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Νέο σύστημα πιστοποίησης φαρμάκων  
έρχεται στην Ελλάδα
Δρομολογείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/161

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/161 που 
αφορά ένα πρόσθετο σύστημα ταυτοποίησης των φαρμάκων και πιστοποίησης της 
γνησιότητάς τους. 
Πρόκειται για ένα διατερματικό (end-to-end) έλεγχο όλων των φαρμάκων που φέρουν 
χαρακτηριστικά ασφαλείας στη συσκευασία τους (μοναδικός κωδικός αναγνώρισης 
και μηχανισμός ανίχνευσης παραποίησης), το οποίο συμπληρώνεται με ελέγχους που 
θα διενεργούν οι χονδρέμποροι σε φάρμακα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο 
παραποίησης.
Τονίζεται ότι οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν υιοθετήσει αυτό το σύστημα ήδη 
και ότι η Ελλάδα είχε ζητήσει παράταση μέχρι το 2021 για την εφαρμογή του.  
Σχετικός νόμος μάλιστα έχει ψηφιστεί από τον Ιανουάριο του 2019.
Πιο αναλυτικά, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός της 2016/161 προβλέπει τον καθορισμό 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη 
συσκευασία των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, συμπληρώνοντας την οδηγία 2001/83/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία αφορά μέτρα για την 
αποτροπή της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού.
Στην πράξη, η εφαρμογή του Κανονισμού 2016/161 σημαίνει ότι τα φάρμακα που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο παραποίησης θα πρέπει να ελέγχονται και από τους 
χονδρεμπόρους σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, ώστε να ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος να κυκλοφορούν στην αγορά ψευδεπίγραφα φάρμακα για μακρά χρονικά 
διαστήματα χωρίς να γίνονται αντιληπτά.
Ο εν λόγω κανονισμός αναμένεται λοιπόν σύντομα να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, με 
την ΟΣΦΕ να έχει ήδη λάβει σχετική πληροφόρηση από τον ΕΟΦ και να ζητά τώρα τη 
συμμετοχή της σε συσκέψεις που θα συγκληθούν για το ζήτημα αυτό, θέλοντας  
να συμμετέχει ενεργά στις σχετικές διαδικασίες.
Επιπλέον η ΟΣΦΕ ζητά να πραγματοποιήσει επαφές και με τον ΣΦΕΕ, ο οποίος θα 
εμπλακεί άμεσα στις διαδικασίες εφαρμογής του Κανονισμού, και επισημαίνει ότι ενδέχεται 
να γίνουν σημαντικές αλλαγές στη ροή των λειτουργιών των Συνεταιρισμών Φαρμακείων.
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07 ΠΕΑΝΔ: Η πρώτη e–Hμερίδα θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου 

COVID-19: Το εμβόλιο θα προκύψει μόνο 
μετά από συνεργασίες εταιρειών

CHMP: Οκτώ φάρμακα συνιστώνται  
για έγκριση στην Ευρώπη

Η βραβευμένη σειρά FITO+LIFT είναι 
καινοτόμο προϊόν IBPN technology® 
(Interpenetrating BioPolymer Network). 
Την τεχνολογία αυτή έχει αναπτύξει και 
κατοχυρώσει το γαλλικό ερευνητικό 
κέντρο SILAB με το οποίο η εταιρεία 
FITO+ έχει άμεση συνεργασία. 
Το FITO+LIFT περιέχει το φυτικό 
βιοπολυμερές FILMEXEL που αναδομεί 
και γεμίζει την επιδερμίδα. 
Προέρχεται από ειδική επεξεργασία 
από το φύκι Kappaphycus alvarezii 
και γαλακτάνες του φυτού Caesalpinia 
spinoza (θεωρείται ο πράσινος χρυσός 
των INCAS). 
Η δράση του υποστηρίζεται από κλινικές 
μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε 
1.100 άτομα.
Συγκλονιστικό πακέτο promo κρέμας  
& ορού, ανάλογα με την ηλικία, 
μόνο 11,4€ και μόνο στα φαρμακεία. 
Περισσότερες πληροφορίες  
στο τηλ.: +(30)210 8327416.

www.fito.gr

FITO+: PROMO 24ΩΡΗ 
ΚΡΈΜΑ FITO+LIFT GOLD  
& ΔΩΡΟ ΟΡΟΣ FITO+LIFT 

Μόνο στα φαρμακεία  
σε προνομιακές τιμές

ΈΦΚΑ: ΣΤΙΣ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ  
ΤΑ ΈΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΈ ΈΚΠΤΩΣΗ 25%
Ενεργοποιήθηκε στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, ο ΕΦΚΑ θα αναρτήσει τα ειδοποιητήρια των ελεύθερων 
επαγγελματιών  και αυτοτελώς απασχολούμενων για τις εισφορές του Απριλίου και 
Μαΐου, στις οποίες θα έχει υπολογιστεί το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25%, όπως 
ορίζει ο Νόμος 4690/2020 που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 31/5/2020. Η προσαρμογή του 
πληροφοριακού συστήματος του e-ΕΦΚΑ έχει προχωρήσει, ενώ η καταληκτική ημερομηνία 
καταβολής θα είναι η Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020.

www.fito.gr
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Ο leader των καλλυντικών της Νεκράς Θάλασσας  
κάνει τα παιδιά να χαμογελούν

Στηρίζει τον Οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω των πωλήσεων

Η AHAVA, εκτός από παγκόσμιος leader των καλλυντικών της Νεκράς Θάλασσας, αποδεικνύει έμπρακτα  
εδώ και 32 χρόνια ότι διαθέτει και κοινωνικό πρόσωπο, στηρίζοντας τις κοινωνικές ομάδες που το έχουν ανάγκη.  

Η εταιρεία θέλοντας να είναι δίπλα σε όσους προσφέρουν, ανακοίνωσε με μεγάλη χαρά τη συνεργασία της  
με τον Οργανισμό «To Χαμόγελο του Παιδιού». 

Συγκεκριμένα από το Μάϊο του 2020, προσφέρει 1€ στον Οργανισμό με κάθε πώληση Mineral hand cream 40ml  
ή Sea-kissed hand cream 40ml, έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων! 

Ηand creams με μοναδικά χαρακτηριστικά  
που κλειδώνουν την υγρασία 
●   Best-selling formula, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά όπως  

το ευεργετικό νερό της Νεκράς Θάλασσας και το καταπραϋντικό 
Witch Hazel. 

●   Ιδανικές για συχνή χρήση με στόχο να «κλειδώνουν» την υγρασία. 
●   Vegan, parabens free, cruelty free, με ανακυκλώσιμη συσκευασία, 

υποαλλεργική σύνθεση - όπως όλα τα προϊόντα της AHAVA. 
●   Βαθμολογημένες με 4,9/5 από όσους τη δοκίμασαν. 
●   Πωλείται 1 κρέμα χεριών της AHAVA κάθε 22 δευτερόλεπτα  

ανά τον κόσμο. 
●   Προλαμβάνουν το έκζεμα που δημιουργείται από το συχνό  

πλύσιμο των χεριών και από τη χρήση αντισηπτικών. 
●   Καταπολεμούν τις καφέ κηλίδες. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΈΙΤΈ ΚΑΙ ΈΣΈΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΈΤΈ  
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΈΤΑΙΡΈΙΑΣ;
Η ενέργεια της προσφοράς προς το «Χαμόγελο του Παιδιού» τρέχει 
σε επιλεγμένα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα καθώς και σε συνεργαζόμενα 
online φαρμακεία. Αναζητήστε το ειδικό stand σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

AHAVA: ΦΡΟΝΤΙΖΈΙ ΔΩΡΈΑΝ ΤΑ ΧΈΡΙΑ  
ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΈΥΤΩΝ ΤΟΥ ΈΣΥ
Παράλληλα, η AHAVA συνεχίζει να υποστηρίζει το προσωπικό των νοσοκομείων 
αναφοράς της νόσου Covid-19 της Αττικής, παρέχοντάς τους εντελώς δωρεάν 
τις Mineral Hand Creams με στόχο να προστατεύσουν τα χέρια τους  
από την εκτεταμένη χρήση γαντιών και αντισηπτικών.  
Ακολουθήστε την εταιρεία στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instagram. 

https://ahava.gr/hamogelo/
https://www.facebook.com/ahavagreece/
https://www.instagram.com/greeceahava/
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CHMP: Οκτώ φάρμακα συνιστώνται  
για έγκριση στην Ευρώπη
Πρόσθετη ενημέρωση για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται  
στην COVID-19

Η επιτροπή ανθρώπινων φαρμάκων CHMP του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
συνέστησε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για ένα νέο εμβόλιο που παρέχει ενεργό 
ανοσοποίηση για την πρόληψη της νόσου του ιού Ebola σε άτομα ηλικίας ενός έτους και 
άνω. Το εμβόλιο είναι της Janssen-Cilag και αποτελείται από δύο προϊόντα, το Zabdeno 
(Ad26.ZEBOV) και το Mvabea (MVA-BN-Filo), τα οποία χορηγούνται με 8 εβδομάδες 
διαφορά.
Επίσης αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη τα εξής φάρμακα: 

ALMORA PLUS  
BABY DROPS
Προβιοτικά σε σταγόνες  
για βρέφη και παιδιά

Nέο almora PLUS BABY DROPS, 
καινοτόμο προβιοτικό σε σταγόνες 
για την ανακούφιση των βρεφικών 
κολικών & την υγεία του 
γαστρεντερικού συστήματος.
Περιέχει στη σύνθεσή του τα 2 πιο 
μελετημένα προβιοτικά στελέχη 
παγκοσμίως:

●   Lactobacillus rhamnosus 
(LGG®) και 

●    Bifidobacterium animalis 
subsp. lactis (BB-12®). 

Είναι ειδικά σχεδιασμένο για βρέφη  
και παιδιά. Iδανικό για την 
αντιμετώπιση των γαστρεντερικών 
διαταραχών και την ομαλή λειτουργία 
του πεπτικού συστήματος σε 
καταστάσεις όπως: 
1. βρεφικοί κολικοί
2. διάρροια 
3. δυσκοιλιότητα 
4. μετεωρισμός 
5. δυσπεψία. 
Οι προβιοτικές σταγόνες almora 
PLUS BABY DROPS μπορούν να 
αναμειχθούν με το μητρικό ή βρεφικό 
γάλα. Δεν χρειάζεται ψυγείο. 
Δεν περιέχει λακτόζη, γλουτένη, 
συντηρητικά, χρωστικές και SiO2. 
Διατίθεται αποκλειστικά στα 
φαρμακεία από την ELPEN. 

Ενημέρωση για το remdesivir
Ο πρώτος κύκλος ερευνών, που διεξάγει η CHMP στο remdesivir για τη θεραπεία ασθενών 
με COVID-19 ολοκληρώθηκε στα μέσα Μαΐου και τώρα η Επιτροπή ζήτησε από την 
υπεύθυνη εταιρεία ορισμένα περαιτέρω δεδομένα καθώς και την αίτηση για υπό όρους άδεια 
κυκλοφορίας. Μόλις υποβληθεί η αίτηση, η Επιτροπή θα την αξιολογήσει άμεσα ώστε να 
υπάρξει σύντομα η γνωμοδότηση για την έγκριση ή όχι του φαρμάκου ως θεραπεία της νόσου.

Υπενθύμιση για τους κινδύνους της χλωροκίνης  
και της υδροξυχλωροκίνης
Ο EMA επίσης έβγαλε ανακοίνωση προς τους επαγγελματίες υγείας, με την οποία συνιστά 
να παρακολουθούν στενά τους ασθενείς με νόσο COVID-19 που λαμβάνουν χλωροκίνη ή 
υδροξυχλωροκίνη, δεδομένου ότι έχουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Σημειώνει ότι τα 
δύο αυτά φάρμακα δεν είναι ακόμα εγκεκριμένα για τη θεραπεία αυτής της νόσου και ενώ 
διεξάγονται περαιτέρω έρευνες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε κλινικές δοκιμές 
για θεραπεία ή προφύλαξη από τη νόσο COVID-19 ή σε εθνικά προγράμματα για χρήση σε 
έκτακτες ανάγκες σε νοσηλευόμενους ασθενείς υπό στενή παρακολούθηση.
Πέρα από τα γνωστά καρδιακά προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν, τα φάρμακα 
αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν νευροψυχιατρικές διαταραχές, ηπατικά προβλήματα, 
βλάβες στους νευρώνες και χαμηλό σάκχαρο στο αίμα.

●   Το Hepcludex (bulevirtide) της εταιρείας MYR GmbH για τη θεραπεία της 
χρόνιας λοίμωξης από τον ιό δέλτα ηπατίτιδας σε ενήλικες ασθενείς με 
αντισταθμισμένη ηπατική νόσο. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν επί του 
παρόντος εγκεκριμένες θεραπείες για την ηπατίτιδα D.

●   Το Xenleta (λευφαμουλίνη) της Nabriva Therapeutics για τη θεραπεία 
ενηλίκων με πνευμονία που αποκτήθηκε από την κοινότητα.

●   Δύο αντικαρκινικά φάρμακα: το Piqray (alpelisib) της Novartis Europharm 
Limited για τη θεραπεία τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου 
του μαστού με μετάλλαξη PIK3CA και το Rozlytrek (entrectinib) της 
Roche Registration GmbH για συμπαγείς όγκους ή προχωρημένο μη 
μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

●   Το βιοϊσοδύναμο φάρμακο Zercepac (trastuzumab) της Accord Healthcare 
για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού και του στομάχου.

●   Το γενόσημο φάρμακο Apixaban Accord (apixaban) της Accord Healthcare 
για τη θεραπεία και πρόληψη φλεβικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων και 
για την πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου και συστηματικής εμβολής σε 
ενήλικες ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή.
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Διοργάνωση Official Publications

Επιβραβεύοντας τις καλύτερες πρακτικές στο μάρκετινγκ των προϊόντων Φαρμακείου

Κριτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής

Σοφία-Μαρία Χατζηαντωνίου
Επικ. Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής,  Σχολή Επιστημών Υγείας,  

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος,  Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής  

Ναντίνα Μερκούρη, Φαρμακοποιός, Πρόεδρος  
Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας (Ε.Ε.Ε.)

Βασίλειος Μπιρλιράκης, Φαρμακοποιός,  
MSc. Φαρμακευτικής Φροντίδας & Φαρμακοθεραπείας

Ανδρέας Μπόνης, Ιδρυτής, Phocus

Πάρις Μποσκόπουλος, Φαρμακοποιός, Σύμβουλος  
Επιχειρήσεων, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε.)

Σοφία Νάσιου, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρίας  
Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.ΦΑ.Μ.)

Κωνσταντίνος Περαντζάκης, Φαρμακοποιός,  
M.Sc. Κλινικής Φαρμακευτικής, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας  
Φαρμακευτικής Πρακτικής (Ε.Ε.Φ.Π.)

Σπύρος Πούλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων  
Παιδικών Τροφών και Ειδικής Διατροφής Ελλάδος (ΣΕΠΤΕΔΕ)

Στασινός Σικαλιάς, Φαρμακοποιός

Αναστάσιος Σπανίδης, CEO, Generation Y,  
International eBusiness Experts

Σοφία Τράντζα, Φαρμακοποιός,  
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών

Νίκος Τράντος, Σύμβουλος Φαρμακείων

Μαριάννα Τσέκου, Τεχνολόγος Γραφιστικών Τεχνών  
(Graphic Technologist), εξειδικευμένη σε Packaging  
και Security Packaging Printing

Σταυρούλα Χασαπογλίδου, Managing Director,  
Institute for Self medication Advisors Ltd

Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Founder & CEO, Socialab

Αντώνης Αυγερινός, Φαρμακοποιός,  
Υποστράτηγος ε.α., Διδάκτωρ Φαρμακευτικής, Πρόεδρος του Ελληνικού  
Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.)

Κώστας Βαρσάμος, Managing partner, GET2WORK

Ανδρέας Βίτσος, Φαρμακοποιός, Μέλος του Δ.Σ.  
Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακευτικής Πρακτικής (Ε.Ε.Φ.Π.)

Δέσποινα Βώκου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Μέλος Ελληνικής 
Οικολογικής Εταιρείας, European Ecological Federation, WWF-Greece

Θεόδωρος Γιαρμενίτης, Πρόεδρος Πανελληνίου  
Συνδέσμου Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών  
και Αρωμάτων (Π. Σ.Β.Α.Κ.)

Βασίλης Δασκαλόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης,  
Pitch Ρublic Relations

Νίκος Καζάζης, Σύμβουλος Μάρκετινγκ - Συγγραφέας  
του βιβλίου «Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ»

Ανδρέας Καλλιβωκάς, Φαρμακοποιός

Ηλίας Κατσόγιαννης, Φαρμακοποιός, M.Sc. Διαχείρισης 
επαγγελματικού, περιβαλλοντικού και φαρμακευτικού κινδύνου,  
Τμήμα Επιδημιολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Κουτέπας,  Φαρμακοποιός, Κάτοχος πτυχίου 
Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών & πτυχίου Επιχειρησιακής  
Έρευνας & Μάρκετινγκ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), 
ιδρυτής ΘΥΩΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ & ΥΠΟΨΗΦΙOΤΗΤΕΣ: Βαρβάρα Τασάκου, T: 210 6617777 (εσωτ. 385) E: b.tassakou@boussias.com

www.bestinpharmacy.gr

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 Ειδική σήμανση της διάκρισής σας  
για τη συσκευασία και την προβολή  

των βραβευμένων προϊόντων σας
BEST INPHARMACY

2020

http://www.bestinpharmacy.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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Αρχισυντάκτρια: Βάσω Καλυβιώτη T: 6940-65.49.36 E: vasikal@hotmail.com
Διαφήμιση: Βαρβάρα Τασάκου, T: 210-66.17.777 (εσωτ. 385) F: 210-66.17.778 E: b.tassakou@boussias.com
Συνδρομές-Διαφήμιση: Διονυσία Βολίκα, T: 210-6617777 (εσωτ. 266) F: 210-66.17.778 E: dvolika@boussias.com

Γίνετε συνδρομητής και εξασφαλίστε διαρκή  
ενημέρωση και ρεπορτάζ γύρω από την υγεία,  
το φάρμακο και τη λειτουργία των φαρμακείων. 

Καθημερινές δόσεις ενημέρωσης στον υπολογιστή σας!

COVID-19: Το εμβόλιο θα προκύψει μόνο 
μετά από συνεργασίες εταιρειών
Την άποψη συμμερίζονται οι επικεφαλής των AstraZeneca, 
GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson και Pfizer

Οι επικεφαλής τεσσάρων κορυφαίων 
φαρμακοβιομηχανιών στον κόσμο 
δηλώνουν ότι καμία εταιρεία δεν μπορεί να 
δημιουργήσει ένα εμβόλιο για αυτήν την 
πανδημία από μόνη της, ότι οι συνεργασίες 
είναι αναγκαίες, ενώ παραμερίζονται οι 
ανταγωνισμοί για την ιδιοκτησία.
Σε διαδικτυακή συνάντηση της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών & Ενώσεων (IFPMA), οι Pascal Soriot 
από την AstraZeneca, Emma Walmsley από την GlaxoSmithKline, Paul Stoffels 
της Johnson & Johnson και Albert Bourla της Pfizer τόνισαν ότι οι συνεργασίες 
θα επιταχύνουν την έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή των εμβολίων κατά 
του νέου κορονοϊού. Η GSK συνεργάζεται με τη Sanofi, η AstraZeneca με το 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η Pfizer με τη γερμανική mRNA BioNTech και η J&J με 
την Αμερικανική Αρχή Biomedical Advanced Research and Development.
Σύμφωνα με τον Stoffels, θα χρειαστούν περίπου 5-10 εμβόλια για να εξυπηρετηθεί 
όλος ο κόσμος. Πρόκειται για τεραστίου μεγέθους παραγωγή και διανομή που δεν 
θα έχει ξαναγίνει ποτέ, καθώς οι περισσότεροι από τα 7,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι 
στον κόσμο θα θέλουν να εμβολιαστούν.
Όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα, ο Burla δήλωσε: «Εάν τα πράγματα πάνε καλά, 
θα έχουμε αρκετές ενδείξεις ασφάλειας και αποτελεσματικότητας για να έχουμε 
ένα εμβόλιο γύρω στα τέλη Οκτωβρίου». Η Walmsley είπε ότι αναμένουν τα πρώτα 
δεδομένα μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ ο Soriot ότι σχεδιάζουν έρευνα φάσης 
3 σε περίπου 30.000 εθελοντές στις ΗΠΑ τον Ιούλιο. Σημείωσε όμως το εξής: 
«Μαχόμαστε με το χρόνο», καθώς ο ιός βρίσκεται τώρα σε ύφεση.

ΕΟΦ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗ ΔΙΑΚIΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των «Total Care αντισηπτικό αλκοολούχο 
διάλυμα χεριών και σώματος» και «Total Care antiseptic disinfectant» αποφάσισε 
ο ΕΟΦ, διότι τα προϊόντα δεν είναι εγκεκριμένα. Επιπλέον, για το πρώτο προϊόν 
ενημερώνει ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με 
την επισήμανση ως προς την περιεκτικότητα στις αλκοόλες. 

ΕΟΠΥΥ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Ο ΕΟΠΥΥ προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή 
διαγωνισμό ταχυμεταφοράς φαρμάκων 
υψηλού κόστους από Φαρμακεία του 
ΕΟΠΥΥ σε λοιπά σημεία και αντίστροφα 
και από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ απευθείας 
στους ασφαλισμένους. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι 
στις 24/06/2020, ώρα: 15:00μμ. 
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 2 χρόνια, 
ενώ ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί 
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr.

ΦΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΈΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Ο Σύλλογος ανακοινώνει ότι δρομολογεί 
την αναβληθείσα τακτική ΓΣ, ενώ κάνει 
έναν απολογισμό των δράσεών του για 
την καλύτερη διαχείριση των επιπτώσεων 
της πανδημίας. Εξέδωσε εγκαίρως οδηγίες 
διαχείρισης και καθημερινής λειτουργίας των 
φαρμακείων, αυξάνοντας την ασφάλεια των 
φαρμακοποιών και του κοινού. Προσάρμοσε το 
ωράριο των φαρμακείων σε συνεχές, άλλαξε 
το σύστημα εφημεριών, ανέπτυξε σύγχρονους 
τρόπους άμεσης επικοινωνίας με τα μέλη (app, 
SMS, mail, νέο site), ενώ ενεργοποίησε παλιά 
εργαλεία, όπως τη μηνιαία γραπτή ενημέρωση 
χρήσιμων πληροφοριών. Δημιούργησε ειδική 
πλατφόρμα δήλωσης επιθυμητής ημερομηνίας 
προσέλευσης στο Σύλλογο, ενώ οργάνωσε 
κινήσεις υποστήριξης προς τις τοπικές 
υγειονομικές δομές.

www.promitheus.gov.gr
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ΕΠΙΤΆΧΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΆΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ΨΗΦΙΆΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΆ ΤΗΝ ΥΓΕΙΆ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Θάνος Θώμος, T: 210 6617777 (εσωτ. 322) F: 210 6617 778 E: tthomos@boussias.com 
Λίζα Αντωνιάδη, T: 210 6617777 (εσωτ. 158) F: 210 6617 778 E: lantoniadi@boussias.com

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Χρυσούλα Κορδούλη, T: 210 6617777 (εσωτ. 204) F: 210 6617 778 E: ckordouli@boussias.com
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Ρακοπούλου, T: 6948388608 E: rakopoulou@boussias.com 
Ναταλία Τουμπανάκη T: 6947936708, E: ntoubanaki@boussias.com

Σε Συνεργασία

Conference  
Experience Sponsor

Media Partner 

Χορηγοί Επικοινωνίας

Τιμητική Υποστήριξη

Υποστηρικτές

Χορηγοί

Χρυσός Χορηγός

boussias•Virtual Conferences 11-12.06.2020
ONL INE

H Boussias Communications με την ενεργό συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας 
Υπηρεσιών Υγείας, παρουσιάζουν ψηφιακά στις 11 & 12 Ιουνίου 2020  
το 3ο Health IT Conference για τo μέλλον της ψηφιακής Υγείας στη χώρα μας.

  Εγγραφείτε τώρα για να παρακολουθήσετε το πιο ολοκληρωμένο  
Virtual Συνέδριο για την Ψηφιακή Υγεία. 

   Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Υγείας

   Τη Στρατηγική ψηφιακού 
μετασχηματισμού της Η.ΔΙ.Κ.Α. 
•  Άυλη συνταγογράφηση • ΑΗΦΥ 

    • Ηλεκτρονικά ραντεβού

   ΕΟΠΥΥ - Στρατηγική ψηφιακού 
μετασχηματισμού του Οργανισμού

   Τεχνολογικές Λύσεις Οργανισμών

   Ευρωπαϊκά Έργα, Πρωτοβουλίες  
και Δίκτυα

    Νέες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη
   Καινοτόμες τεχνολογίες  
στην υπηρεσία των ασθενών  
& των επαγγελματιών υγείας

   Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(GDPR) & Κυβερνοασφάλεια

3 
Υπουργοί,  

Γενικοί Γραμματείς

4 
Διοικητές ΥΠΕ  

& Νοσοκομείων

31
Διευθυντικά Στελέχη 
Πληροφορικής ΥΠΕ  

& Νοσοκομείων

ΣΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΣΥΜΜΈΤΈΧΟΥΝ  
ΜΈ ΟΜΙΛΙΈΣ ΚΑΙ ΠΑΝΈΛ ΣΥΖΉΤΉΣΉΣ:

ΣΥΖΉΤΟΥΝ ΜΈ ΣΤΈΛΈΧΉ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΈΙΟΥ, 
ΝΟΣΟΚΟΜΈΙΩΝ ΚΑΙ ΤΉΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

http://www.healthitconference.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print


BOUSSIAS COMMUNICATIONS

#0283Δευτέρα 01|06 |2020

7

ΠΕΑΝΔ: Η πρώτη e–Hμερίδα θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου 

Η Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού 
Διαβήτη - «Π.Ε.Α.Ν.Δ.» διοργανώνει σε συνεργασία 
με κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες Διαδικτυακή 
Ημερίδα με θέμα: «COVID-19: Τα άτομα με 
Σακχαρώδη Διαβήτη 1 δεν μένουν σπίτι. Μένουν 
ασφαλή!», με σκοπό να ενημερώσει τα μέλη 
της, τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 
και τις οικογένειές τους, για τις επιπτώσεις της 
επιδημίας του κορονοϊού και τη νέα κανονικότητα 
που διαμορφώνεται. Στόχος της e-ημερίδας της 
Π.Ε.Α.Ν.Δ. είναι η αξιόπιστη επιστημονική γνώση 
πάνω στα καίρια ζητήματα της υγειονομικής κρίσης, 

αλλά και να δώσει τη δυνατότητα στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 
να επικοινωνήσουν με τους έγκριτους επιστήμονες ομιλητές της διαδικτυακής 
Ημερίδας για ερωτήματα και προβλήματα που τους απασχολούν. 
Η e-Ημερίδα θα διεξαχθεί μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας την Τετάρτη 3 
Ιουνίου 2020, 17:00 - 19:00. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα γίνει από την 
ιστοσελίδα www.peand.gr

XΟΡΗΓΗΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΙΑΘΈΝΤΩΝ ΑΠΟ  
ΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19: ΠΟΛΥ ΘΈΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 
ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΑ  
Η χορήγηση πλάσματος από αναρρώσαντες ασθενείς από COVID-19, σε 
αρρώστους που νοσηλεύονται από τη νόσο, φαίνεται ότι αποτελεί μέχρι σήμερα 
την πιο σημαντική θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση της λοίμωξης 
από τον κορονοϊό SARS-CoV-2. Στη μεγαλύτερη μελέτη μέχρι σήμερα, που 
παρουσιάστηκε σαν προδημοσίευση, αναφέρθηκε η ασφάλεια της μεθόδου σε 
5.000 ασθενείς με σοβαρή μορφή της νόσου, που νοσηλεύθηκαν σε νοσοκομεία 
των ΗΠΑ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 66% αυτών ήταν 
ασθενείς σε ΜΕΘ. Η εμφάνιση παρενεργειών τις πρώτες 4 ώρες μετά τη χορήγηση 
του πλάσματος ήταν <1%, κάτι που επιβεβαιώνει και στους ασθενείς με COVID-19 
την ασφάλεια της θεραπείας. Τα αποτελέσματα και μιας δεύτερης μελέτης είναι 
εξίσου θετικά ενώ η εν λόγω θεραπεία βρίσκεται σε εξέλιξη και στην Ελλάδα.

Τιμή ετήσιας συνδρομής: 224€ + ΦΠΑ 24%

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Νέλλη Καψή
nellykapsi@yahoo.com

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Βάσω Καλυβιώτη
vasikal@hotmail.com

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ: Αναστασία Σαράφη
asarafi@boussias.com

SALES EXECUTIVE MANAGER: 
Βαρβάρα Τασάκου Τ: 210 66 17 777 (εσ. 385)
b.tassakou@boussias.com

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 
Διονυσία Βολίκα Τ: 210 66 17 777 (εσ. 266)
dvolika@boussias.com

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παναγιώτης Κουρεμένος 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  
Τ: 210 6617777, F: 210 6617778,  
Δ: Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας  
www.boussias.com

ΕΚΔΟΤΗΣ: Μιχάλης Μπούσιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: Δημήτρης Κορδεράς

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: Αντωνία Κατσουλιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Νένα Γιαννακίδου

CREATIVE DIRECTOR: Γιώργος Τριχιάς 

ALMORA PLUS SPORT

Για ενισχυμένη απόδοση  
και ενυδάτωση στην άθληση  

Το almora 
PLUS 

SPORT είναι 
το συμπλήρωμα 

διατροφής για 
την ενίσχυση της 

απόδοσης κατά τη 
διάρκεια της άσκησης 

και την ενυδάτωση του 
οργανισμού. Φόρμουλα ειδικά 

μελετημένη που συνδυάζει 
ηλεκτρολύτες (Na, K, Cl), μετάλλα (Ca, Mg) 
και το φυτικό εκχύλισμα Citrus sinensis. 
Ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις 
ανάγκες των αθλούμενων και αθλητών. 
Αποδεδειγμένα συμβάλλει στην αύξηση 
της αναερόβιας και αερόβιας δύναμης 
και αντοχής, ενισχύοντας τις αθλητικές 
επιδόσεις. Με εγκεκριμένα από τον 
EFSA συστατικά που συμβάλλουν στη 
φυσιολογική λειτουργία των μυών, στη 
σύνθεση των πρωτεϊνών, στη μείωση 
της κόπωσης και της κούρασης και στη 
λειτουργία μεταβολικών διεργασιών 
που αποσκοπούν στην παραγωγή 
ενέργειας. Διατίθεται σε συσκευασία 20 
αναβραζόντων δισκίων, με ευχάριστη γεύση 
πορτοκάλι. Αποκλειστικά στα φαρμακεία 
από την ELPEN. 

www.peand.gr
https://www.facebook.com/farmakeutikoskosmos/

