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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ EΛΛΗΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

Η Ελληνική Φαρµακευτική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε.) είναι η Επιστηµονική 
Εταιρεία όλων των Ελλήνων Φαρµακοποιών, ανεξαρτήτως επαγγελµατικής 
δραστηριότητας, που έχει σκοπό την προαγωγή της Φαρµακευτικής 
επιστήµης και τη συµβολή της σε θέµατα που σχετίζονται µε το φάρµακο και 
την προάσπιση της υγείας των συνανθρώπων µας. 

Η Ε.Φ.Ε. ιδρύθηκε το 1932 και η ιστορική της πορεία µέσα στο χρόνο είναι 
συνυφασµένη µε τη Φαρµακευτική επιστήµη και τον Έλληνα Φαρµακοποιό. 
Η συµµετοχή του Φαρµακοποιού στις δραστηριότητες της Ε.Φ.Ε, µέσα από 
καθηµερινές παρεµβάσεις στα επιστη µονικά Ελληνικά και ∆ιεθνή δρώµενα, 
θα διασφαλίσει την επιστηµονική του αξιοπρέπεια και την ήδη σηµαντική 
κοινωνική του προσφορά. Η διαρκής ενηµέρωση των Φαρµακοποιών, σε 
θέ µατα τα οποία σχετίζονται µε τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήµης µας, 
αποτελεί τον κύριο σκοπό της Ε.Φ.Ε. 

Μέσα από την ενηµέρωσή µας αυτή, θα θέλαµε να προσκαλέσουµε όλους 
τους Φαρµακοποιούς να συµ µετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της  
Ε.Φ.Ε.

Η ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ε είναι www.efe.org.gr στην οποία, εκτός των 
άλλων πληροφοριών, περιλαµβάνεται και η αίτη ση εγγραφής των µελών. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
4o ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ VNG

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή 45 ΩΡΛ ιατρών 
πραγματοποιήθηκε το 4ο Σεμινάριο Βιντεονυ-
σταγμογραφίας που οργάνωσαν οι εταιρείες 

Χ. ΓΑΖΗ-Ε. ΠΑΠΠΑΣ και η Interacoustics Δανίας στην 
Αθήνα, στις 16 Μαίου 2009.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Σεμιναρίου πραγ-
ματοποιήθηκε επίδειξη όλων των πρωτοκόλλων των εξε-

τάσεων VNG σε περιστατικό με το νέο σύστημα firewire 
VO425 της Interacoustics.

Η εταιρεία Χ. ΓΑΖΗ-Ε. ΠΑΠΠΑΣ εορτάζοντας φέτος 
τα 25 χρόνια δραστηριοτήτων της στην ΩΡΛ κοινότη-
τα προγραμματίζει την οργάνωση του 5ου σεμιναρίου 
προσεχώς με θέμα «Εξέταση προκλητών δυναμικών με 
λειτουργίες ASSR και VEMP».




