα. 

 

4.1.1 πιινγή ζηνηρείσλ 

Ζ ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο φπνπ 

δηεπθξηλίζηεθαλ ηπρφλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο, αιιά θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ κέζσ 

δηαδηθηπαθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζχλδεζκν πνπ αθνινπζεί 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS6a4cjZ0v6pNPUdFkaefU47c5grBbH

riXiyO4PKntkvTTzw/formResponse), ην νπνίν πξνσζήζεθε ζηνπο θαξκαθνπνηνχο 

κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο κέζσ ησλ θαξκαθεπηηθψλ πιιφγσλ ησλ 

λεζηψλ. Οη  ζπκκεηέρνληεο  ζα έπξεπε λα είλαη ηδηνθηήηεο θαξκαθείσλ ή λα 

εξγάδνληαη ζε θαξκαθεία. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS6a4cjZ0v6pNPUdFkaefU47c5grBbHriXiyO4PKntkvTTzw/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS6a4cjZ0v6pNPUdFkaefU47c5grBbHriXiyO4PKntkvTTzw/formResponse
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Αθνχ νινθιεξψζεθε ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε  αλάιπζε  ησλ  

ζηνηρείσλ  έγηλε  κε  ηελ  ρξήζε  ηνπ https://forms.google.com θαη ηνπ 

MicrosoftExcel. 

4.1.2 Γείγκα 

Τπνινγηζκόο ηνπ ειάρηζηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο 

Αλ ζεσξήζνπκε φηη  

P = ην αξρηθφ, εθηηκνχκελν πνζνζηφ ησλ θαξκαθείσλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν 

ηεο έξεπλαο  

Q = 1 – P 

E = ην επηζπκεηφ πνζνζηφ αθξίβεηαο 

ηφηε ην αξρηθφ κέγεζνο ηνπ απαηηνχκελνπ δείγκαηνο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν Cochran 

[1] 

𝑛0 =
𝑍2𝑃𝑄

𝐸2
  , 

Όπνπ Ε ε ηηκή απφ αληηζηνηρεί ζε ζπληειεζηή εκπηζηνζχλεο α. Αλ α=5%, ε ηηκή ηεο 

ηππνπνηεκέλεο θαλνληθήο θαηαλνκήο γηα ηελ πηζαλφηεηα 95% είλαη ίζε κε Ε=1,96. 

ε πεξηπηψζεηο κηθξψλ πιεζπζκψλζπλνιηθνχ κεγέζνπο Ν, ην αλσηέξσ κέγεζνο 𝑛0 

πξνζαξκφδεηαη σο αθνινχζσο :  

𝑛∗ =
𝑛0

1 + (
𝑛0−1

𝑁
)
 

 

 

 

 

 

https://forms.google.com/
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Δθαξκνγή 

Απφ κηα πξψηε αξρηθή εθηίκεζε ππνινγίδεηαη φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

θαξκαθείσλ ζηα ππν κειέηε λεζηά είλαη Ν=80. Αλ ην πνζνζηφ ησλ θαξκαθείσλ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ έξεπλα – χπαξμε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ππνδνκψλ είλαη 

P=90% (Q=1-90%=10%) θαη ην πνζνζηφ αθξίβεηαο πνπ ζπλήζσο ηίζεηαη ζηηο έξεπλεο 

κε θαηεγνξηθά δεδνκέλα είλαη Δ=5% [1], ηφηε ην αξρηθφαπαηηνχκελν κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο κε ζπληειεζηή εκπηζηνζχλεο 95% ζα είλαη  

𝑛0 =
𝑍2𝑃𝑄

𝐸2
=

1.962∗0.9∗0.1

0.052
=

3.84∗0,09

0.0025
= 68,4~68 

Με δεδνκέλν φηη Ν=80, ν αλσηέξσ αξηζκφο αλαπξνζαξκφδεηαη σο αθνινχζσο  

𝑛∗ =
𝑛0

1 + (
𝑛0−1

𝑁
)
=

68

1 + (
68−1

80
)
= 37.0068~37 

πλεπψο ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ θαξκαθείσλ πνπ ζπλνιηθά ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ 

ζηελ έξεπλα είλαη 37. 

Ζ θαηαλνκή ησλ θαξκαθείσλ πνπ εληάρζεθαλ ζηελ έξεπλα είλαη 27 απφ ηε Υην θαη 

10 απφ ηε Λέζβν.  

[1] Bartlett, J. etal. (2001). Organizational Research: Determining Appropriate 

Sample Size in Survey Research. Retrieved January 15, 2018 from: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.486.8295&rep=rep1&type=

pdf. 

4.2 Ανάλυςη Αποτελεςμάτων 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη φιεο νη αλαιχζεηο ζηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ 

νη εξσηψκελνη θαξκαθνπνηνί ζηα εξσηεκαηνιφγηα, ζχκθσλα πάληα κε ηνπο 

εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο πνπ παξνπζηάζηεθαλ εθηελψο ζηα πξνεγνχκελν θεθάιαην. Σα 

πξνο απάληεζε εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζε ηδηνθηήηεο θαξκαθνπνηνχο κε 

ηαπηφρξνλε δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπο θαη απφ ηνπο βνεζνχο ηνπο. 

Γεδνκέλεο ηεο δνκήο  ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ρσξίδεηαη 

ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο.  ηελ πξψηε ζρνιηάδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 
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ηαπηφηεηα ηνπ θαξκαθείνπ. ηελ δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε εμεηάδεηαη ε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηα θαξκαθεία. Σέινο ε ηειεπηαία 

ελφηεηα πξαγκαηεχεηαη ηελ ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

ζπζηήκαηα κεραλνγξάθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θαξκαθεία. 

Α. Σαπηφηεηα Φαξκαθείνπ 

ηελ ελφηεηα απηή επηρεηξείηαη αξρηθά κηα ελδεηθηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαξκαθείσλ ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα σο πξνο ηελ 

ηνπνζεζία ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηνπο ιφγνπο επηινγήο ηεο ηνπνζεζίαο απηήο, ην κέγεζνο 

ηνπο σο επηρεηξήζεηο θαη ησλ ζρεηηθφ αληαγσληζκφ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

ην παξαθάησ γξάθεκαθαίλεηαη  φηη ην 72,2% ησλ απαληήζεσλ πξνήιζαλ απφ ηελ 

πεξηθέξεηα ηεο Υίνπ ελψ ην 27,8% απηψλ απφ ηελ πεξηθέξεηα ηεο Λέζβνπ.

 

Γξαθεκα1. Τόπνο ιεηηνπξγίαο θαξκαθείνπ. 
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Γξάθεκα 2.Έηνο ίδξπζεο θαξκαθείνπ. 

 

Σν παξαπάλσ γξάθεκα πξνέθπςε απφ ηηο ρξνλνινγίεο ίδξπζεο ησλ θαξκαθείσλ. 

Παξαηεξείηαη φηη ην παιαηφηεξν θαξκαθείν ζηηο πεξηθέξεηεο απηέο  ηδξχζεθε ην 1874 

ελψ ην πην πξφζθαηα ηδξπζέλ θαξκαθείν μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 2016. Έπεηηα 

ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ εηψλ ιεηηνπξγίαο μερσξηζηά γηα ηελ θάζε ηνπνζεζία, 

ν νπνίνο είλαη 17,5 έηε γηα ηε Λέζβν θαη 30,8 έηε γηα ηε Υίν φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

πίλαθα ζπκπεξαίλνληαο φηη ζηε Λέζβν ηα θαξκαθεία είλαη λεφηεξεο θαηαζθεπήο ζε 

αληίζεζε κε ηε Υίν. 

 

 

 

Πίλαθαο2. Μέζνο όξνο εηώλ ιεηηνπξγίαο θαξκαθείωλ 

ηελ εξψηεζε Α3  εμεηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ θαξκαθείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αθηίλα 

ελφο ρηιηνκέηξνπ απφ ην εξσηεζέλ.  Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην γξάθεκα  3, ην 55,9% 

 

Δηε 

ιεηηνπξγίαο 

Λέζβνο 17,5 

Υίνο 30,8 

ύλνιν 27,27 
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απάληεζε φηη ππάξρνπλ θνληά ηνπ ηνπιάρηζηνλ  1 έσο 4 θαξκαθεία θαηαιήγνληαο 

ζην ζπκπέξαζκα φηη πθίζηαηαη έλαο ζρεηηθφο αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν ησλ 

θαξκαθνπνηψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο.

Γξάθεκα 3. Αξηζκόο θαξκαθείωλ εγθαηεζηεκέλωλ ζε απόζηαζε 1 ρικ. 

ρεηηθά κε ηελ επηινγή  ηνπνζεζίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξκαθείνπ, φπσο γίλεηαη 

αληηιεπηφ απφ ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί, πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηε γεηηλίαζε 

κε θάπνηα κνλάδα πγείαο, κε ην 82,9% ησλ θαξκαθείσλ λα βξίζθεηαη θνληά ζε 

Ηαηξεία, ην 22,9% ζε δηαγλσζηηθά θέληξα θαη ην 14,3% ζε ηδησηηθέο θιηληθέο. 

Γξάθεκα 4. Γεηηλίαζε θαξκαθείωλ κε κνλάδεο πγείαο. 
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Δπηά ζηα δέθα θαξκαθεία απνηεινχλ  αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη κφλν ηξία ζηα δέθα 

νηθνγελεηαθέο. Δπηπιένλ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 2 θαη ζην γξάθεκα 6 , έδεημε φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα 

ρξφληα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ θαξκαθνπνηνχ θαη ηνπ είδνπο ηεο επηρείξεζε 

αλαθνξηθά κε ην αλ ππάξρεη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ηεο επηρείξεζεο.  

Γξάθεκα 5. Δίδνο επηρείξεζεο. 

 

 

A5-ΥΡΟΝΗΑ ΑΚΖΖ 

   

 

Αηνκηθή επηρείξεζε Οηθνγελεηαθή ύλνιν 

1-3 ρξφληα 1 

 

1 

3-10 ρξφληα 8 7 15 

Πεξηζζφηεξα απφ 10 

ρξφληα 17 4 21 

ύλνιν 26 11 37 

 

Πίλαθαο3.Σπζρέηηζε είδνπο επηρείξεζεο κε ηα ρξόληα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. 
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Γξάθεκα 6.Σπζρέηηζε είδνπο επηρείξεζεο κε ηα ρξόληα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο 

 

 

ε φηη αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηα θαξκαθεία θαίλεηαη 

λα θπκαίλεηαη απφ έλα έσο ηξία ζε πνζνζηφ 78,4% ελψ θαλέλα θαξκαθείν δελ 

απαζρνιεί πάλσ απφ επηά άηνκα. πλεπψο ηα θαξκαθεία ζηελ ειιεληθή λεζησηηθή 

πεξηθέξεηα απνηεινχλ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.  

0
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Γξάθεκα 7. Αξηζκόο απαζρνινύκελωλ αηόκωλ ζηελ επηρείξεζε. 

Σέινο, ζηελ ελφηεηα Α ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάζηεθε ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ πνπ 

εμππεξεηνχληαη θαηά πξνζέγγηζε ζην θαξκαθείν ζε εκεξήζηα βάζε κε ην 21,6% λα 

απαληάεη νη εμππεξεηεί ιηγφηεξνπο απφ 30 πειάηεο, ην 51,4% απφ 31 έσο 60 πειάηεο 

θαη κφλν ην 27% πεξηζζφηεξνπο απφ εμήληα πειάηεο (γξάθεκα 8). 

Γξάθεκα 8. Αξηζκόο πειαηώλ πνπ εμππεξεηνύληαη εκεξεζίωο. 
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Β. Δμνπιηζκφο Πιεξνθνξηθήο - Υξήζε Γηαδηθηχνπ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ 

πιεξνθνξηθήο πνπ ππάξρεη ζηα θαξκαθεία θαζψο επίζεο  θαη  ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ απφ ηνπο θαξκαθνπνηνχο. 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζηελ πξψηε εξψηεζε ηεο ελφηεηαο απηήο πνπ αλαθέξεηαη 

ζην έηνο αγνξάο ηνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε, ππνινγίζηεθε ν 

κέζνο φξνο ,ε ηηκή ηνπ νπνίνπ είλαη 13,24 έηε,  κηα ηηκή πνπ ππνδειψλεη ζεκαληηθή 

εκπεηξία ρξήζεο. 

 

Γξάθεκα9. Έηνο αγνξάο βαζηθνύ εμνπιηζκνύ(Η/Υ, εθηππωηέο θιπ) 

ην παξαθάησ γξάθεκα(γξάθεκα 10)  θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ ππνινγηζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε, φπνπ θαίλεηαη φηη ην 32,4% ησλ 

θαξκαθείσλ δηαζέηεη κφλν έλαλ Ζ/Τ. ηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ν αξηζκφο ησλ 

ππνινγηζηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ππάιιειν θαη είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί 

φηη ν κέζνο φξνο απηψλ είλαη 0,76, δειαδή ζρεδφλ έλαο ππνινγηζηήο αλά ππάιιειν.   
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Γξάθεκα 10. Αξηζκόο ππνινγηζηώλ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. 

Ζ εξψηεζε Β4 έδεημε φηη ην 97,3% ηνλ θαξκαθείσλ δηαζέηνπλ ζχλδεζε ζην 

Γηαδίθηπν κε κία κφλν αξλεηηθή απάληεζε χπαξμεο ζχλδεζεο ε νπνία πξνήιζε απφ 

θαξκαθείν ζηε Υίν. 

Γξάθεκα 11.Πνζνζηό ζύλδεζεο ζην Γηαδίθηπν. 

ρεηηθά κε ηα ρξφληα ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν, ν Μ.Οππνινγίζηεθε ζηα 11,4 ρξφληα. 

Γεγνλφο πνπ δείρλεη ηθαλνπνηεηηθή εμνηθείσζε κε ην Internet. Δπίζεο εμεηάζηεθαλ ηα 

έηε ζχλδεζεο σο πξνο ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξκαθείνπ θαη παξαηεξήζεθε φηη 

γηα ηα έηε έλαξμεο ιεηηνπξγίαο  απφ ην 2006 έσο ην 2016 ν κέζνο φξνο είλαη 0,83 

δειαδή ε ζχλδεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζρεδφλ απφ ηελ πξψηε ρξνληά ιεηηνπξγίαο.  
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Γξάθεκα12. Έηε ζύλδεζεο ζην Γηαδίθηπν. 

Σν γξάθεκα 13. δείρλεη φηη  ην 78,4% ησλ θαξκαθνπνηψλ πνπ εξσηήζεθαλ δηαζέηνπλ 

επαγγεικαηηθφ email.  

Γξάθεκα13.Πνζνζηό ρξήζεο επαγγεικαηηθνύ email. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί εμεηάζηεθε θαηά πφζν ζρεηίδεηαη  ην 21,6% ησλ 

θαξκαθνπνηψλ πνπ απάληεζαλ φηη  δελ δηαζέηνπλ επαγγεικηηθφ email κε ηα ρξφληα 

πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπο. 
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B6-ΔΣΖ ΑΚΖΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

   

 

ΝΑΗ ΟΥΗ ύλνιν 

1-3 ρξφληα 1 

 

1 

3-10 ρξφληα 11 4 15 

Πεξηζζφηεξα απφ 10 

ρξφληα 17 4 21 

ύλνιν 29 8 37 

 

Πίλαθαο 4. Σπζρέηηζε ρξήζεο επαγγεικαηηθνύ email κε ηα έηε αζθεζεο επαγγέικαηνο. 

Σν ΟΥΗ θαίλεηαη φηη δελ  ζρεηίδεηαη κε ηα έηε άζθεζεο ηνπ επαγγέιακαηνο  θαζψο νη 

4 ζηνπο 8 είλαη παιαηνί θαξκαθνπννί.  

ηελ εξψηεζε Β7 νη θαξκαθνπνηνί εξσηήζεθαλ αλ δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα γηα ην 

θαξκαθείν ηνπο. Μφλν έλα θαξκαθείν απάληεζε φηη δηαζέηεη eshop, ελψ ην 27,8 % 

δήισζε φηη ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ  χπαξμε ηζηνζειίδαο θαη ην 66,7% φηη παξφιν πνπ 

απηή ηε ζηηγκή δελ δηαζέηεη ίζσο επέιεγε λα δεκηνπξγήζεη ηζηνζειίδα ζην άκεζν 

κέιινλ. 

Γξάθεκα 14. Πόζνζην θαξκαθείωλ πνπ δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα.
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Γξάθεκα15. Λόγνη ρξήζεο Γηαδηθηύνπ. 

ην παξαπάλσ ηζηφγξακκα απεηθνλίδνληηα νη ιφγνη ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Όπσο 

δηαπηζηψλεηαη νη θαξκαθνπνηνί ην ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο γηα ηελ ειεθηξνληθή ηνπο 

αιιεινγξαθία, γηα γεληθή πιεξνθφξεζε θαζψο επίζεο ζε κεγάιν βαζκφ γηα 

πξαγκαηνπνίεζε παξαγγειηψλ.  

Ζ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ φπσο θαίλεηαη ζηελ πίηα πνπ αθνινπζεί είλαη 

θαζεκεξηλή ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν ησλ θαξκαθνπνηψλ πνπ απάληεζαλ. 

Γξάθεκα 16. Σπρλόηεηα ρξήζεο Γηαδηθηύνπ.

2,70%

83,80%

16,20%

43,20%

94,60%

94,60%

ΆΛΛΟ

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ

ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΔΙΚΣΤΩΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

ΑΠΟΣΟΛΗ/ΛΗΨΗ EMAIL
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Γξάθεκα17. Βαζκόο εμνηθείωζεο ηνπ πξνζωπηθνύ κε ην Γηαδίθηπν. 

Ζ εμνηθείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαξκαθείνπ 

σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ  παξνπζηάδεηαη ζην παξαπάλσ ηζηφγξακκα θαη 

θξίλεηαη σο ηθαλνπνηεηηθή έσο εμαηξεηηθή. 

 

Γ. Τπάξμε Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο/ Λνγηζκηθνύ Παθέηνπ 

ηελ Δλφηεηα Γ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάζηεθε θαηά πφζνλ ηα θαξκαθεία 

δηαζέηνπλ ινγηζκηθά παθέηα κεραλνγξάθεζεο θαη ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ. 

Αξρηθά δηαπηζηψζεθε φηη ην 97,3% ησλ θαξκαθείσλ ηεο λεζησηηθήο ειιεληθήο 

πεξηθέξεηαο , ε νπνία εμεηάζηεθε, δηαζέηεη θάπνην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

κεραλνγξάθεζεο. 
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Γξάθεκα 18. Πνζνζηό ρξήζεο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο κεραλνγξάθεζεο. 

ηελ παξαθάησ πίηα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ρξήζεο ηνπ θάζε ινγηζκηθνχ. Σν 

52,8% δηαζέηεη ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα CSA-Farmakon, αθνινπζεί ην 

Dioscourides-Ilydaκε 36,1% θαη ηξίην έξρεηαη ην πξφγξακκα Smartpharmasysκε 

11,1%. Απφ ηα θαξκαθνπνηνχο πνπ απάληεζαλ θάλεηο δελ θαίλεηαη λα έρεη επηιέμεη 

ηα πξνγξάκκαηα Euromedica, Medwin, PileusIT.Λακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα  

πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα θαζψο επίζεο ζηνηρεία γηα ην κεξίδην ηεο 

αγνξάο ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα επηβεβαηψλεηαη ε πξνηίκεζε ησλ θαξκαθνπνηψλ γηα 

ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα CSA-Farmakon.Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην κηθξφ 

πνζνζηφ επηινγήο ηνπ Smartpharmasysπηζαλψο δηθαηνινγείηαη απφ ην ζπγθξηηηθά 

πςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο πνπ αλέθεξαλ νη θαξκαθνπνηνί. 

Γξάθεκα 19. Πνζνζηό ρξήζεο αλά ινγηζκηθό. 



 

81 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ θαξκαθείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην θαζέλα απφ ηα ηξία επηθξαηέζηεξα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηαζε  θάζε 

λεζί . 

Γ2 - Α1 ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

                                                                 

Λέζβνο Υίνο ύλνιν 

CSA-Farmakon 5 14 19 

DioscouridesRetail ERP – 

Ilyda 4 9 13 

Smartpharmasys 1 3 4 

ύλνιν 10 26 36 

Πίλαθαο  5. Αξηζκόο θαξκαθείωλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην θάζε ινγηζκηθό αλά λεζί. 

ηε Λέζβν κφλν έλα θαξκαθείν απάληεζε φηη ρξεζηκνπνηεί ην Smartpharmasysζε 

αληίζεζε κε ηε Υίν πνπ ην έρνπλ επηιέμεη ηξεηο θαξκαθνπνηνί. Σα δχν ινγηζκηθά  

DioscouridesIlydaθαη Farmakonθαίλεηαη λα έρνπλ ζρεδφλ ίδην θνηλφ ζηε Λέζβν, ελψ 

ζηε Υίν νη θαξκαθνπνηνί επηιέγνπλ πεξηζζφηεξν Farmakonέλαληη ηνπ Dioscoyrides. 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ νη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επηινγή ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Σν ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηνπ 86,1%, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ην 

άζξνηζκα ηνπ πνζνζηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξφηαζε απφ άιιν ζπλάδειθν θαη  

απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε επηξξνή απφ άιιε εγθαηάζηαζε, απνδεηθλχεη φηη ν 

θπξηφηεξνο ηξφπνο επηινγήο είλαη ε ζχζηαζε απφ άιιν θαξκαθνπνηφ. 
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Γξάθεκα 20. Παξάγνληεο πνπ επηξεάδνπλ ηελ επηινγή ινγηζκηθνύ. 

Γξάθεκα21. Έηε ιεηηνπξγίαο-ρξήζεο ινγηζκηθνύ. 

Ο κέζνο φξνο ρξήζεο ηνπ θάζε ινγηζκηθνχ πνπ επέιεμε ν εθάζησλ θαξκαθνπνηφο 

ππνινγίζηεθε ζηα 11,7 έηε, επνκέλσο ζεσξείηαη φηη ππάξρεη ζρεηηθή εμνηθείσζε ζηε 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζην θφζηνο απφθηεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζεκεηψζεθαλ 

πεξηνξηζκέλεο απαληήζεηο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί  παξνπζηάδεηαη ε κέζε ηηκή 

απφθηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ε νπνία είλαη 820€. Ο πςειφο κέζνο φξνο θαίλεηαη 

φηη επεξεάδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε ηξία θαξκαθεία ζηε Υίν κε 

αλαθεξζέλ ηίκεκα αγνξάο ζηα 1800€, 1500€ θαη 1450€. Αλ εμαηξεζνχλ απηέο νη ηηκέο 

ν εθηηκψκελνο κέζνο φξνο θπκαίλεηαη ζε πεξίπνπ 600€.  
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Γξάςηε αλ ππήξρε ηίκεκα  

γηα ηελ απόθηεζε ηνπ ινγηζκηθνύ  

θαη πνην ήηαλ ην θόζηνο ηνπ ζε επξώ. 

CSA-Farmakon 763 

DioscouridesRetail ERP – 

Ilyda 658 

Smartpharmasys 1475 

ύλνιν 820 

Πίλαθαο 6. Τίκεκα απόθηεζεο ινγηζκηθνύ παθέηνπ. 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη  νη ιεηηνπξγίεο  πνπ θαιχπηεη ην θάζε 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Σαπηφρξνλα εμεηάδεηαη θαη ζε ηη  πνζνζηφ θαιχπηεηαη  ε 

θάζε ιεηηνπξγία απφ ηα εγθαηαζηεκέλα  πξφγξακκα. 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη, φια ηα ινγηζκηθά δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο 

ζπληαγψλ. ε φηη αθνξά ζηε δηαηήξεζε ηζηνξηθνχ πειαηψλ θαη ζηε δηαρείξηζε 

θαηαζηάζεσλ ηακείσλ   αληαπνθξίλεηαη ην 91,7% ησλ πξνγξακκάησλ. Αθνινπζεί ζε 

πνζνζηφ 86,1% ε δηαρείξηζε αξρείνπ πειαηψλ. Δλψ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά 

θαιχπηνληαη ιεηηνπξγίεο φπσοδηαρείξηζε παξαγγειηψλ ζε πξνκεζεπηέο, απνζήθεο θαη 

ηακείνπ.  
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Γξάθεκα 22. Λεηηνπξγίεο ινγηζκηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

Γξάθεκα 23. Πνζνζηό ππνζπζηεκάηωλ ζε ρξήζε. 

Πεξίπνπ ηέζζεξηο ζηνπο δέθα εξσηεζέληεο απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχλνιν 

ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ έμη ζηνπο δέθα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν 

κεξηθά απφ απηά.  Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη αλαιπηηθά ν αξηζκφο ησλ θαξκαθείσλ 

πνπ απάληεζαλ θαηά πφζν ρξεζηκνπνηνχλ νινθιεξσηηθά ή κεξηθψο ηα δηάθνξα 

παξερφκελα ππνζπζηήκαηα αλά ινγηζκηθφ πξφγξακκα. 

 

69%

86,10%

91,70%

63,90%

91,70%

66,70%

61,10%

100,00%

ΠΛΗΡΕ ΑΡΧΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΙΚΕ 
ΟΤΚΕ,ΕΝΔΕΙΞΕΙ …

ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΑΡΧΕΙΟΤ ΠΕΛΑΣΩΝ 

ΚΑΣΑΣΑΣΑΕΙ ΣΑΜΕΙΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΣΑΜΕΙΟΤ 

ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΕΛΑΣΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΉΚΗ

ΠΑΣΑΓΓΕΛΙΕ Ε ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΖ

ΕΚΣΖΛΕΗ ΤΝΣΑΓΪΝ
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Πίλαθαο 7. Αξηζκόο θαξκαθείωλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ όια ή κεξηθά από ηα ππνζπζηήκαηα αλά ινγηζκηθό. 

 

Έπεηηα εμεηάδεηαη ν βαζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην θάζε ππνζχζηεκα. 

Γξάθεκα24. Πνζνζηό ρξήζεο αλά ιεηηνπξγία. 

55,90%

79,40%

91,20%

44,10%

88,20%

38,20%

32,40%

100%

ΠΛΗΡΕ ΑΡΧΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΙΚΕ …

ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΑΡΧΕΙΟΤ ΠΕΛΑΣΩΝ 

ΚΑΣΑΣΑΣΑΕΙ ΣΑΜΕΙΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΣΑΜΕΙΟΤ 

ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΕΛΑΣΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΉΚΗ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ Ε ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΖ

ΕΚΣΖΛΕΗ ΤΝΣΑΓΪΝ

    

 

Ναη, κεξηθά κόλν 

Ναη, όια ηα 

ππνζπζηήκαηα 
ύλνιν 

CSA-Farmakon 10 9 19 

DioscouridesRetail ERP – 

Ilyda 9 4 13 

Smartpharmasys 3 1 4 

ύλνιν 22 14 36 
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Σν γξάθεκα 23  δείρλεη φηη νη θαξκαθνπνηνί αμηνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγίεο 

φπσο ε εθηέιεζε ζπληαγψλ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ πειαηψλ θαη ιηγφηεξν 

ηηο πην εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο. 

ηνλ επφκελν πίλαθα έρεη ππνινγηζηεί ν κέζνο φξνο ηεο δπζθνιίαο σο πξνο ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θάζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Γηα θαλέλα 

ινγηζκηθφ ε εθπαίδεπζε δελ θξίλεηαη σο  δχζθνιε. Γηα ην CSAθαη ην Dioscouridesε 

κέζε ηηκή δπζθνιίαο είλαη 2, ελψ γηα ην Smartpharmasys ε κέζε ηηκή πιεζηάδεη ην 3 

άξα ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ πξφγξακκα απνδεηθλχεηαη σο ιίγν πεξηζζφηεξν 

δχζθνιν ζηε ρξήζε ηνπ ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα. 

 

Πίλαθαο 8. Μέζε ηηκή δπζθνιίαο ωο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζωπηθνύ αλά ινγηζκηθό. 

 

Γηα φια ηα πξνγξάκκαηα ππήξμε ζπκβφιαην ζπληήξεζεο κε κέζν φξν θφζηνπο 

ζπληήξεζεο ηα 297€/ έηνο. ηνλ  παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη αλαιπηηθά ην θφζηνο 

ζπληήξεζεο αλά έηνο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο θαη αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

ινγηζκηθφ κε ην κεγαιχηεξν εηήζην θφζηνο ζπληήξεζεο είλαη ην Smartpharmasysε 

κέζε ηηκή ηνπ νπνίνπ θζάλεη ηα 575€/έηνο.   

 

 

Πόζν δύζθνιε είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ γηα ηε ρξήζε ηνπ; (ην 1 

αληηζηνηρεί ζε ειάρηζηε δπζθνιία ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ην ζε 5 κεγάιε δπζθνιία) 

CSA-Farmakon 2 

DioscouridesRetail ERP - Ilyda 2 

Smartpharmasys 2,75 

ΤΝΟΛΟ 2,34 
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Δάλ ΝΑΗ, πνην είλαη ην εηήζην θόζηνο 

ηνπζε επξώ; 

CSA-Farmakon 235€ 

DioscouridesRetail ERP - Ilyda 336€ 

Smartpharmasys 575€ 

ΤΝΟΛΟ 301,1€ 

 

Πίλαθαο 9. Μέζε ηηκή εηήζηνπ θόζηνπο ζπληήξεζεο. 

 

Γξάθεκα 25. Τξόπνη πξαγκαηνπνίεζεο ζπληεξήξεζεο/απνθαηάζηζεο ζθαικάηωλ. 

 

ην γξάθεκα 24 εμεηάδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη ε ζπληήξεζε, 

ε αλαβάζκηζε θαζψο θαη ε απνθαηάζηαζε ζθαικάησλ ηνπ ινγηζκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Ο θχξηνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαπάλσ 

δηαδηθαζίεο είλαη ε απνκαθξπζκέλε επέκβαζε ηερληθνχ κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ 

0%

0%

8,60%

5,70%

34,30%

91,40%

Mε ανταλλαγι email

Δεν υπάρχει επικοινωνία / υπάρχει μεγάλθ 
δυςκολία επικοινωνίασ με τθν εταιρεία για …

Με  επίςκεψθ τεχνικοφ τθσ εταιρείασ ςτο χϊρο 
του φαρμακείου (on site)

Με  επίςκεψθ τεχνικοφ άλλθσ ςυνεργαηόμενθσ 
εταιρείασ / τοπικοφ αντιπροςϊπου ςτο χϊρο …

Με τθλεφωνικι  κακοδιγθςθ τεχνικοφ τθσ 
εταιρείασ

Mε επζμβαςθ του τεχνικοφ απο απόςταςθ με 
κατάλλθλο λογιςμικό (πχ. Teamviewer)
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ινγηζκηθνχ (πρ.  Teamviewer) θαζψο επίζεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη κέζσ 

ηειεθσληθήο θαζνδήγεζεο ηερληθνχ ηεο εηαηξίαο. ε ιίγεο πεξηπηψζεηο 

πξαγκαηνπνηείηαη επίζθεςε ηερληθνχ  άιιεο ζπλεξγαδφκελεο εηαηξίαο- ηνπηθνχ 

αληηπξνζψπνπ ζην ρψξν ηνπ θαξκαθείνπ (onsite).  πλεπψο ιφγν ηεο 

απνκαθξπζκέλεο εγθαηάζηαζεο ησλ ππφ εμέηαζε θαξκαθείσλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

ππάξρεη ζρεηηθή δπζθνιία γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο. 

Σέινο  εμεηάδνληαη πηζαλνί ιφγνη κε ρξήζεο θάπνηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε κεησκέλε εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία θαη ε  έιιεηςε 

αλαγθαηφηεηαο γηα απφθηεζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Γξάθεκα 26. Λόγνη κε εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνύ. 

 

 

 

 

 

66,6%

0,0%

0,0%

33,3%

Δεν υπιρξε ανάγκθ

Τψθλό κοςτοσ

Αυξθμζνεσ απαιτιςεισ που δεν τισ καλφπτουν 
τα υπάρχοντα ςυςτιματα

Λόγοι εξοικείωςθσ με τθ νζα τεχνολογία
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Γ. πλνιηθή Δθηίκεζε 

ηελ ελφηεηα Γ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλνιηθή εθηίκεζε σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

παξέρνπλ ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα ζηνπο θαξκαθνπνηνχο. 

Αξρηθά εμεηάδνληαη νη βαζηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην θάζε ζχζηεκα 

κεραλνγξάθεζεο θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί ζεκεηψλεηαη ε κέζε ηηκή γηα 

θάζε ιεηηνπξγία ζρεηηθά κε ην πφζν ζεκαληηθή  ζεσξείηαη απφ ηνπο θαξκαθνπνηνχο 

πνπ απάληεζαλ. 

Γξάθεκα 27. Μέζε ηηκή ηνπ βαζκνύ ζεκαληηθόηεηαο ηωλ βαζηθώλ δπλαηνηήηωλ ηνπ ινγηζκηθνύ. 

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο θξίζεθαλ σο αξθεηά ζεκαληηθέο κε ηελ εθηέιεζε ησλ ζπληαγψλ 

θαη ηηο θαηαζηάζεηο ηακείσλ λα ζεσξνχληαη σο νη πην ζεκαληηθέο κε  κέζε ηηκή 4,8 

ζηα 5. Ωο ιηγφηεξν ζεκαληηθή αλάκεζα ζηηο  ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζεσξήζεθε ε πξαγκαηνπνίεζε παξαγγειηψλ ζε πξνκεζεπηέο κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

ηε ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ ιεπηνκεξψο νη επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο. 

 

 

4,8

4,3

4,8

4,1

4,5

4,1

3,8

4,2

Εκτζλεςθ ςυνταγϊν

Διαχείριςθ αρχείου πελατϊν

Καταςτάςεισ ταμείων

Διαχείριςθ ταμείου

Ιςτορικό πελατϊν

Διαχείριςθ αποκικθσ

Παραγγελίεσ ςε προμθκευτζσ

Πλιρεσ αρχείο φαρμάκων με δραςτικζσ …
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Γξάθεκα28. Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ωο πξν ηελ εθηέιεζε ζπληαγώλ. 

ε φηη αθνξά ζηελ εθηέιεζε ζπληαγψλ θαίλεηαη φηη νη θαξκαθνπνηνί είλαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηθαλνπνηεκέλνη ηφζν κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ην ινγηζκηθφ αλαθνξηθά 

κε πξνεγνχκελε επηινγή ζθεπάζκαηνο ηνπ αζζελή, φζν θαη κε πξνηεηλφκελεο 

εκπνξηθέο νλνκαζίεο ησλ θαξκάθσλ αλνίγνληαο ηελ θάζε ζπληαγή θαη ηελ 

ζπκβαηφηεηα κε ηελ e-ζπληαγνγξάθεζε.  

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί εμεηάζηεθε ε ηθαλνπνίεζε σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ 

πειαηψλ. Δδψ ε κέζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ζρεηηθά κε δηαηήξεζε θαξηειψλ κε 

εθθξεκφηεηεο πειαηψλ φπσο θαη ζηνηρείσλ πειαηψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

αιιεξγίεο, ρξφληεο παζήζεηο θιπ θπκαίλεηαη ζην 3,3-3,5, ελψ κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε εμέθξαζαλ ηε δηαηήξεζε ηζηνξηθνχ πειαηψλ φπνπ ε κέζε ηηκή έθηαζε 

ην4,64.

4,64

4,75

4,61

υμβατότθτα με e-ςυνταγογραφθςθ

Προτεινόμενεσ εμπορικζσ ονομαςίεσ 
φαρμάκων μετά το άνοιγμα ςυνταγισ

Πλθροφορίεσ για προθγοφμενθ 
επιλογι ςυγκεκριμζνου ςκευάςματοσ 

από τον ςυγκριμζνο πελάτθ
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Γξάθεκα 29. Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ωο πξνο ηε δηαρείξεζε πειαηώλ. 

ρεηηθά κε ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ παξνρψλ- ππεξεζηψλ , νη θαξκαθνπνηνί 

απάληεζαλ φηη ην ινγηζκηθφ δελ ηνπο  παξέρεη ηδηαίηεξε βνήζεηα φπσο δηαπηζηψλεηαη 

απφ ηνπο ρακεινχο  Μ.Ο  ηνπ παξαθάησ γξαθήκαηνο. 

 

Γξάθεκα30. Βαζκόο πνπ βνήζα ην ινγηζκηθό ζηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλωλ παξνρώλ. 

4,67

3,30

3,50

Ιςτορικό πελατϊν

θμαντικά ςτοιχειά που αφοροφν τον κάκε 
πελάτθ όπωσ αλλεργίεσ, χρονιεσ πακιςεισ

Καρτζλεσ πελατϊν για 
εκρεμμότθτεσ, υπολοιπα κλπ

2,33

2,39

2,45

2,21

2,21

Πρόταςθ καλλυντικϊν με βάςθ ςχετικζσ 
προθγοφμενεσ αγορζσ

Πρόταςθ OTC

Πρόταςθ ςυμπλθρωμάτων διατροφισ

Πρόταςθ παιδιατρικϊν προϊόντων

Πρόταςθ  υγειονομικοφ υλικοφ-ιατρικϊν 
ςυςκευϊν όπωσ πιεςόμετρα, ορκοπεδικά
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Δμεηάδνληαο ηνπο ηξφπνπο πξαγκαηνπνίεζεο παξαγγειηψλ ζε πξνκεζεπηέο , θαίλεηαη 

φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηιέγεη λα ηηο πξαγκαηνπνηήζεη ηειεθσληθά, κε emailή 

fax, ρσξίο θαζφινπ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Δλψ κηθξφηεξνο αξηζκφο θαξκαθείσλ 

επηιέγεη είηε ηε δεκηνπξγία ηεο παξαγγειίαο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά ηελ 

ππνβνιή κε άιιν κέζν ή ηελ εμνινθιήξνπ ππνβνιή παξαγγειίαο απεπζείαο απφ ην 

ζχζηεκα ζηνλ πξνκεζεπηή. 

 

 

Γξάθεκα 31. Βαζκόο ρξήζεο πξνηεηλόκελωλ ηξόπωλ παξαγγειίαο. 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πσο δηαρεηξίδνληαη ηελ απνζήθε ηνπο ηα θαξκαθεία ησλ 

λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζε πεξηπηψζεηο  ή ρξνληθέο 

πεξηφδνπο απμεκέλεο δήηεζεο ην 81,1% απάληεζε φηη θξνληίδεη δηαηεξεί κεγαιχηεξα 

απνζέκαηα γηα δεκνθηιή θάξκαθα, ην 57,6% ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ηνπηθφ 

ζπλεηαηξηζκφ θαη ην 45,4% δηαηεξεί ζπλεξγαζία κε γεηηνληθά θαξκαθεία απ’φπνπ 

δαλείδεηαη θαηά πεξίπησζε. 

 

2,42

2,34

3,57

Ολοκλθρωτικι υποβολι τθσ 
παραγγελίασ απευκείασ από το ςφςτθμα 

ςτον προμθκευτι

Δθμιουργία παραγγελίασ μζςω του 
ςυςτιματοσ αλλά υποβολι με email ι 

άλλο μζςο 

Σθλεφωνικά, μζςω email  θ’ fax 
, εξολοκλιρου χωρίσ τθ χριςθ του 

προγράμματοσ
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Γξάθεκα 32. Τξόπνη δηαρείξηζεο απνζήθεο γηα θαιύηεξε αληαπόθξηζε ζε απμεκέλε δήηεζε. 

Υξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5, δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα 

νξίζνπλ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο γηα  ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ σο πξνο ηηο  ελεκεξψζεηο  ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία θαη ηηο 

αλαηηκνινγήζεηο ησλ ζθεπαζκάησλ. Σν 48,6% βαζκνιφγεζε ην ινγηζκηθφ ηνπ κε 5/5 

, ην 21.6% κε 4/5, ην 24,3% κε 3/5 ελψ δπν κφλν θαξκαθεία θαίλεηαη λα κελ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ παξφρνπ ηνπ ινγηζκηθνχ σο πξνο ηελ 

παξάκεηξν απηή. 
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Γξάθεκα33.Πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο έλαληη ηνπ παξόρνπ ηνπ ινγηζκηθνύ ωο πξνο αληαπόθξηζε ζρεηηθά κε ηε 

λνκνζεζία. 

ην Γξάθεκα 33 εμεηάδνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ θαη παξαηίζεηαη 

γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ε κέζε ηηκή ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο.

 

Γξάθεκα 34. Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ωο πξνο ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνύ. 

Οη ρξήζηεο ησλ ινγηζκηθψλ φπσο θαίλεηαη θαη παξαπάλσ  δήισζαλ φηη ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπο είλαη αξθεηά εχθνια ζηε ρξήζε, δηαζέηνπλ πςειή ηαρχηεηα 

4,21

4,16

3,88

4,08

3,97

Ευκολία ςτθ χριςθ

Σαχφτθτα απόκριςθσ

Πλοφτοσ πλθροφορίασ

Αςφάλεια

Ευελιξία
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απφθξηζεο, αζθάιεηα θαη επειημία θαζψο επίζεο παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα 

πιεξνθνξηψλ.   

ηελ εξψηεζε Γ9 νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ 

ινγηζκηθνχ παθέηνπ σο πξνο ην ζπλνιηθφ φθεινο απφ ηε ρξήζε ηνπ ζε ζρέζε κε ην 

θφζηνο, κε βάζε κηα θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 10, φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζε ειάρηζηε 

ζπλεηζθνξά θαη ην 10 ζε εμαηξεηηθή. Οη απαληήζεηο  ζηε ζπλέρεηα ζπζρεηίζηεθαλ κε 

ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη επηδερζεί απφ ηνλ θάζε θαξκαθνπνηφ. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησλ πίλαθα: 

 

 

Αμηνινγείζηε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ 

ινγηζηηθνύ παθέηνπ σο πξνο ην αλ ππήξμε 

ζπλνιηθό όθεινο ζε ζρέζε κε ην θόζηνο:  

(ην 1 αληηζηνηρεί ζε ειάρηζηε ζπλεηζθνξά 

θαη ην 10 ζε εμαηξεηηθή) 

CSA-Farmakon 8 

DioscouridesRetail ERP - Ilyda 8 

Smartpharmasys 6,33 

ΤΝΟΛΟ 7,63 

 

Πίλαθαο 10.Αμηνιόγεζε θόζηνπο νθέινπο αλά ινγηζκηθό. 

ε φηη αθνξά ηα ινγηζκηθά CSA-Farmakonθαη DioscouridesReatilERP- Ilydaνη 

θαξκαθνπνηνί δείρλνπλ πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο γηα ηελ παξερφκελε ζπλεηζθνξά 

ζπγθξηηηθά κε ην θφζηνο, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη απφ ηελ βαζκνιφγεζε ηνπο κε 8/10. 

ε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα, ην Smartpharmasys βαζκνινγήζεθε κε 6,3/10 

γεγνλφο πνπ δείρλεη  πσο ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ θαίλεηαη πσο δελ 
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αληαπνθξίλεηαη ζε ηφζν ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ θαξκαθνπνηψλ 

πνπ ην επέιεμαλ θαη φηη ην  ζρεηηθά απμεκέλν θφζηνο ηνπ πηζαλψο δελ είλαη αλάινγν 

εο ζπλεηζθνξάο ηνπ γηα ην θαξκαθείν. 

Σέινο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηα ζηνηρεία γηα ηνπο εξσηεζέληεο ηα νπνία 

απεηθνλίδνληα ζηα δχν ζρεηηθά γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θαξκαθείσλ, κε 

εμαίξεζε δχν εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ζπκπιεξψζεθαλ απφ βνεζνχο θαξκαθείνπ.  

ε φηη αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ εξσηεζέλησλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

γξάθεκα 35, ην 56,8% ησλ απαληήζεσλ πξνήιζε απφ άηνκα κε εκπεηξία κεγαιχηεξε 

ησλ 10 εηψλ, ην 40,5% απφ άηνκα κε αξθεηή εκπεηξία ζηνλ θιάδν ηεο ηάμεσο ησλ 3-

10 εηψλ θαη κφλν κηα απάληεζεδφζεθε απφ θαξκαθνπνηφ κε ειάρηζηε  εκπεηξία 

κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ εηψλ.

Γξάθεκα 35. Ιδηόηεηα εξωηεζέληνο

Γξάθεκα 36. Φξόληα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ εξωηεζέληνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5º 

5.1Συμπεράςματα 

Ο ζθνπφο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λαεμεηαζηνχλ νηιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ 

θαξκαθείσλ θαη λα πξνζδηνξηζηεί ε  ζπλεηζθνξά ησλ πζηεκάησλ Μεραλνγξάθεζεο 

Φαξκαθείσλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε 

απηψλ.Δπηπιένλ, αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ελδεηθηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ κεραλνγξάθεζεο θαξκαθείσλ. Σν θαξκαθείν ηνπ 

ζήκεξα είλαη έλαο πνιχπινθνο νξγαληζκφο πνπ ζπλδπάδεη παξαδνζηαθνχο θαη 

εληειψο ζχγρξνλνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο θαη επηβάιιεηαη λα έρεη ζπγθεθξηκέλε 

θηινζνθία θαη ζηξαηεγηθή ψζηε λα επηβηψζεη θαη λα αλαπηπρζεί. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ ησλ 

θαξκαθείσλ θαη νη ζπλερείο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία πνπ νδεγνχλ ζε κεηαβνιή ησλ 

ζπλζεθψλ, επηβάιινπλ κία δηαθνξεηηθή επηρεηξεκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θαξκαθείσλ 

θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπθαξκαθνπνηνχ. Ο θαξκαθνπνηφο επηβάιιεηαη λα 

έρεη δηηηφ ξφιν θαη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην απνδνηηθφο ηαπηφρξνλα θαη ζηνπο 

δχν.  

Απφ ηε κία πιεπξά, νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ζπλέπεηα, ππεπζπλφηεηα θαη 

ελδηαθέξνλ ζηνπο πειάηεο ηνπ, λα παξέρεη ζπκβνπιέο, λα πξνιακβάλεη πξνβιήκαηα 

κε θαξκαθεπηηθέο αγσγέο θαη λα θαηαξηίδεη ζεξαπεπηηθά πιάλα ζε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

Απφ ηελ άιιε, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψλεη ζην ζθιεξφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

θιάδνπ θαη λα αληαπνθξίλεηαη επηηπρψο ζηηο πξνθιήζεηο νθείιεη λα θαηαξηίδεη 

επηρεηξεκαηηθά πιάλα, λα δηαρεηξίδεηαη κε απνδνηηθφηεηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηηο 

νκάδεο ελδηαθέξνληνο (πξνκεζεπηέο, ρνλδξεκπφξνπο, αληαγσληζηέο), λα ειέγρεη ηνπο 

δείθηεο απνδνηηθφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο ηνπ θαξκαθείνπ, λα δηαηεξεί ζπλερψο 

αλαλεψζηκεο βάζεηο δεδνκέλσλ (ηαηξηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ) πειαηψλ, λα 

εθκεηαιιεχεηαη απνηειεζκαηηθά ηηο πιεξνθνξίεο απφ απηέο θαη λα δηαηεξεί 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε λέσλ αιιά θαη ηε 

δηαηήξεζε πηζηψλ πειαηψλ. 
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 Ο θαξκαθνπνηφο γηα λα επηηειεί θαη ηνπο δχν ξφινπο απνηειεζκαηηθά, πξέπεη λα έρεη 

αξθεηφ δηαζέζηκν ρξφλνθαη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη θαηά 

βάζε κεηε Φαξκαθεπηηθή Δπηζηήκε αιιά θαη κε ηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε, ζηα 

πιαίζηαηεο αλάγθεο δηαρείξηζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ.Ο ρξφλνο, σζηφζν, ησλ θαξκαθνπνηψλ 

είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνο θαη ν έηζη, είλαη απαξαίηεηε κία εμσηεξηθή βνήζεηα, 

ενπνία έρεη παξαηεξεζεί φηηείλαη απνδνηηθφ λα πξνέξρεηαη απφ ηελ ελζσκάησζε 

ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία θάπνησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο θαξκαθείσλ. 

Οπζηαζηηθά, απηά ηα πξνγξάκκαηα παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζηνπο 

θαξκαθνπνηνχο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ, ηεο απνζήθεο, 

ηελ εθηέιεζε παξαγγειηψλ ζηνπο πξνκεζεπηέο, ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ 

πξνζσπνπνηεκέλνπ κάξθεηηλγθ θαη θπζηθά ηελεθηέιεζε ζπληαγψλ. Οη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαξκαθνπνηψλ απφ ηε ρξήζε απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε κάξθα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάγθε γηα ελδεηθηηθή αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ απηά πξνζθέξνπλ 

κεκνλσκέλα, θάηη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο.Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα δηάθνξα πζηήκαηα Μεραλνγξάθεζεο 

Φαξκαθείσλ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε, απνζήθεπζε, 

αλαλέσζε, επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη δηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ ζρεηηθά 

κε ηηο ζπληαγέο, ηνπο πειάηεο θαη ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαξκαθείνπ 

(δηαρείξηζε απνζήθεο, έιεγρνο ζηνθ, εθηέιεζε παξαγγειηψλ θ.ά.). Βνεζνχλ έηζη ην 

θαξκαθνπνηφ λα απνθηά θαη λα δηαρεηξίδεηαη γλψζεηο ζρεηηθά κε πξνηηκήζεηο, 

αγνξέο, ηζηνξηθφ αζζελεηψλ θαη αληίζηνηρσλ ζεξαπεπηηθψλ αγσγψλ. Καηά ζπλέπεηα, 

απνδείρηεθε φηη κέζσ απηψλ ησλ γλψζεσλ κπνξεί λα πξνζαξκφδεη ηηο πξαθηηθέο θαη 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ, ψζηε λα δηαθνξνπνηείηαη, ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο, σο 

πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ.Ζ Σερλνινγία ηεο 

Πιεξνθνξίαο κε ηηο εθαξκνγέο ηεο πξνζθέξεη ζχγρξνλα εξγαιεία γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ θαξκαθνπνηνχ, αθνχ έηζη κπνξεί λα πξνιακβάλεη ηπρφλ 

πξνβιήκαηα, λα αλαηξέρεη ζηηο ελεκεξσκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα 

ππάξρνληα θάξκαθα θαη ηελθαηεγνξηνπνίεζή ηνπο θαη λα επηιχεη ηπρφλ απνξίεο ησλ 

πειαηψλ- αζζελψλ. 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ έδεημαλ φηη ηφζν νη θαξκαθνπνηνί-ηδηνθηήηεο  

θαξκαθείσλ φζν θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζε απηά ρξεζηκνπνηνχλ ην 
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Γηαδίθηπν θαζψο θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κε ηδηαίηεξε εμνηθείσζε. Λφγσ 

ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα ρξήζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ θαζψο επίζεο θαη ιφγσ 

ηεο θαζηέξσζεο ηνπο σο απαξαίηεηα εξγαιεία, έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πνηθίινπλ σο πξνο ηηο παξερφκελεο δπλαηφηεηεο θαη σο πξνο 

ην θφζηνο απφθηεζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 

έξεπλαο ζηελ λεζησηηθή πεξηθέξεηα πνπ εμεηάζηεθε βξέζεθε φηη βξίζθνπλ εθαξκνγή 

κε κεγαιχηεξν βαζκφ ηξία απφ απηά, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: CSA-Farmakon, 

Dioscoyrides-Ilydaθαη Smartpharmasys. Πξψην ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ λεζησηηθψλ 

θαξκαθείσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ κειέηε αιιά ζηελ ππφινηπε Διιάδα φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα είλαη ην CSA-Farmakon.εκαληηθά 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο  πνπ αμίδεη λα ζεκεησζνχλ είλαη φηη ε θχξηα επηξξνή ζηελ 

επηινγή ινγηζκηθνχ είλαη ε ζχζηαζε απφ ζπλάδειθν θαξκαθνπνηφ ν νπνίνο έρεη ήδε 

εγθαηαζηήζεη ην πξφγξακκα θαη φηη βαζηθφ πξφβιεκα γηα ηα θαξκαθεία πνπ 

κειεηήζεθαλ είλαη ε απφ απφζηαζε ζπληήξεζε -επίιπζε βιαβψλ κέζσ ινγηζκηθψλ 

(πρ.Teamviewer) ιφγσ ηεο απνκαθξπζκέλεο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

Οη θαξκαθνπνηνί, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαίλεηαη λα 

αληηιακβάλνληαη πφζν ζεκαληηθά εξγαιεία απνηεινχλ ηα πζηήκαηα 

Μεραλνγξάθεζεο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηφζν γηα ηε δηεπθφιπλζε φζν θαη γηα 

ηελ επεκεξή αλάπηπμε ησλ θαξκαθείσλ ηνπο. Μηα γεληθή εθηίκεζε ζρεηηθά κε απηά 

απφ ηε κεξηά ηνπο, ηνχο εκθαλίδεη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνπο σο πξνο ηελ ηαρχηεηα 

αληαπφθξηζεο ηνπο ζηηο ζπλερφκελεο αιιαγέο ηεο λνκνζεζίαο, ησλ ηηκψλ, θαζψο θαη 

σο πξνο ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπο ,ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επειημία πνπ πξνζθέξνπλ. 

Ωζηφζν, θαίλεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν γηα απιέο θαζεκεξηλέο 

δηαδηθαζίεο (π.ρ. εθηέιεζε ζπληαγψλ) θαη φρη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε 

θαη δηαρείξηζε γλψζεο κε ζηφρν παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Γηα φια ηα πξνγξάκκαηαζεκεηψζεθε  πνιχ πςειή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο εθηέιεζεο ζπληαγψλ θαη σο πξνο ηελ ζπκβαηφηεηα κε ηελ e-ζπληαγνγξάθεζε 

αιιά σο πξνο ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο εκπνξηθέο νλνκαζίεο ησλ 

ζθεπαζκάησλ ζε θπθινθνξία θαη πξνεγνχκελέο επηινγέο ηνπ αζζελή. 

ε φηη αθνξά ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο πειαηψλ , ε ηθαλνπνίεζε ηνπο αλαθνξηθά κε 

ην ηζηνξηθφ ησλ πειαηψλ ήηαλ θαιή αιιά ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε αλαθνξηθά κε ηηο πην 
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εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αζζελίεο φπσο αιιεξγίεο, ρξφληεο παζήζεηοθιπ.   

Οη θαξκαθνπνηνί θαίλεηαη λα επηκέλνπλ ζηελ παξαδνζηαθή ηαθηηθήηεο πξνζσπηθήο 

επαθήο κε ηνπο αζζελείο θαη ζηελ παξνρή επθαηξηαθψλ ζπκβνπιψλ κε βάζε 

ηελπεξίπησζε. Έηζη, γίλεηαη αληηιεπηφ  φηη δελ ρξεζηκνπνηνχλζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

ππνζηήξημε απφηα πζηήκαηα Μεραλνγξάθεζεο Φαξκαθείσλ σο πξνο ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ κε ηελ ππνζηήξημε πνπ 

παξέρεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία αλαθνξηθά κε ην ηζηνξηθφ αγνξψλ ή αζζελεηψλ. 

Ωζηφζν, νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ αλαθχπηνπλ, νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ θιάδν 

(λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ηηκέο θαξκάθσλ, απειεπζέξσζε επαγγέικαηνο θ.ά.) θαη ε 

έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαβάιινπλ ηηο θαζηεξσκέλεο ζπλζήθεο θαη απαηηνχλ κία 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ επαγγέικαηνο. Οη θαξκαθνπνηνί γηα λα δηαρεηξηζηνχλ 

ηηο λέεο ζπλζήθεο πξέπεη λα ελζσκαηψζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηερλνινγίαο ζε φιεο ηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο εξγαζίεο θαη λα ζπκβηβαζηνχλ κε ηελ ηδέα φηη ε επηζηήκε ηνπο δελ 

αξθεί κφλε ηεο γηα ηελ εμαζθάιηζεηθαλνπνηεκέλσλ αζζελψλ–πειαηψλ απφ ηε κία 

θαη απνδνηηθήο θεξδνθνξίαο απφ ηελ άιιε.  

Ζ ζπλδπαζηηθή πνιηηηθή ηεο ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο κέζσ ησλ δηάθνξσλ 

ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ησλ ηθαλνηήησλ - γλψζεσλ ησλ θαξκαθνπνηψλ 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζε θαη επέθηαζεησλ θαξκαθείσλ. 

5.2 Προτάςεισ 

Σν ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ, νη λνκνζεηηθέο αιιαγέο, νη 

θήκεο πεξί κειινληηθψλ αιιαγψλ, ην αξλεηηθφ θιίκα ησλ πνιηηψλ -θαηαλαισηψλ 

απέλαληη ζηνπο θαξκαθνπνηνχο  θαη  ζηηο  ηηκέο  ησλ  θαξκάθσλ  θαη  νη  αληίζηνηρεο  

δηακαξηπξίεο  ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηεο θεξδνθνξίαο 

ηνπο σο απφξξνηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ  δίλνπλ  ηελ  αθνξκή  γηα  ηε  κειέηε  ησλ  

δηαθφξσλ  δηαζηάζεσλ  ηνπ επαγγέικαηνο  ηνπθαξκαθνπνηνχ  θαη  ησλ  ζπλζεθψλ  

πνπ  δηέπνπλ  ηελ  εθηέιεζή  ηνπ.Έηζη, επηδηψρζεθε λα ζπιιερζνχλ νη απφςεηο  ησλ  

θαξκαθνπνηψλ  ζρεηηθά  κε  ηηο  δπλαηφηεηεο  πνπ  ηνπο  πξνζθέξνπλ  ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα πζηήκαηα Μεραλνγξάθεζεο γηα λα πξνθχςεη κία ζρεηηθή 

αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ  επίδξαζε  ησλ πζηεκάησλ   απηψλ  ζηελ  θαζεκεξηλή  

πξαθηηθή  ησλ θαξκαθνπνηψλ,  αιιά  θπξίσο  ζηελ  παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ 

ππεξεζηψλ .Ζ  έξεπλα  πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθε  είρε  σο  ζηφρν  ηε  κειέηε  ησλ  
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απφςεσλ  ησλ θαξκαθνπνηψλ πνπ θαηέρνπλ ή εξγάδνληαη σο ππάιιεινη ζε 

θαξκαθεία ζηα λεζηά ηεο Λέζβνπ θαη ηεο Υίνπ, ψζηε απηή λα  απνηειέζεη  ην  

έλαπζκα  γηα  πεξαηηέξσ  αλάιπζε  ησλ  ζπκπεξαζκάησλ  θαη ελζσκάησζε 

αληίζηνηρσλ αιιαγψλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

παξαηεξήζεθε  ηδηαίηεξν  ελδηαθέξνλ  απφ  ηελ  πιεπξά  ησλ  ηδηνθηεηψλ  

θαξκαθνπνηψλ  γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαζψο 

ζεψξεζαλ φηη ζα απνηεινχζε κία ζπκπιεξσκαηηθήβνήζεηα σο  πξνο  ηειήςε  

απνθάζεσλ  ζρεηηθά  κε  ηελ  εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. 

Παξαηεξψληαο,  ινηπφλ,ηα  απνηειέζκαηα  ηεο  έξεπλαο γίλεηαηθαλεξφ  φηηνη 

θαξκαθνπνηνί  έρνπλ  ελζσκαηψζεη,  σο  έλα  βαζκφ,  ζηηο  θαζεκεξηλέο  ηνπο  

δηεξγαζίεο  ηε ρξήζε  ηεο  ηερλνινγίαοκε  ηελ  έλλνηα  φηη ηα  ρξεζηκνπνηνχκελα  

ζπζηήκαηα  ηνπο δηεπθνιχλνπλ  ζε απιέο  εξγαζίεο  φπσο  εθηέιεζε  ζπληαγψλ,  

δηαρείξηζε  απνζεκάησλ, δεκηνπξγία παξαγγειηψλ, δηαρείξηζε ηακείνπ θ.ά. Ωζηφζν 

παξαηεξήζεθε φηη νη θαξκαθνπνηνί δε ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο 

πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά σο πξνο ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πξαθηηθψλ 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ αζζελψλ.  

Δίλαη  αλάγθε  λα  αληηιεθζνχλ  νη  θαξκαθνπνηνί  φηη,  κφλν  κε  ηελ  ππνζηήξημε  

απφ  ηα ζπζηήκαηα  κεραλνγξάθεζεο  θαη  ηελ  εθκεηάιιεπζε  φινπ  ηνπ  θάζκαηνο  

επθαηξηψλ  θαη ιχζεσλ πνπ πξνζθέξνπλνη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ζα κπνξέζνπλ λα 

απνθηήζνπλ ζπγθξηηηθάπιενλεθηήκαηαζε  ζρέζε  κε  ηνπο  αληαγσληζηέο  ηνπ  

θιάδνπ  θαη  θαηά  ζπλέπεηα  λαεπηβηψζνπλζηα πιαίζηα ηνπ ζθιεξνχ θαη ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο. 

Οη  θαξκαθνπνηνί,  αλ  θαη  αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ 

εξγαιείσλ, επηρεηξνχλ λα πηνζεηνχλ παξαδνζηαθέο ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο. Ζ  γλψζε ησλ αζζελεηψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ αζζελψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο θαζηεξσκέλεο ηαθηηθήο θαη δελ  πηνζεηνχληαη  

θαηλνηφκεο  ηερληθέο  πνπ ελζσκαηψλνπλ  επθπείο  ηερληθέο  εμφξπμεο  θαη 

δηαρείξηζεο λέαο γλψζεο. Ωζηφζν, νη θαξκαθνπνηνί είλαη αλαγθαίν λα αληηιεθζνχλ 

ηελ έθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ  κπνξεί  λα  ηνπο  πξνζθέξεη  ε  ζχγρξνλε  

ηερλνινγία  θαη  ηα  ζπλερψο  εμειηζζφκελαεμεηδηθεπκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

θαη λα πηνζεηνχλ θαηλνηφκεο εθαξκνγέο κε ζθνπφ ηελ  απνηειεζκαηηθφηεξε  

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 
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πκπεξαζκαηηθά, νη λέεο απαηηήζεηο ηνπ θιάδνπ, νη αιιαγέο ζρεηηθά κε ηελ ηδηαίηεξε 

αληηκεηψπηζή  ηνπ  απφ  ηα  λνκνζεηηθά  πιαίζηα,  νη  ζπλερψο  απμαλφκελεο  θαη 

δηαθνξνπνηνχκελεο αλάγθεο ησλ αζζελψλ -θαηαλαισηψλ θαη ε κεηαβνιή ησλ 

ζπλζεθψλ επηβάιινπλ  ηνλ  εθζπγρξνληζκφ  ησλ θαξκαθνπνηψλ  πνπ  θαηέρνπλ  

θαξκαθεία  θαη  ηελ  ελζσκάησζε  ησλ  πνπ  πξνζθέξνπλ  ηα  ζχγρξνλα  

ζπζηήκαηα.Γηα  λα  γίλεη,  φκσο,  απηφ  ην  βήκα πξνφδνπ, είλαη αλαγθαία κία 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζα  αθνξά  φρη  κφλν  ζηελ  έλλνηα  ηεο παξνρήο πην 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ  πνπ  είλαη  ηδηαίηεξα  ζεκαληηθή  γηα  ηελ  απφθηεζε  

ζπγθξηηηθνχ  πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ θαη ηελ πξνζθνξά 

πξφζζεηεο αμίαο ζηνλ πειάηε, αιιά θαη ζηελ αλάγθε  γηα  ππνζηήξημή  ηεο  απφ  ηε  

ζχγρξνλε  ηερλνινγία.  Δίλαη  επηηαθηηθή αλάγθε,  πιένλ,  ν θαξκαθνπνηφο λα 

εζηηάδεη ζηνλ αζζελή θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπ θαη φρη 

απνθιεηζηηθά ζην θέξδνο ηνπ. 
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