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Περίληψη
Ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι αδιαμφισβήτητος και περιλαμβάνει την εκτέλεση ιατρικών συνταγών, τη
συμβουλευτική υπηρεσία σε θέματα που σχετίζονται με φάρμακα και την παροχή πληροφοριών για θέματα που
σχετίζονται με την υγεία. Από την άλλη πλευρά ο ασθενής βλέπει το φαρμακοποιό ως ένα επαγγελματία που
μπορεί να προσφέρει ακριβείς πληροφορίες. Οι αναλογίες των φαρμακοποιών σε σχέση με τον πληθυσμό
ποικίλουν σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχει επίσης μεγάλη κατανομή των επαγγελματικών χώρων στους οποίους
απασχολούνται οι φαρμακοποιοί. Η συνεχής επααγγελματική εκπαίδευση αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την
παροχή της βέλτιστης ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους λειτουργούς υγείας. Η Συνεχής
Επαγγελματική Ανάπτυξη ή Κατάρτιση και η Συνεχής Εκπαίδευση αποτελούν δύο τρόπους με τους οποίους
διασφαλίζεται η βελτίωση των γνώσεων, των ικανοτήτων και της επάρκειας των φαρμακοποιών.

Abstract
The role of the pharmacist is indisputable and includes dispensing of drugs, drug counseling, and provision of
knowledge regarding health issues. On the other side the patient sees the community pharmacist as a
respectable professional who can provide accurate information. The pharmacist to population ratios vary widely
in international level. There is also a wide distribution of the workplaces of the pharmacists around the world. The
continuing professional education is the best guarantee of the optimal quality of healthcare providers. The
Continuing Professional Development (CPD) and the Continuing Education (CE) are two ways of ensuring the
knowledge, skills and competencies improvement of pharmacists.
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Η πλειονότητα των φαρμακοποιών (περίπου 73%)

σημαντικό παράγοντα στον τομέα της υγείας τόσο σε
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