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Ι. Ακαδημία Green Pharmacy

Μια Προσωπική Βιβλιοθήκη Γνώσης

ΙΙΙ. Ακαδημία Green Pharmacy
Πλοήγηση & Επιλογές

Ο Όμιλος ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.,
δυναμικά πρωτοπόρος,
σχεδίασε και υλοποίησε μια
ψηφιακή βιβλιοθήκη, την
“Ακαδημία Green Pharmacy”
όπου συλλέγεται, διαχειρίζεται
και διατηρείται για μακρό
χρονικό διάστημα πλούσιο
ψηφιακό περιεχόμενο που
προσφέρει στην κοινότητα
των φαρμακοποιών - μελών,
χρηστών, εξατομικευμένη
εμπειρία ανάκτησης και
ανατροφοδότησης γνώσης.
Η “Ακαδημία Green Pharmacy”
αποτελεί ένα δυναμικό
περιβάλλον μάθησης, ένα
σημαντικό σύμβουλο καλών
πρακτικών και ένα αξιόπιστο
βοηθό ενημέρωσης του κοινού
σε ζητήματα στα οποία
ο επαγγελματίας φαρμακοποιός
καθημερινά καλείται να
προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Κάθε φαρμακοποιός, μπορεί να επιλέξει να
ενημερωθεί για τα θέματα που ταιριάζουν στα
προσωπικά του ενδιαφέροντα και προτιμήσεις
επί επιστημονικών, επιχειρηματικών –
εμπορικών, διαχειριστικών και λειτουργικών
θεμάτων.
Διαθέτει διαφορετικά είδη περιεχομένου
όπως κείμενα, άρθρα, βίντεο, παρουσιάσεις.
Η χρηστοκεντρική προσέγγιση της
“Ακαδημίας Green Pharmacy” ανανεώνεται
διαρκώς με στόχο πάντα, την έγκαιρη και
έγκυρη ενημέρωση και υποστήριξη του
φαρμακείου.
Πιο αναλυτικά μπορείτε να προηγηθείτε στις
ακόλουθες ενότητες:

Ενημερωτικά Άρθρα
Επιστημονική ενημέρωση με άρθρα, πηγές, παρουσιάσεις και
συνεντεύξεις ειδικών.

Ενημερωτικά Video

ΙΙ. Ακαδημία Green Pharmacy
Πρόσβαση & Είσοδος

Η είσοδος
στη διαδικτυακή πλατφόρμα
“Ακαδημία Green Pharmacy”
είναι δυνατή αποκλειστικά για τους
φαρμακοποιούς – μέλη του
ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση,
χρειάζεται απλώς να
πληκτρολογήσετε τους δικούς σας
προσωπικούς κωδικούς σύνδεσης
και η πλοήγηση σε έναν μοναδικό
κόσμο ενημέρωσης και υποστήριξης
για τον επαγγελματία φαρμακοποιό,
χωρίς επιπλέον κόστος σας, ξεκινά.

Συνεντεύξεις, ομιλίες από συνέδρια και εκπαιδευτικές ημερίδες
τις οποίες διοργανώσαμε ή στις οποίες συμμετείχαμε ως Όμιλος.

Βιβλιοθήκη Υγείας
Αλφαβητικό ευρετήριο παθήσεων για τις διαφορετικές
ανάγκες ενημέρωσης.

Έντυπα Υλικά
Χρήσιμα έντυπα για ανάρτηση στο χώρο του φαρμακείου,
καθώς και για την ενημέρωση του κοινού.

Θέματα Διαχείρισης Φαρμακείου
Αναλυτικό ημερολόγιο προσεχών εκδηλώσεων, καθώς και
υποστηρικτικό υλικό για την αποτελεσματική διαχείριση, τις
πωλήσεις, τις προμήθειες και τις αγορές του φαρμακείου.

Εδώ, στεγάζουμε τη γνώση!
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