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H E.E.Φα.Μ.

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management αποτελεί ένα γόνιμο πεδίο δράσης
για τα στελέχη των φαρμακευτικών εταιρειών, τα οποία μέσω της εθελοντικής τους
προσφοράς συνεισφέρουν στην επιμόρφωση, την επαγγελματική ανάπτυξη και τη
διασύνδεση των ανθρώπων που απασχολούνται στο χώρο της Υγείας και του
Φαρμάκου.

αποστολή μας είναι...
να αναγνωρίζεται η Ε.Ε.Φα.Μ. ως το σημείο αναφοράς από όλους τους ανθρώπους του
Φαρμάκου, για επαγγελματική ανάπτυξη και αποτελεσματική διασύνδεση.

οραματιζόμαστε...
να οδηγούμε την εξέλιξη και την ενδυνάμωση των στελεχών της φαρμακευτικής αγοράς,
ώστε να προάγουμε την υγεία των ανθρώπων.

με γνώμονα τις αξίες μας...
ΔΕΣΜΕΥΣΗ * ΠΟΙΟΤΗΤΑ * ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ * ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ * ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στόχοι
Στρατηγική μας επιδίωξη είναι η συνολική αναβάθμιση του φαρμακευτικού κλάδου,
πάντα προς την κατεύθυνση της κοινής ωφέλειας, μέσα από:
● την ενδυνάμωση και επιμόρφωση των στελεχών των φαρμακευτικών εταιρειών
● τη βελτίωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσα από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά
προγράμματα
● την ενίσχυση των σχέσεων της Φαρμακοβιομηχανίας με τις Αρχές Υγείας (Υπουργείο
Υγείας, Ε.Ο.Φ., Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.ά.) και τους θεσμικούς Φορείς του κλάδου (Σ.Φ.Ε.Ε., Π.Ε.Φ.,
P.I.F., Ε.Φ.Ε.Χ., Π.Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Κ., Π.Ι.Σ., Π.Φ.Σ. κ.ά.)
● τη γόνιμη ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και εμπειριών μεταξύ όλων των
εμπλεκόμενων μερών στο χώρο της Υγείας
● την ανάδειξη και επιβράβευση της επαγγελματικής αριστείας

Στρατηγικές συνεργασίες
Γνωρίζοντας καλά τη σημασία του φαρμάκου ως κοινωνικό αγαθό και το ρόλο της
Φαρμακοβιομηχανίας ως κομβικής συνιστώσας του χώρου της Υγείας, οδηγούμαστε
από την πεποίθηση ότι η αναβάθμιση του φαρμακευτικού κλάδου δεν είναι υπόθεση
ενός, αλλά όλων των στρατηγικών εταίρων.

Για αυτόν το λόγο:
● συνεργαζόμαστε στενά, ανταλλάσσουμε απόψεις και καταθέτουμε προτάσεις προς
τα θεσμικά όργανα της Φαρμακοβιομηχανίας (Σ.Φ.Ε.Ε., Π.Ε.Φ., Ε.Φ.Ε.Χ., P.I.F.) και
άλλους σημαντικούς διαμορφωτές της φαρμακευτικής πολιτικής της χώρας
● εκπονούμε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού του φαρμακευτικού κλάδου, σε συνεργασία με υψηλού
κύρους Ακαδημαϊκούς Φορείς (ALBA Graduate Business School, Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιά)

Πώς δημιουργούμε αξία
Η άμεση και εις βάθος γνώση της εσωτερικής λειτουργίας της φαρμακευτικής αγοράς, η
επιμόρφωση και συνεχής ενημέρωση των στελεχών της Φαρμακοβιομηχανίας, η
προώθηση βέλτιστων πρακτικών φαρμακευτικού management και η εδραίωση σχέσεων
στρατηγικής συνεργασίας, μας επιτρέπουν να κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις για
τη συνολική αναβάθμιση του κλάδου. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρουμε αξία στις
Αρχές Υγείας, τους Κυβερνητικούς Φορείς και τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, με
τελικούς της αποδέκτες τους Ασθενείς και την Κοινωνία.

Οι άνθρωποί μας
Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ε.Ε.Φα.Μ. διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Η θητεία των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Μέλη

Μέλη της Εταιρείας μας μπορούν να γίνουν τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται
επαγγελματικά με το Φαρμακευτικό Management στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για
τουλάχιστον ένα έτος. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και φίλια. Τα επίτιμα
και φίλια μέλη δεν έχουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όμως μετέχουν
σε όλες τις άλλες δραστηριότητές μας.

Ομάδες Εργασίας

Η λειτουργία και ολόκληρη η παραγωγή του έργου της Ε.Ε.Φα.Μ. στηρίζεται στην
οργάνωση και αξιοποίηση των μελών της σε Ομάδες Εργασίας. Οι τρέχουσες Ομάδες
Εργασίας είναι:
● Οργάνωσης Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management
● Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
● Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας
● Επικοινωνίας, Διασύνδεσης και Δημοσιότητας
● Οικονομικής Διαχείρισης
● Περιοδικού «Φαρμακευτικό Management»
● Έρευνας Αγοράς
● Πιστοποίησης Στελεχών Ιατρικής Ενημέρωσης (ομάδα ειδικού σκοπού)
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Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «mini-mba in Pharma» που σχεδιάσαμε σε συνεργασία
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Mini-MBA in Pharma» που σχεδιάσαμε σε συνεργασία
με το ALBA Graduate Business School, αποτελεί την τελευταία προσθήκη στον
με το ALBA Graduate Business School, αποτελεί την τελευταία προσθήκη στον
κατάλογο των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων. Όραμά μας είναι να αποτελέσει το
κατάλογο των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων. Όραμά μας είναι να αποτελέσει το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφοράς για όλα τα στελέχη και τις εταιρείες της
εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφοράς για όλα τα στελέχη και τις εταιρείες της
φαρμακευτικής αγοράς, προσφέροντάς τους τη θεωρητική και πρακτική γνώση που θα
φαρμακευτικής αγοράς, προσφέροντάς τους τη θεωρητική και πρακτική γνώση που θα
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους και θα λειτουργεί ως εφαλτήριο για την
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους και θα λειτουργεί ως εφαλτήριο για την
επαγγελματική τους εξέλιξη.
επαγγελματική τους εξέλιξη.
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Περιοδικό «Φαρμακευτικό Management»
Περιοδικό
«Φαρμακευτικό Management
Το Περιοδικό «Φαρμακευτικό Management» αποτελεί την τριμηνιαία
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Το Συνέδριο
Φαρμακευτικού Management
Το Συνέδριο Φαρμακευτικού Management αποτελεί την κορυφαία εκπαιδευτική
διοργάνωση για τα στελέχη της φαρμακευτικής αγοράς και επιστέγασμα της θητείας
κάθε Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Φα.Μ. Με τη συμμετοχή διακεκριμένων
Ελλήνων και ξένων ομιλητών, το Συνέδριο συγκεντρώνει περισσότερους από 900
συνέδρους και φιλοξενεί έκθεση με τη συμμετοχή άνω των 40 χορηγών. Στόχος του
Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων και τάσεων
της αγοράς, όπως και η παραγωγική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των στελεχών
φαρμακευτικών επιχειρήσεων και άλλων σχετικών με την Υγεία κλάδων.

Αριστεία Ε.Ε.Φα.Μ.
Τα Αριστεία Ε.Ε.Φα.Μ. αποτελούν θεσμό που εισήγαγε το 2000 η Ελληνική Εταιρεία
Φαρμακευτικού Management, ο οποίος αντανακλά και εκπροσωπεί τις υψηλές αξίες
και αρχές της επαγγελματικής δράσης της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Στα Αριστεία
βραβεύονται οι βέλτιστες και πιο καινοτόμες πρακτικές marke�ng και επικοινωνίας
που υλοποιήθηκαν στη φαρμακευτική αγορά κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων
ετών, εκφράζοντας την προσήλωση της Εταιρείας μας στην προώθηση της αριστείας,
τόσο σε επίπεδο στελεχών, όσο και φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

Τζαβέλα 42Β, 154 51 Νέο Ψυχικό
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