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n · ΧΓΣΦΛΟΥΓΑΝΙΟ «ΛΡΟΠΡ.ΡΙΛΟΛΗ «Γ.ΤΟΜΙΔΑΤΗ «ΘΓΙΟΠΠΝΤΑ YH «ΙΣΟΦΛΟΤΡΑΝΙΟ ·ΚΕΤΑΜΙΝΗ «ΚΤΓΧΟΚΑΪΝΗ (ΔΙΒΟΥΚΑ(ΝΗ) *ΛΙΛ( )ΚΑΪΜ 

1 * ι [ 1X )ΞΥΜΕΊ ΛΚΛΙΧΊ I (I ΙΙ’ΟΙ ΙΛΓΛΚ \[ \i h ·I [ΓΟΙΙΟΨΟΛΙ I «ΣΕΒΟΦΛΟΤΡΑΝΤΟ «ΣΟ,ΥΛΦΛΙΝΤΛΝΥΛΙ I · ΓΕΤΡΛΚ 1> |

: :!.Ι I ΧΡΗΣ1 1 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΧΤΤΛΤΣΣΙΚΗ V'-· >ΣΩ\Ν>|ΐΡΙΝΗ ΠΛ ί \ \ΟΜΎ)Κϋ ΧΙ’ΠΠ I * ·. ΠΩΙϋΝΠ ■ ' ί Π '·ν ' ' !ΣΦΑΙΙ ’

- ::\Ή ΓΝΑΝΤΙ ΑΝΕΜΓΤΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΓΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ ΓΙΑ Γ.ΝΛΟΦΛΡΒΙΑ ΧΡΗΣΗ ·Α ΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗ' ΙΛΑΡΑΣ: ΓΙΑ ΕΝΛΙΧΊ 

.-1ΡΙ.Α ΊΝΊ I ΚΛ ΙΛ ΓΗΣ ΗΓΙΛΤΠ ΙΛΛΣ Β ΓΙΑ ΕΝΔΟΜΥΪΚΗ ΧΡΗΣΗ » ΥΝΌΣΟΣΨΛΙΡΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛ ΕΝΔΟΜΥΪΚΗ ΧΡΗΣΗ (IMIGi «ΛΝΟΪ 

ΙΚ! ί ' I \ ' ΧΛΟΨΛΕΒΙΛ ΧΡΗΣΗ (IVIC) * \Ν I ΧΛΛΑΝΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ IIII ΙΟΥ «ΛΝ'ΠΛΕΜΦΟΚΤΤΤΑΡΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΙΠΠΟΥ · ΑΝΤΙΟΦΙΚΟΣ ΠΟΑΤ.ΛΥ.ΝΛΜΟΣ' 

\ΑΣ ΓΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΊΑΣ «ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΙΜΟΦΤΥΟΥ ΙΝΦΛΟΤΕΝΤΖΑΣ ΤΥΠΟΥΒ · ΕΜΒΟΛΙΟ-ΓΡ1ΠΠΗΣ ·ΕΜΒΟΛΙΟ ΔΙΠΛΟ ΠΡΟΣΓΟΦΗΜΕΝΟ: Λ1ΦΘΕΡ 

ΜΙ Σ\0 I 11ΌΣΡΟΦΗ Μ ΕΝΟ: Λ1ΦΘΕΡΠ ΙΛ ΑΣ-1 ΕΊ ΑΝΌΤΤΥΠΟΥ ΕΝΙ (ΔΙΚΟΥ (Id) «ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΡΥΘΡΑΣ «ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΓΠΔΑΣ Α «ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΛΤΤΓ! '·. 

-,-1ΙΛΙΏΊΊ IΙΛΛΣ-ΕΡΤΘΡΑΣ (MMR) «ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ «ΕΜΒΟΛΙΟΛΥΣΣΑΣ «ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΗΝ.ΙΓΠΠΛΟΚΟΚΚΟΥ ·ΕΜΒΟΛΙΟ ί ΙΛΡΩΤ ΙΤΙΑ 

Σ ΧΑΜΟ * ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΛΛΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΓΟ (IPV, SALK) «ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (OPV, SABIN) ·ΓΣ 

MO I L ί ΡΛΓΙΛΟ 1ΙΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟ: ΥΙΦΘΕΡΠ ΙΛΛΣ-ΤΕΤ ΑΝΟΥ-ΚΟΚΚΥΠ 1-1 ΙΟΛΪΟΜΥΕΛΓΠΛΑΣ «ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΡΙΠΛΟ ΠΡΟΣΡΟΦΙΙΜΕΝΚ): ΜΦΘΕΡΓΠΛ. ΛΣ ■! Μ 

Σ >Η ·,« ■. Σ «ΕΜΒΟΛΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ * ΕΜΒΟΛΙΟ ΧΟΛΕΡΑΣ «ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΙ1 2 «ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ A 2b «ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ Α 2α «ΙΝΤΈΡΦΕΡΟΝΗ γ (ΛΙΒ; · 

-ΟΤΙΜΟΛΗ «ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΑΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ (ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ) ·ΑΝΤΑΖΟΛΙΝΗ «ΙΣΟΣΠΑΓΛΟΥΜΑΤΗ «ΛΕΒΟΚΑΒΑΣΤΙΝΗ *ΛΟΛΟΞΑΜΙΑΗ » ι 

VMIXIKO «ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΙΣΟΣΠΛΓΛΟΥΜΙΚΟ «ΝΑΤΡΙΟ ΧΡΩΜΟΙ ΛΥΚΙΚΟ «ΗΥΡΙΛΑΜΙΝΗ «ΣΙ ΙΛΓΛΟΥΜΛΊΤΙ «ΤΕΤΡΑ ΥΔΡΟΖΟΛΠΜΗ « Λ Λ PEN ΥΥΓΝΙI (I 0ί 

• ΒΕΚΛΟΜΕΘΑΖΟΝΗ «ΒΟΥΛΕΣΟΝΤΛΙ Ι «ΛΙ1ΙΙΌΦΥΛΛΙΝΉ «ΕΦΕΛΡΙΝΗ «ΘΕΟΦΥΛΛΓΝΗ «ΙΓΙΡΑΤΡΟΙΙΙΟ «ΙΣΟΙΊΡΕΝΛΛΙΝΗ «ΚΕΤΌ'ΠΦΑΙΝΓΟ ·Γ< AENBOV, 

■ϋ · ΧΡΩΜΟΓΛΥΚΙΚΟ «ΝΕΛΟΚΡΟΜΙΛΗ ·ΟΞΥΤΡΙΦΥΛΛΙΝΗ «ΟΡΣΙΠΡΓΝΑΛΙΝΗ «ΡΟΥΝΙΣΟΛΙΔΗ «ΣΑΛΒΟΎΤΑΜΟΛΗ «ΣΑΛΜΕΤΕΡΟΛΗ «ΤΕΡΒΟΥΤΑΛΙΝΙ 

\0 V ΧΓΣΟΛ1ΛΗ «ΦΛΟΥΤΙΚΑΖΟΝΉ «ΦΟΡΜΟΊΈΓΟΛΗ ·ΑΚΕΤΑΖΟΑΛΜΙΛΗ ♦ ΜΙΡΑΚΛΟΝΙΛΙΝΙΙ «ΑΣΕΚΛ1ΛΙΝΗ «ΒΕΦΟΥΝΟΛΟΛΙI «ΒΗΤΛΞΟΛΟΛΙI ·ΓΟ 

Ω ΡΟΦΛΙΝ Λ Μ ΙΛ Η «ΔΟΡΖΟΛΑΜΙΛΗ «ΚΑΡ ΓΕΟΛΟΛΗ · ΛΕΒΟΒΟΥΝΟΛΟΛΗ · Μ ΑΝΝΓΓΟΑΗ · ΜΕΤΙΠΡΑΝΟΛΟΛΗ «ΠΪΛΟΚΑΡΠΙΝΗ · ΠΜΟΛΟΛΗ ■ ΥΙΘΎΛΈ 

» · ΑΚΓΤΥΛΟΚΥΣΤΕΪΝΗ «ΑΜΙΦΟΣΉΝΗ «ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ · ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΓΛΥΚΟ ΝΙΚΟ «ΑΤΡΟΠΙΝΗ «ΒΕΝΤΟΝΙΤΗΓ «ΛΕΦΕΡΟΞ ΑΜΙ \Ή «ΛΙΚΟΧΛΛ 

•ΘΕΙΟΚΊ ΪΚΟΟΞΥ «ΙΠΕΚΑΚΟΥΑΝΛ «ΚΛΑΣΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΊΣΩΜΑ] ΟΣ HATH ΥΙΓΟΕΙ,ΧΗ «ΚΥΑΝΟΥΝ ΤΟΥ Μ ΕΘΥΑ ΕΝ ΙΟΣ «ΝΛΛΟΞΟΝ1 I ·Ν Λ VTPI Σ 

VIEPK Μ ΙΤΟΛΙΘΑΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ (MESNA) «ΝΛΊ ΡΙΟ ΝΓΓΡΩΑΕΣ · ΓΙΕΝΙΚΙΛΛ Λ ΜΙ Ν Η «ΠΡΛΛΙΔΟΞΙΜΗ «ΠΡΩ'ΤΛΜΙΝΓ ί ΘΕΙίΚΗ «ΣΙΛΙΜΙΙΙΝΙΝΙΙ *ΦΛ(

) «ΦΥΣαΣΉΓ VIIXH ΓΣΓΡΓΝΗΙ «ΑΖΙΘΡΟΜ ' \ΟΚ!Λ ΙΝΗ «ΑΖΤΡΕΟ AM Η · I r! · αΜΟ.ΕΥΚΙΛ ■: : Σ ΛΙΝΪΗ
ViIΙΙΚ!ΑΛΙΝΗ ' ΣΟΥΛΜΠΑΚΤΛΜΗ «ΒΑΚΙΤΡΑΚΙΝΗ *ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ «ΓΕΝΙΑΜΥΚΙΝΗ «ΓΡΑΜΙΚΙΔΙΝΗ «ΓΡΜΙΚΙΔΙΝΗ * ΔΕΜΕΚΛΟΚΥΚΛΙΝΗ «ΛΙΚΑΟΞΛ
ΤΚΥΚΛΓΝΗ ·ΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΗ ·ΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΗ + ΣΟΥΛΦΙΣΟΞΛΖΟΛΗ «1ΜΙΓ1ΕΝΕΜΗ + Σ1ΛΑΣΤΛ ΠΝΙ I «ΚΑΛΙΟ ΚΑΑΒΟΥΛΑΝΙΚΟ ι ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΙI «

1 «ΚΤ.ΦΑΛΕΞΪΝΗ «ΚΕΦΑΜΑΝΔΟΛΗ «ΚΕΦΑΠΙΡΙΝΗ «ΚΕΦΑΤΡΙΖΙΝΗ «ΚΕΦΕΠΙΜΗ «ΚΠΦΕΤΑΜΕΤΗ «ΚΕΦΙΞΙΜΙ «ΚΙ >
Π «ΚΕΦΟΥΡΟΞΙΜΗΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ «ΚΕΦΓΙΙΡΟΜΗ «ΚΕΨΠΟΛΟΞΙΜΙI «ΚΕΦΠΡΟΖΙΛΗ «ΚΕΦΡΑΝΙΔΗ «ΚΕΦΤΑΖΙΔΙΜΗ «ΚΕΦΤΙΒΟΠΤΣΧΙ1 «ΚΕΦΤΙ’ίΛΖΟΧΙ I 

•ΚΛΛΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ «Κ.ΜΝΛ ΑΜΥΚΙΝΗ * ΚΑΟΞΑΚ1ΛΛΙΝΗ «ΚΟΛΙΣΊΊΝΠ «ΔΙΝΚΟΜΤΚΙΝΗ · ΛΟΡΑΚΛΡΜΠΕΦΗ «ΜΕΘΑΤΝΑΜΙΝΗ -\ΜΥΙ \Λ YIKH «Σ1ΕΚΙ 

: ΣΑΖΟΛΗ «ΜΙΝΟΚΥΚΛΙΝΗ «ΜΙΝΤΕΚΑΜΥΚΙΝΗ «ΜΟΥΠΙΡΟΚΙΧΉ * ΜΠ Α Κ ΑΜΠΙΚΙΛ Λ ΙΝΗ «ΝΑΛΙΔΙΞΙΚΟ ΟΞΥ «ΝΑΤΡΙΟ ΦΟΥΣΙΜΝΙΚΙ 1 «ΧΡΟΜ ΚΙΧΗ 
ΙΡΦΛίΪΞΛΣΙΝΗ «ΟΞΤΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΉ ·ΟΡ.Χ1ΔΑΖΟΛΗ «ΟΦΛΟΞΛΣΙΝΗ «IΙΕΧΙΚΙΛΛΙΝΗ G ( ΒΕΝΥΛΟΙΙΕΝΙΚΙ. \ ΥΙΝΗ) «ΠΕΝΙΚΙΛΛ1ΝΗ V (ΦΑίΝΌΣΣ ΜΕΘΥ 

. Π «ΠΕΦΛΟΞΑΣΙΝΗ «ΠΙΒΜΕΚΙΑΛΙΝΑΜΗ «ΠΙΠΕΡΑΚΙΛΛ1ΝΗ ·ΓΗΠΕΓΑΚΙΛΛΓΝΗ ' ΤΑΖΟΜΠΛΚΤΑΜΗ «ΠΟΛΥΜΥΞΙΝΗ «ΡΟΞΙΘΡ 
ΆΦΛΒΓΝΖΑΜΙΔΗ «ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ «ΣΟΥΛΦΑΘΠΙΑΖΟΛΗ «ΣΟΥ \ΦΑΚΤ ΓΑΜΙΛΗ · ΣΟΤΛΦ AMΕΘΟΕΑΖΟΛΗ-ΤΡΙΜΕΘΟΠΡΙΜΗ «ΣΟΥ 

ίΓΛΜΥΚΙΝΗ «ΣΤΡΕΠΤΟΜΥΚΙΝΗ «ΊΈΙΚΟΠΛΛΜΝΙ ϊ «ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ · ΠΚΛΡΣΙΛΛΙΝΗ ι ΚΛΛΒΟΥ ' ΛΝΤΚΟ ΚΑΛΙΟ «ΤΓΝΙΛΛΖΟΛΗ «ΤΟΜΠΡΛΜΥΚΙΝΉ < 
ΊΌΥΣΙΑί,ΝΤΚΟ ΟΞΥ «ΦΩΣΦΟΜΥΚΙΝΊ I · X ΛΩΡ.ΑΜΦ ΑΙΜΚΟΛΓI · ΧΛΩΡΟΙ ΕΠ’ ΛΚΤΚΛΓΝ Η « ΜΣΚΙΝΗ · Λ.Μ ΙΡΟΣ I ΧΛΙΔΗ «BENKTk/-. \ΝΜ · ΒIΝ Κ Λ XI ΙΝΗ * 

\1 Υ.VPOF-ΡΓΟΚΡΙΣΉΝΗ ·-ΜΥΛΡΟΠΡΓΟΤΟΕΙΝΗ «ΙΝΟΣΠΉΕ ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟΣ «ΙΣΟΞΟΥΠΡΙΧΉ «ΙΦΕΝΠΡΟΛΙΑΗ «ΚΙΝΝΑΡΙΖΙΝΗ «ΚΣ'κλΑΧ ΣΓΛΑΤΗ «χ-ΚΣ 
ΜΟΛ.ΓΓΠΝΙ I «ΝΙΣΕΡΓΟΛΙΝΗ «ΠΕΝΓΟΞΥΦΓΛΛΙΝΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΦΥ,ΧΛ,ΙΝΙΚΟ * Π’ΎβΡΟΠΟΙΗΊΊΧΗ ·ΛΕΝΟΙ ΡΛΣΓίΜΗ * ΜΟΛΓΓΛΜΟΣ Π.ΜΙ I «ΣΙΔΗΡΟΣ «Σ 
Οι «ΣΙΔΗΡΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ «ΦΙΛΤΡΑΣΤΙΜ11 ·ΦΥ λ.\ΙΚΟ ΟΞΥ «ΦΥΛΛΙΜΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ «ΛΠΙΌΤΙΝΙΝΗ · ΑΣΒΕΣΐΚ > ΑΛΠΧΊΜ ) «ΙΝΩΔΟΓΟΝί 
ΓΑΜΙΧΗ ΘΓ.ΙΪΚΗ «ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟΟΞΥ ΑΙΘΥΛΙΟΧΛΩΡΙΟΥΧΟ «ΑΛΟΘΑΝΙΟ «ΛΛΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ «ΒΕΝΖΟΚΑΪΧΉ «ΒΟΤΠΙΒΑΚΑΪΧΗ «.XR iPAOVT \\κ : . 

V VII «ΙΣΟΦΛΟΥΡΑΝΙΟ «ΚΕΤΑΜΙΝΗ «ΚΙΓΧΟΚΛΪΝΗ (ΛΙΒΟΥΚΛΪΜ I) «ΛΙ,ΧΟΚΛΙΝΗ «ΜΙΛΛΖΟ.ΧΛΜΗ «ΙΤΡΙΛΟΚΛΪΜ I «ΠΡΟΚΛΙΝΗ «ΓΙΙΌΞ’,'ΜΕΊ ΛΚΛΙ,Ώ i 
'ΦΛΟΥΡ ΧΝΙΟ · ΣΟΥΛΦΑΙΝΤ ANY Λ11 «I ΕΊ ΡΑΚΛΪΝΙI «ΦΛΙΝΤΛΝΥΛΙI · ΛΝΘΓΩΠΓΝΙI ΛΝΤΙ-D ΛΝΟΣΟΣΦΛΙΙΊΧΙ I ΙΊΛ ΕΝΛΟΜΥΙΚΙI ΧΙ-Ί ΙΣΗ «ΛΝΘΙΏΙΙΙΝ11 

ΊΛΟΜΤΪΚΗ ΧΡΗΣΗ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΤΙΤΙΤΑΧΙΚΗ ΑΝΟΣΟΣΦ A1ΡIΝ Η .ΓΙΑ ΓΝΑΟΜΥΪΚΗ ΧΡΗΣΗ * Α ΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΓ'Μ'Ε V U ΧΓΙ 
5ΙΑΧΙΊ ΙΣΗ «/ΧΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΝ \ΝΠ ΓΗΣ ΙΛ \ΡΛΣ ΓΙΑ ΕΝΛΙΜΥΪΚΗ ΧΡΗΣΗ «ΛΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑ ΓΗΣ ί II ΙΛ I ί Σ’ S 
I ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΜΥΪΚΗ ΧΡΗΣΗ (IMIG) · ΑΝΟΣΟΣΦΑίΡΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΡΗΣΗ (IVIQ *ΛΝ Γ \ 
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Π. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: I. ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ, Α. ΨΥΧΟΥΛΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ ΒΟΛΟ_ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΕΔΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ.

Medium

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε ο σχεδιασμός φαρμακευτικού 
καταστήματος στην πόλη του Βόλου. Βασική μεθοδολογική αρχή αποτελεί η θέση ότι η 
σχεδιαστική σκέψη συγκροτείται και διατυπώνεται εντός των σχεδιαστικών μέσων (design 
media). Η εργασία διαχωρίζεται σε δύο διακριτές φάσεις σχεδιασμού, οι οποίες αντιστοιχούν 
στον τρόπο ανάπτυξης της κεντρικής ιδέας (concept) σε αρχιτεκτονικό χώρο:

1) Στο ‘ημερολόγιο’ των διαγραμμάτων και
2) Στην ειδική εφαρμογή των ανοιχτών ιδεών του ημερολογίου στο επιλεγμένο οικόπεδο.

Ως πρώτη φάση ορίζεται το σχεδιαστικό αποτέλεσμα της αναλυπκής και συνθετικής 
διαχείρισης:
α) βασικών εννοιών, οι οποίες σχετίζονται με τη διεύρυνση του προγράμματος του 
φαρμακείου,
β) ιδιοτήτων του κοινωνικού χώρου: το όριο ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό χαρακτήρα 
του εμπορικού χώρου,
γ) αναφορών σε μορφές, οι οποίες ενεργοποιούνται μέσα από τη διεύρυνση του 
προγράμματος.

Μέσο σχεδιασμού, στη πρώτη φάση, είναι κατά κύριο λόγο, η αποτύπωση με φωτογραφικό 
τρόπο της επιτόπιας δράσης ανθρώπων στο χώρο υπαρχόντων φαρμακείων και στη 
συνέχεια η συνθετική επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση του προγράμματος illustrator. 
Στη δεύτερη φάση ελέγχονται οι ανοιχτές ιδέες των διαγραμμάτων μέσα από την εφαρμογή 
τους στα δεδομένα του υπάρχοντος κελύφους, το οποίο επιλέγεται για τη στέγαση του 
καταστήματος. Η οριστική μορφή των σχεδιασμένων στοιχείων του χώρου προκύπτει μόνο 
μέσα από τη διαστασιολόγησή τους.

Εφαρμογή

Το κατάστημα τοποθετείται σε υπάρχον ισόγειο κατάστημα, 116τ.μ., πενταόροφης 
πολυκατοικίας επί των οδών Κουμουνδούρου και Ορφέως. Στόχος είναι να δημιουργηθεί 
ένας χώρος φαρμακείου ο οποίος θα λειτουργεί δυναμικά στον άμεσο αστικό χώρο.

Το μοτίβο της φόρμας της κάψουλας γενικεύεται ως μορφολογική επιλογή στο σχεδίασμά του 
καταστήματος, αποτελώντας συμβολική αναφορά στο φαρμακευτικό σκεύασμα και την 
εισαγωγή του στο ανθρώπινο σώμα με στόχο την ίαση.
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ένας χώρος φαρμακείου ο οποίος θα λειτουργεί δυναμικά στον άμεσο αστικό χώρο.

Το μοτίβο της φόρμας της κάψουλας γενικεύεται ως μορφολογική επιλογή στο σχεδίασμά του 
καταστήματος, αποτελώντας συμβολική αναφορά στο φαρμακευτικό σκεύασμα και την 
εισαγωγή του στο ανθρώπινο σώμα με στόχο την ίαση.
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Pharmacists Pharmacy

Pharmacists Drug

Rutiheimeud ΤΠΞ cf i π rt iii μ π τ i η ή 5 Epi, Eiaitis Eium d σπΕΰιυσμοσ φαρμακευτικού κατπστΓΐμπτο5 στηυ 
nortri τοu Bodou. Βασική μΕΒοόαόοι, ική αρπή οππτΕΓίΕί η Βέση ότι η σΗεΰισατική σκέψη 
ααι, κρατείται hoi ΰιπτυπώσετσι eutos τωυ ο η ε tiT i Ei ο τ ι η ιίι u μέσωυ (design media). H Epi.uoio
dl Cl H Id p IZ E Τ ΠI CEE d00 dlOHpiTES φΕΙΕΤΕΙ5 OH E dl 0 Up 0 U, ΠΙ 0Π0ΙΕ5 OUTIOTniHOUU OTOU ΤρΟΠΟ 
uuonTutris ttis ΚΕυτρική5 ideas (concept) he ιιρκιτΕκτουικό πώρο;

1) Στο ‘ η μ ε p o d ϋ ι, id’ tuju dim, ραμμότωυ hoi
2) Στηυ Eidmri Εφορμπι,ή τωυ αυπικτώυ ιΰΕύυ tou npEpodoi, iou στα ΕπιάΕΐ,μέυπ οικόπΕΰα.

HI ΰιόκριση uutti ijuetui, ώστε uu Eium uuui, υώσιμη με μει, αΡύτερη σοφόυΕίπ η σκέπη τη5 
ακΕΰιιισμέυηΞ μαρφήε hui του σπΕόιοστίΗοό τρόπου παροι,ωι,ήσ Tns.
Qs πρώτη φύση ορίζεται το σκΕΰιοατίΗΠ αποτέήεσμα Tns uuudUTiHfis hui oouHETimis 
diuHEipioris:
o) Βασικώυ euuoilju, oi onoiEs ακετίζουτυι με τη diEupuuon του προι, poppuTos του φορροΗΕΐαο: 
η ioon, η όειταορι,ια tou ouBpiiiniuou σώμπτοσ, η υτροπή, το μυστικό - η μη Ηοιυοποίηοη Tns 
ooBeueios,
Β) ιΰιοτήτωυ ταυ καιυωυικαό Kuipou: το όριο ουόμεσα στο ΰημόσιο ηπι ταυ ιΰιωτικό παρακτήρο 
τοu ΕμπαρίΗοό πώρου, η όιοσφόόιση τη5 ιΰιωτΐΗότητθ5 tou ooBeudus.
ι.) ουοφσρώυ σε μομψέ5, οι πποιεξ ευερι, οπαιαύυτυι μέσο υπό τη diEupuuon too πρπι, ραμματπΞ, 
όπω5 η, η . η μορφή τγιξ Hoipnurios, όπου σπημοτίΗύ «ότι πεμιέκΕΐ Ηότι uririn.
ίΐιεσο σκΕΰιπσμοό, στη πρύιτη ποτό φύση. Είσαι πατά αύριο όόι,ο, η αποτύπωση με φωτοι,ραφίΗά 
τρόπο τηs ΕπιτύπιοΞ dpnons αυΒρώπωυ στο πώρο υιιαρπόυτωυ φαρμακείωσ ηοι στη ouueheiu η 
συυΒετίΗή Επεξεργασία τωυ ΰεΰαμέυωυ με τη πρήση τοο προι, ράμμα ros illustrator. Πιιρόι,ουται 
ΰισΰιόστστΕ5 eikoues otis onoiES αυαπαρίστατυι το αρποπτιαό BoBos, με ΰιακμιτό 
ΗαρπΗτηριστιαό...(ΰιοφάυΕΐα- BoBos, πμαφίά ηοι περιι, ράμματα αυΒρώπωυ ααι αυτιαΕίμέυωυ 
τουισμόΞ ταυ π ι, η ο u ααι ttis HriipuHns) Τ α ππατέόΕσμυ, ehtos από tis απΕίκουίσεΐΞ που 
αυυφέρΒηκαυ, ΠΕριείπε ηπι τα πρασωπίΗό σταιπείο, ouududzouTus σουειρμίΗύ ε μ π ε ιρί es ηοι 
auapmioEis, με τη uno ΕΠΕξερι, ππίσ ηπΒε φαρύ έυυοια.

Στη dEUTEpri φάση ErtEi, κουτοί αι αυαικτέ5 idEES τωυ dim, ραμμότωυ μέσα από τηυ Εφαμμπι,ή 
thus στα dEdopEuo tou unnpHouTas ΗΕόόφπυ5, το οποία επιΡει, ετοι ι, ια τη στΕΐ,αση ταυ 
Ηατυστήματα5. Η αριστίΗή μορφή τωυ σΗΕΰιυσμέυωυ στοικείωυ του αώρου πραπόπτΕί ράσο μέσο 
από τη diaoraomridi, ησή tous.
Για το rioi, α αυτό ι,ίυεται κράση τωυ ορΒώυ πρσΒαάώυ: Ηότοφπ, τομή, όψεΐ5, μέσα από το 
πρόι,ρπμμα autacad. Τα diuoTuamrim, ημέυα ΰΕΰπμέυα επαιίΕΐ,ι, ρόφουται στο πρόι,ριιμμα illustra
tor dnou EriPi, παυται και αυαΒΕωραύυται μέσυ απο τηυ προσορμοι,ή τωυ ιΰιωμυτικώυ 
παραΗτηριστίΗώυ nou αυαφέρΒπΗαυ παροπόυω ηοι που συυΰέαυται με τηυ ποραι,ωι,ή τωυ 
ΕΐΗόυωυ στο πρόι,ρπμμα αυτό.
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Τα Ηατάατημα τοποθετείται de undpxou ισάι,ειπ κατάστημα, ΙΙΒτ,μ., πευταάρπφηΒ noriuKUTOiHias 
επί τωυ αΰώυ Βαυμαυυΰπάραυ και Βρφέωσ. Η odas ΟρφέωΞ Eiuui έυα5 απ’ tous πια 
παΰυσάχυπσταυσ nEZddpopous ms nddris ταυ Βάΰαυ.
Σ τ ά x σ s eiuai ua ΰημισυρι,ηΒεί έ u a s x ώ p a s φαρμακείου □ ο π a i a s Bn ΰειτουρι,εί d u u π μ ι κ ά dtdu 
άμεσα αστικά miipa. Επιχειρείται μέσα and τη μορφή ταυ Hilipau η ΰιπΰή ΰιοχείριση ταυ ΰίππΰπυ « 
ΰημπσιο - ιεΓιuiτmό», dnau a dnpdaias HEipcmThpus tdu ΰράμπυ συυΰιαΰέι, etui με ταα ιΰιωτικά 
χώρα ταυ φαρμακείου, ευώ τα «ΰημάαια» πρόσωπα ταυ φαρμακείου πυρέΗΕΐ ταυτάχραυυ τη 
ΰυαατάτητα npaaTunius τωυ πρασωπικώα ΰεΰομέυωυ nau απαρρέασυ από τηυ κατάσταση τησ 
LMEius ταα uaBEuads. Για τα σκοπό αυτά, πραγματοποιείται μία υποχώρηση ταυ ηεριι, μάμματπΞ 
ταα Ηαταστήμπτα5 ΠΗριΒώΞ στη ι,ωυία Ορφέωσ και Ηααμασυΰούραυ, ευώ παράΰΰηΰα στη Βέση ταα 
πυΰισά αρίσυ ταπαΒετΕίτυι μίσ σειρά lochors παι ΰημιαυρι, είτπι euus ατευάσ ΰιάΰρομοσ nau 
ΰειταυμι,εί us dripdma πέρασμα. Ηάτι αυάΰσι,σ σαμΒαίαει hui στηυ Eiaada ταυ κατυστήμστοΞ επί 
Tns ndnd 0ρφέω5, dnau τοποθετείται έυα αυτόματο μηχάυημπ πΰημαφοριώυ ηπι πώΰησησ 
φπρμΰΗωυ αυοιχτά 24/7.
Τα φαρμακεία ευσωματώυεται στα υπάρχου κέΰυφασ τπξ ππΰυκατοίΗίπΞ, ω5 Εέυο σώμα, ευώ τα 
πατάρι στα εσωτερικά ταυ φαρμακείου, τα οπαία ΰειταυμι,εί ms εργαστήρια πυμπσκευήΞ 
φαρμακεατικώα σκεύασμά τωυ, Βρίσκεται στα κέυτρη ταυ, diuauTus τηυ αίσΒηση τησ πιώρηαησ 
και πύίΐι euqs ξεχωρισταά σώματασ μέσα σε αυτά.
Τα κατάστημα χωρίζεται σε ΰάπ τμήματα, ΰιαφσμετικήσ χρήσηΞ και παιατήτωυ χώρου. Τα πρώτα 
τμήμα αφορά απακάειστικά τηυ τομέα τωυ φπρμάκωυ. Για τη πρι,άυωσή ταυ αποκτά ιΰιαίτερη 
σημασία τα πώ5 α χώρασ ΰιαμπρφώυει και τηυ ιΰιαίτερη αυυΰιαΰΰαι, ή κάΒε απΒευαάσ με ταυ 
φαρμακαπαιά. Τα ΰεάτερσ τμήμα αυαφέρετσι στηυ πώΰηση ππρπφαρμακευτικώυ πρπϊάυτωυ στα 
ππσια η κίυηση ηπι η ΰήψη τωυ σΗευπσμάτωυ and ταυσ πεΰάτεσ είυαι ΰιι, πτερά αρισμέυη και 
ΰιι, πτερά πραστατευμέυη. Τσ ζήτημα τησ αυάπτυξησ τωυ σχέσεωυ, στη Βάση τησ είησφΰΰισησ 
τηs πρπστασία5 τωυ ΰεΰαμέυωυ ταα πσΒευαάσ, aririd και η ιΰιοιτεράτητα τωυ πμάΰωυ (nuddni. π 
με τηυ ndmiu, τηυ πσΒσΰσι,ία, ταυ τράπα Ησρήι,ηση5 τωυ φαρμάκωυ) τωυ ευ ΰαυάμει πσΒευώυ 
παυ Βυ ΕΠίσΗεφΒαάυ τα χώρα ταυ φαρμακείου, καΒάρισαυ tqus Βοσικπύσ συσΒετικοάσ άξουεσ 
ΰιαμπρφωσησ, τόσα tou αυυπΰΐΗΟά χώρπυ tou κατπστήματπσ, άσσ και τη σχεΰίαση ειΰικώυ 
κατασκεαώυ και επίπΰωυ: Η πώΰηση τωυ φαρμάκωυ και η επαφή ταα πεΰπτη με ταυ φαρμακαπαιά 
ι,ίυεται ΰιαμέσαυ τριώυ Buddpiuu εϊαπηρέτηαησ. Η πώΰηση τωυ παραφαρμάΗωυ iJuetui μέσω ΰάσ 
μικράτερωυ πάι,κωυ στα αυτίσταικα τμήμα ταυ καταστήματοσ. Τα φάρμακα ταπσΒεταάυται σε 5 
ειΰικέΞ απαΒηκευτικέΞ μαυάΰεσ, dnau αυά ΰάσ ΒρίσΗαυτυι απέυαυτι and tis τρεΐ5 ‘κάψουΰεσ’ 
εξυπηρέτηαησ, ευώ τα παραφάρμακα Ικαΰΰαυτικά] ταπσΒεταάυται σε τέσσερισ αυαμτώμευεσ hui 
περιστρΕφάμευΕ5 κατασκευέσ με ειΰικά ράφια.
Στηυ περίμετρο ταυ εσωτερικαά χώραυ undpxauu ειΰικά καθίσματα πυαμουησ, σαι ιΰιαίτεμσσ 
χώρασ παραχήσ πρώτωυ ΒπηΒειώυ.
Στα ΰημάσιπ τμήμα του καταστήματοσ, ΰηΰαΰή στα μέτωπο παυ Βρίσκεται σε επαφή με τα ΰράμο, 
κατασκευάζουται αυαΗΰειυάμευα μεταΰΰικά καθίσματα ι, ι α προσωριυή στάση, τα οπαία 
ευσωματώυπυται στο εξωτερικά περίΒΰημα του κεΰάφουσ ταυ καταστήματοσ από ΰιάτρητη 
ΰαμυρίυα. ΤαππΒεταάυτπι ακόμη στα πέρασμα επί τπξ αΰαά Ηαυμσυυΰπάραυ inchors, ΰηΰαΰή 
ΒυρίΰΕΞ ι,ια φάΰπξη και υυώυυμη συυΰιαΰΰπι,ή του φαρμακσπαιαύ με αρισμέυου5 ασΒευείσ,
Τσ μστίΒα τησ φάρμπσ τησ Ηάψσυΰασ, το οποία αυαφέρΒηκε παραπάυω, i,euiheuetui us 
μορφπΰοι, ική επιΰαι,ή στο σχεΰιασμό ταυ καταστήματπ5. Βπατεΰεί συμΒαΰική αυαφπρύ στο 
φαρμακευτικό σκεάασμα ηειι τηυ είσαι, ωι, ή του στα πυΒρώπιυη πώμα με στάχο τηυ iunn.
Η χωρική άμωσ έκφρασή ταυ σημαίυει και το περιέχου σχήμα, έυα υυΒάπαρκτα σχήμα το οπαία 
περιέχει κάτι. Στηυ περίπτωση τωυ φαρμάκωυ, κατά κάποιου τρόπο τα φάρμαΗΟ Βρίσκεται μέσο 
στο “φάρμακα”. Η συι, κεκριμέυη μορφή, ΰειτπαρι, εί προστατευτικά σε κάΒε περίπτωση, 
περιΒύΰΰουτο5 αυτά παυ φέρει.
Συυσφίζπυτπ5, Βασική στοχπΒεσία αππτέΰεσε τα πέρασμα από τηυ ειΰΐΗή και αυτάυομη 
επεξεργασία τωυ ευυοιώυ που πυαφέρΒηκαυ παραπάυω, σε μία ΰαμική και μαρφσΰοι,ική 
ππΰσποίηση στοά συυαΰΐΗά σχεΰιπσμά, εύσωμα τώυουτασ τηυ ίαοη τόσο ωσ ααμΒαΰικά τάπα, άσο 
σαι ωσ τη Βάση ηάυω στηυ οπαία συι, κρπτπύυται σι πμακτικέσ του φαρμακείου.
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Βατά Ηύπαιπυ τρύπα, d ΗΕίρηύρι, ns ΕΠΕρΒαίυει 
στο ουΒρώπιυπ σύρσ ρε τη ΒαήΒΕίσ τγιξ 

TEHLIDrlOl, ίΠ5, ΠΠΙιΙ5 TO φύρρΟΗΟ
αταυ σρι,ουισρά pus. 

Έυιι τεηοπγΙπι, ιπσ πρπϊόυ πσρΕρΒσίσΕί 
στη φύση τασ ουΒρώοιυπσ σώροτπς 

προΗΕίρέυοα no ερποείίσΕί τη φΒορό ηειι υο
επεγΙΒει η ίοση.

Τόσο η ΗΕίρασρι, ιηγι ταρή, όσο hui η 
φορροκΕοτική σι, uji, ή, οιιπτΕΐΙαύυ στησ 

ασσίο ρίσ ησύιτισρίΗή επέρΒοση στη φύση.

Τα ουΒρώπιυα σώρσ ι,ϊυαυτρρ ΗύπατΕ 
Μοτοίηπτά ms Ηύτι τα ύι,υωατα hui ohoteiuo. Η 

ΕπιΰΕρρίιίσ οπατΕΓίαύσε έυιι σηιΐηρύ όριο. 
Κρειύζαυτου HEipaupi, ιού τηρή, hui ηοτιι 

σουέηΕίσ “ππυπ” ι, ιο υα ροΐήσει Himaias ι, ιιι
οστά.

Σήρερρ, ρε τη ΰισρΕσαύύΒηαη τη5 
tehuoiIdiJos. τσ εσωτΕρίΗύ ταο σώροταΕ. 
honmou ι, ϊοετοι ύύι, ns ι, ιο Ηόππισυ τρίτα.

I π σ η
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ΠρπσππΒύυτπ5 un ερεπυήσω τη σκέπη 
φυρμπΗπππιπύ - 'πειίπτη, nririn hoi τη σκέπη 

πεγΙπτγι - Ρεόπτη, στράφηκα npns τπ 
συυπιπΒήμπτπ πασ pos dnpmupi, πύστπι στπυ 

τόπο τππ φπρμπΗΕίπυ. 
Ρίχίτώυτπΰ μίσ φίιΐη μπυ ι,ιπ τπ επίΗρπτέπτερπ, 

μπυ ππήυτηπΕ nuis ι, ιπ ΕΗέιυη είσαι η υτρππή.
[JELi Eiuni rliijni οπτοί nnu πΰρπζππυ ΤΠΠ ΕΠΗΟΐρίΠ 

υπ εισΒπάππυ σε έυιί πΡειπ φορμηκείπ, ή οπτοί 
που m prJi/nliu κρπυπ κπζέππυτπ5 όπΗπππ σε

στπυτ ΗΟΓίΡπυτίΗώυ.
Το συιιπίσΒημο τη5 πτρππή5 είυπι ιίύσΗπΡπ υπ τπ 

οπείΗουίσει houeis με EUHnrlm. mrinuis ου 
μππρπύσπμε με κάποιου τρόπο υπ μη 

φπυερώυπμε τηυ ταυτότητά μπ5, Βπ μο5 ήτου 
ΕΠΗπΡπτερα nnrlrtes φπρέέ υπ ζητήσουμε τπ 

φύρμοΗΠ που τόσπ υτρεπομπστε υπ 
πππΗΟΓίύψπυμΕ ΰημασίω5;

Ντροπή
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ΦΗΡΓΓΙΗΗίΐυ ΣΤΟ BDiiO D ΕΙΙΕΓΗΟΣ

0 η lupus του φαρμακείου ι, m euuu nrliHiuipEua 
EillUl Ef[lipCTIHU DIHEiOS. ITlnopEi LIU ΗΐιΒίσει 
uphETii ώρα αε αυτά hui uu ouzutu με ταυ 
φαρμακοποιό i, in Beputu nau mpopuuu τπυ 
καΒΓίμεριυότητά του, με τπυ iciiu άμεση hui 
EunupiUTuari nou τα συζητά πτα κυφευείπ. 

Hutu nuu hputu του παππού στη φαρμπΗείπ, 
Eium η ασφύΓίΕΐυ nuu υιώΒει. Η nupauuiu hui 

pauu tuu φαρμακοποιού, τπυ ιιυΒρώπου rfnrlntfri 
nuu Eium σε Βέση uu υπυυτήσει σε huBe 
ερώτηση nuu τπυ BunuuizEi, urlriu hui η 

nrinBiiipu tluli φαρμύκωυ nau τπυ 
περιτρπυρίζπυυ, του cfiuouu τπυ υίσΒηση mus 

ότι hui uu Ηρειιιστεί, είυαι εκεί μαζί τπυ. 
fTirmuis τεγΙιηο τα φύρμυππ είυαι μπυπ η αφορμή;
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Έυπ μικρά παιάί dEU ΕΐαΕρπΕτοι πατά στο 
πώρο τσσ φαρμακείου ωε. πεγ1ϊιτπ5. Το noidi 

εηει pin Εΐΰική σκάση με τα πύρπ τσσ 
φαρμακείου, ηπι ππγΙγΙεξ ψορέί. ΰυαάρΕστη.

ΜομΒάσσυτα5 un’ άψια τσ uipas euds πσιΰιπά 
hoi hot’ επέκταση τσ απτικά τσσ πεΰίο, 

kuBujs Eiiions κσι τη Βράση τσσ, πρπσπαΒώ 
υα [ίσιικϋΐΐάψω τράπααΒ npunupmns 

ίίπποΗάάησηδ, έτσι ώστε α συσπΰάΒ τσσ σσ 
εηει τη Βσσατάτητα pins ήρεμη5 

σσυΰιπιΐάαι, ή5 με ταυ φπρμακηηπιά.

I
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ajHPUfHttEin >:τπ Bonn__ η

_ΠρΰΒΓΐΕψη ΰυιιοτπτητπ5 άμεσησ ιΐήψηδ ιρπμμάΗαυ 
_Ηατπψύητη5 υερού

_Οιπι, ρπμμητΐΗΕ5 HiufiDEis - pots στπ πώμα ταυ
φυρμυΗΕίπυ, με πηπππ τηυ άμεση ηπι ι, ρήι, ηρη 
Εξυπηρέτηση

Immediacy



ΟίΗΡίΤΙΗΗΕΙΟ ΣΤΟ BIHIU il ιιIη> mov '.ο V

_H.D.m [RutnmaticDnji

_lnfo hiosh t nilripotpopits i, m 
εφημερεύαοτυ hoi rfiauuHTEpEUDimi 

φίίρμίΙΗΕίϋ / EnitfunCCTlDS ΙιΐΙΤΗμΟΙΟΙϋΓ.
Htiprris nrlnpntpapiiiio

mo

H D ill
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(ΠΗΡΙΓΙΗΗΕΙΟ Σ rn 0 7 Π F. DID ΗΝΗΠΤνϊΗί (Η 5 Η P ΗIT F K T Η NI f

Η φΐι,ούρπ ταυ όστει, πυ πορηπέμπει 
συυειρμίΗό στπυ ΰημόσιο πώρο ή 
ΗΠΓΐύτΕρα στπυ pn ιΰιωτιηπ τόπο. 

ΠροσππΒώυτπ5 υπ Εξετάσω τηυ 
ΗΠίυΐϋϋΙΗή nrlEljpn TDU φαρμακείου, 

όπου η “ίαση” που προσφέρει είσαι ι,ιπ 
brlnus, ΕΠίΗΕίρησπ μίπ εισΒαΰή τπυ 

ΰημόσιπυ Htiipnu στο εσωτερικό τπσ
φπρμσΗΕίπσ. 

DnUlS ELIEI5 105 ΕΙΟΒΟΓίΕΙ σΤΠ
εσωτερικό τπσ σώματο5 μπ5 ηπι 
ππρπσιτΕί σε πστό ή nnms eucis 

όστει, as ππρπσιτΕί στα ΰημόσιο.

Η αρχική ιΰέα tos σπΗΠύΰιΐ5 
συυΰιπΰέι, έτσι με τη φΐι, ούρπ τσσ 
όστει, ου ηπι hot’ επέκταση με το 
ΰίππόπ ιΰιωτικό - ΰημόσιο, Las μίπ 

ΕΗφπυση του μυστικού, εκφρόζουτοΞ 
τηιι έΰΰειψη τουτότητπ5 πσο 

προσφέρει το ΰημόσιο.

( Λ

_01πΰό ΗόΒισμο όπου τπ έυυ μέρα5 
ταυ Βρίσκεται στα εσωτερικό τπσ 

φσρμυΗΕίου, εσύ τα όΰΰο στο 
εξωτερικό, ΰημόσιο κομμάτι. ]

Ν
\

Hamele55_Public
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ΦΗΡΠΊΗΗΕΙΠ ΣΤΟ Β U IT Ο Ο ΕΙΪΕΓΚΠΣ ΤΠ V ΙΤΙΕΣ Ο V ΣΚΕϋΙΗΣΠΙΠν 81 ΙΗ ΠΙΟ ΗΝΗΠΤΥΪΗΣ ΓΗΣ HPHIT

_ΗόψπυιΐΕ5 Εξσπηρέτηση5 ι, in 
' εητεγΙεπγι σσυτηι, uiu ηπι 

Ηπρήι, ηση rtmnuiu φπρμπΗίπυ 
_0ι πτπμΐΗέ5 μπυπάΕ5 
προσφέρππυ ΕπιπΓΐέπυ 
ΦωτίΗπτητπ σε πτι πφπρύ τη 
σκέπη φπρμπΗπππιπύ ηπι 
πεγΙπτγι

_ΠΊαυπΰπ υερπύ 
_ϋιιι.ιπτπτΓΐτπ ι. id άμεση άήψη 
φυρμάΗπυ

( ' > 
_D0bun ευσισμπτίϋμέση στη
μπυσΰπ τπσ ι, ηισέ
_ΠραΒοεΐΓΐ nnicfmiiJLi clip

___________________ "_______ J

_2η μπυπΰπ υερπύ 
_ΗπΒισμπ/ΗρεΒπτι ι, ιπ 
ΰπυητπτητπ σύυτπμπ5 

, πυπππσσπΞ

Λ

J
_Βγιηε5 σππΒΓΐΗεσση5 
HUrtrlbUTIhlilU

_ΒταμΐΗά5 πσι, Η05 
Εϊσηηρέτηση5 στου τπμέπ 
TUILI ΗΠΓίΓίσυΤΙΗώυ

b b _1_10Π

_Ηώρπ5 ερι,πστηρίοσ 
.Ππρπι, ισι, ή/ι, ρσφείπ 

^φπρμπΗπππισύ

.Drug Lashers

-lupbpEun πΒάση tnuchSEreen 
_ΓΤΐηΗϋυισμπ5 unprii.rinns 
αππΰείίεωυ ηπι πυτπμπτηΞ 
onnBriHEunns τπυ πασΓίημέυσυ 
πρπϊπυτπ5

I I I I 1, J I I

Η f

__ ·3

Γ"ι f·1

j*
Lir“d

s

Γ_Β μπυπΰε5 φπρμπΗωυ 
-Η ηπΒε ΗύψππΓΐπ περιέρπο 
oupTbpm ΰιπφπρετίΗπύ 
prmnus ηπι bgious, ι, ιπ 
Ηοιίύτερη ταξιυόμηση tuiu 
φπρμπΗίσσ, ευώ τπ σπρτπριπ 
ΦοφπρετΐΗΓΐ5 ΰιπφπυειπ5, 
ΐοππεύπσυ στηυ 
οππτεΓίεσμπτίΗπτερη 
Ροημπυεσση τππξ ππ’ tdu 
φαρμπΗΟΠΠισ

c C _ 1 _ 1II π



GJHPITIHHEIEI ΣΤϋ B ΠI i Π il ΕΙΙξΓΚΠΣ I [IV iTIEJBV Σ K E El IΗ ΣIEIQ V ΡΣ ΓΙΕΟΙΓΙ ΗΗΗΠΤΜΙΗΣ ΙΗΣ FIPKIT ΕΗ ΕΠΝΙΗΗΣ ΠΙΠΡΓΠΗΣ

Όψη επι ms πΰπύ DpEpEijJ5_l_lD0



OlHPlIlHhElfl ΣΤΟ ΗΙ1ΙΙΠ 0 I iif runs jiiv nirjuv ςκτηιηςιτιπυ βς mom ηνηπγυτης της ηηηιτηηονικης γτιορφης

Οψη επι τηs hnupnuuiJDupnu_l_lDD



tDHPrriHHtin > 11] ΗΙ1ΙΙΠ Π ΗIH H D > IOV [JIE5EIV ΣΗΕΕΙΙΗΣ ITIEIY ΒΣ I1EUI11 ΗΝΗΠ1ΥΙΗΣ ΓΗΣ HPK'T EH T ΙΙΝΙΗΕΙΣ ΙΤΙΟΡΦΗΣ

/ Λ

_VBpicfmri μπυπΰπ πτπμιπηΕ; 
Εξυπηρέτησηδ φπρμπΗΕίπυ ΕμπΕίΕυαμέυη 

πππ τη μπρφή τγι5 Hdipnurliis

_Η μομφή τη5 επιτρέπει τηυ προσωπική 
Εππφή με τπιι φπρμπΗπηπιύ, 

μΕτπτρέππυτά5 τηιι he ππόκρυψη ππ’ 
toli υπόΓίαιππ «ώρα

_0ι τρεί5 μπυπΰΕΒ στη συσπιΐό thus
ΠΠΠΤΕΓίΠύϋ OUTOLIDpOUS ICilUTIHDUS

τύππυΞ [ΐτπ “ΰημπσισ” ταυ φΐιρμηκείπυ

I
I
I
I

_Εϋαωμϋτωμέυη σΒάυη npnBnriris 
ππιΒικώσ παι Γίπιπώυ clip στηυ ηπτιπιί 
ζώυη τωυ μΐΗρώυ ππιΰιώυ. huBujs ηπι 

πυτιϊιυ ππυ πυπμέυαυυ κσΒισμέυπι
ππέιιπιιτι (§),

_HrlEhTpoLMHii ζυι,ηριύ Εΐιαωμπτηιμέϋη
στηιι Επιφύυειπ τη5 κύψσυιίσς 

_Τπ dindfpniiTiHD ϋπτιϊ interface τη5 
pnuocius, ιΐΕΐτπυρι. Εί με ΕπιφπσΕτιικσύΞ 

πισΒπτήρΕδ, ΕΗπέμππιιτυΞ nupurtrtnrfu 
EUtl EinurlD φω5

cells

#οο#ο·• oo#o#
• oo#o#
ΦΟΟ0Ο#

·««>···

··

I
I
I
1

Capsule



CDRPrriHHEI□ ΣΤΟ Haim ΠΕΓΚΒΣ U1V ΙΤΙΕΣΟν Σ ΗΕΟΙΗΣΓΓίΟν ΘΣ ΠΕΕΙΙϋ ΗΝΗΠΤνΐΗΣ ΤΗΣ HFKIΓΕΗΤΟΝΙΗΗΣ ΙΤΙΟΡΦΗΣ

( '

_Β panudES nnuBnnEunns φιιμμιίΕΐωυ.
ΰΐΕίπτπσΕΐιΐυ .90 ηΙ.ΙΟ μ. 

_Η ηειΒε HuymuriEi περιέρπει συρτύμιπ 
ίιπφπρΕΤίΗπύ ργιηοειξ ηπι uyjous, ι,ια 

ΗΕΐΓΐύτερπ τπξιυύμηση τωυ φυρρύπωα,
ELHjlI TU συρτύρίπ ΰΐ!ΙφΕΐμΕΤΙΗή5 

ύίΕΙφύυΕΙΠΒ, σΗΠΠΕύπυυ ΠΤΕΐυ 
ϋΠοτΕίΐΕσμϋτίΗάτΕρη punpaLiEuan tdus 

ΕΙΠ’ TDLI φΕίρμΟΗΟΠΟΙϋ 
_H ηειΒε ΗύφπυΓίη ehei elieili ρετοιΙιΙιηπ

ΕΓΗΕΓίΕΤΠ D 0ΠαίΠ5 TUllil. ETUI ΠΕρίμΕΤρίΗΕΙ 
cinn Empurimn nEpiBrlnpu 

_Di poundEs συυΰέπυτπι huei duo μεταξύ 
thus hEli στημίζπυτπι με αυύρτηαπ heii

πύΗτωαη
_Το πίσω μέρο5 ηειΒε poundas, 

ΐίΕΙΤΠυρί,Ε! US UnnBflHEUTIHliS ΗΐίφΠΞ 
ΤΕϋϋ HEirlrtUUTIHLiiL· ΕΙΠΟ ΤΓΐίΙ ΕΙΓΙγΙΓΙ ΠΓίΕϋμύ 

Tau ΗατϋστΓΐμϋτο5

■ -Λ
_4 μπυάΰΕ5 HtirlrlUllTIHLilL·, ΗΕίΒεμίΕΙ ΕΗ 

tuiei απαίίικι ππατεΓίΕίτΕΐι ππα τρεΐ5 
ΕΠίμέροαί ΗΠψΠΕΐΜΕ5 

_0ΐ dlEinTEHJElS ΤΠ5 ΗΠΒΕ ΗΠψΠυΓίΕΙΕ ΕΙϋΠΙ 
40ηΤ0 EH., EUlil ΠυηρΤώΕΙΤΕΙΙ, ΗΠΙ 

ππρύΓίΓίΓίΓΐπ πΕριατρΕφαϋτπι [y άξπππ],
EILIEI τρεΐ5 ΠΠΠ ΤΓΙΠ πρπφή

^________ __________J

Eases



Βπιια ΗΣ HPKITtHlDN1HHΙΒΗΡΙΤΙΗΗΕΗ] Σ 11ΗΣ mUV ΘΣ ΠΚΙΙΙΙ RNRflTV I ΗΣ

_Ηυτπμπτη μπυπΰπ αυτοεξυπηρέτησης 
_Η uBpidmii υοτή μπυοιίυ πππρτίζετπι 

ππά EUO Η.Β.ΓΓΙ [HutnmaticDruglTlnshjriE] HOI 
πππ tun ιΓιηΰρπστίΗΠ σύπτημπ 

ποτπμπτωυ μετρητώυ 
_Ηπι υτπ duo συστήματα η dmdpnnn 

Ennui, Ηόυετοι μέσω πΒουώυ 
touchscreEn, τωυ σππίωυ τα iritErface 

Είυηι nnrin η οι ΕϋΗροστπ 
_0ι πισΒητήρες μέτρησης ΒρίσΗπιιτοι σε 

μΐπ Εΐιιηίπ σΗΕΰιπστίΗό επίφπυειπ 
Ευσωμπτωμέυσι πε πυτήυ, ηοι η 

μετρήσεις ι,ίυπυτιιι πππ τηυ ππιΐόμη ή τπ
diiHTurln

_Τπ Η.Β.ΓΓι ππρέΗΕΐ ΠΕρισρισμέυο πριΒμπ 
“ErlELiBEpuiu” φαρμακιού [πσπιρίυες, 

Βεροη, 5ίσΐΕεο_], καΒώς ηοι ειγΙγΙει 
ΠΠροφπρμΠΗΕΟΤΙΗΠ προίπυτπ, ευιίι η 

οι, ορό ι,ίιίΕτπι μέσω υπμισμπτωυ ή 
πιστωτικής κάρτας

V___________________ __ ___________  )

:

ι

r χ
_Πί1ηροφπρίΕ5 σπετικές με τη «ρήση 

τωυ φαρμακιού [ΕυΰΕίίεις^Βπσπόπι, ίες] C
_ΓΤΐΕτρητΓΐ5 αρτηριακής πίεσης

_ΠΊετρητής θερμοκρασίας σώματος

_Πί1ηροφορίΕ5 ΕφημΕρΕοουτωυ 
φπρμπΗΕίωυ ηοι ιιπππΗπμΕίωιι

_ίΐΕΐρ/ ΠΒηροφορίες πήπήι,ηαης

V________________________________________ )

_H.D.m IntErfacE

(ΟΒΟΒΟΒ )

η.ο.γπ
[HutomaticDrugmachiriE]
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