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ΦΣΑ: Πώς αίρονται οι παράλληλες εξαγωγές 
για φάρμακα που είναι ελλειπτικά; 
Ο Σύλλογος εφιστά την προσοχή του ΕΟΦ  
για την πρόσφατη απόφασή του

Αίσθηση και προβληματισμό έχει προκαλέσει 
στους φαρμακοποιούς της Αττικής η 
πρόσφατη απόφαση του ΕΟΦ να άρει 
την απαγόρευση για 43 φαρμακευτικά 
σκευάσματα τη στιγμή που τα περισσότερα 
από αυτά είναι ελλειπτικά και ταλαιπωρούν 
ασθενείς και φαρμακοποιούς στη 
διεκπεραίωση των συνταγών τους.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του 
Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ), 

Κώστας Λουράντος αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του πως «με έκπληξη στις 
3/7 διαβάσαμε απόφαση του ΕΟΦ όπου αίρεται η απαγόρευση παράλληλων 
εξαγωγών φαρμάκων. Το δυστύχημα είναι ότι τα φαρμακεία αλλά και οι ασθενείς 
δυσκολεύονταν αφάνταστα για να βρουν ή δεν έβρισκαν τα εν λόγω φάρμακα ακόμη 
και στην περίοδο που ίσχυε η απαγόρευση εξαγωγών. Ως εκ τούτου μας προξενεί 
τεράστια εντύπωση σε ποια στοιχεία στηρίχθηκε ο ΕΟΦ και προχώρησε σε άρση της 
απαγόρευσης των εξαγωγών». Είναι ενδεικτικό ότι σε πολλές περιοχές της χώρας και 
εκτός Αττικής υπάρχουν καταγγελίες φαρμακοποιών οι οποίοι αναφέρουν πως πολύ 
συχνά λείπουν καρδιολογικά φάρμακα, νευρολογικά και δερματολογικά από τα ράφια 
τους, ενώ παράλληλα δημιουργείται πραγματικό αλαλούμ όταν οι συνταγές είναι 
«κλειδωμένες» και δεν μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα σκευάσματα.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα της έλλειψης των φαρμάκων 
τέθηκε στη συνάντηση που είχε στην Κρήτη ο υπουργός Υγείας με τον πρόεδρο του 
Φ.Σ. Ηρακλείου Γιάννη Τσικανδηλάκη. Όπως είχε σημειώσει ο τελευταίος, «έχουμε 
φτάσει στο σημείο να μη βρίσκονται φάρμακα ούτε με το σταγονόμετρο στα 
φαρμακεία και οι ελλείψεις πλέον να έχουν εξαπλωθεί ακόμη και στα γενόσημα».

Η FITO+ διαθέτει τώρα τους ορούς 
FITO+LIFT σε συσκευασίες των 20ml και 
σε τιμή μόνο 9€.
Οι οροί FITO+LIFT είναι καινοτόμα 
προϊόντα 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.
Περιέχουν το φυτικό βιοπολυμερές 
FILMEXEL με κλινικά αποδεδειγμένη 
αποτελεσματικότητα που αναδομεί και 
γεμίζει την επιδερμίδα. Προέρχεται 
από ειδική επεξεργασία από το φύκι 
Kappaphycus alvarezii και γαλακτάνες του 
φυτού Caesalpinia spinoza που θεωρείται 
ο πράσινος χρυσός των INCAS.
Υποστηρίζονται από κλινικές μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν σε 1100 άτομα.

Περισσότερες πληροφορίες τηλ.:  
+(30)210 8327416

www.fito.gr

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΙ  
ΟΡΟΙ FITO+LIFT ΣΕ  
ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Από τη FITO+

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:  
Πώς οι φαρμακοποιοί θα πραγματοποιούν 
τεστ για τον κορονοϊό στα φαρμακεία τους

03

ΕΦΚΑ: Νέες εισφορές επικουρικής 
ασφάλισης και εφάπαξ παροχών04

Αλλαγές στην εκτέλεση συνταγών  
ΥΠΕΘΑ και ΕΔΟΕΑΠ

05

«Καλούμε τον ΕΟΦ να παρέμβει άμεσα προς διευθέτηση του θέματος όχι 
απελευθερώνοντας τις παράλληλες εξαγωγές αλλά ελέγχοντάς τις για τα 
φάρμακα εκείνα τα οποία δεν μπορούν να βρουν οι Έλληνες ασθενείς. 
Θεωρούμε αδιανόητο, φάρμακα τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα, να μην 
μπορούν να τα βρουν Έλληνες ασθενείς διότι επανεξάγονται, και να τα βρίσκουν 
με σχετική ευκολία άλλοι Ευρωπαίοι Ασφαλισμένοι. Είναι σαφές ότι πέρα από 
οποιοδήποτε οικονομικό όφελος προέχει η υγεία των Ελλήνων πολιτών και 
μάλιστα σε τέτοια κρίσιμη εποχή πανδημίας λόγω κορονοϊού».

https://www.fito.gr/
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Αννα Γυπαράκη, T: 210-6617777 (εσωτ. 152), Ε: agyparaki@boussias.com  
Θάνος Θώμος, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 322), Ε: tthomos@boussias.com  
Λίζα Αντωνιάδη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 158), Ε: lantoniadi@boussias.com 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Βασίλης Κουτσαβλής, T: 210-6617777 (εσωτ. 129), Ε: vkoutsavlis@boussias.com   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Βασίλης Καφίρης, T: 210-6617777 (εσωτ. 132) Ε: vkafiris@boussias.com

ΠΩΛHΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧH TΗΣ COVID-19

boussias•virtual experience

Υπό την Αιγίδα

Μεγάλος Χορηγός 

16.07.20
 Live on your Screen

H Αμερικανίδα Brittany Hodak είναι 
σύμβουλος Πωλήσεων για δεκάδες 

επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων κορυφαίοι retails όπως οι 
Amazon και Walmart, superstars όπως οι Katy Perry και Taylor 
Swift, καθώς και πολυεθνικοί κολοσσοί όπως οι Unilever 
και Johnson & Johnson. Χαρισματική ομιλήτρια και τακτική 
αρθρογράφος για θέματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ σε 
business publications παγκοσμίου βεληνεκούς όπως οι Forbes, 
Adweek, Success, The Wall Street Journal και Huffington Post.

Creating Superfans: The Incredible Power of Connection

Με την παρουσίαση της Brittany, οι σύνεδροι θα αποκομίσουν 
ένα πρακτικό εργαλείο για να απογειώσουν τις Πωλήσεις  
τους εν μέσω πανδημίας, ανακαλύπτοντας την έννοια  
του Πελάτη-superfan.

•  Δρ. Τάσος Γαλανάκης,  
LALIZAS HELLAS

•  Γιάννης Δημαράκης,  
SCOTWORK HELLAS

•  Σπύρος Καλαβρός, ΕΨΑ
•  Βαγγέλης Καλαμπόκας,  

ΌΜΙΛΌΣ WEST
•  Περικλης Κανέλλος,  

WIND HELLAS & ΜΕΛΌΣ ΔΣ ΙΠΕ
•  Mαρία Κατσαμπούρη,  

ΑΤΤΙΚΉ ΜΕΛΙΣ/ΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΌΣ ΠΙΤΤΑΣ ΑΕΒΕ

•  Κώστας Κωνσταντίνου, COSMOTE
•  Χάρης Λαούδης, IRA MEDIA
•  Γιώργος Λειβαδίτης, 

ΜΌΤΌΔΥΝΑΜΙΚΉ
•  Νάγια Λουκρέζη, LEASEPLAN
•  Χρήστος Μακρυπούλιας,  

ΌΜΙΛΌΣ ΌΤΕ
•  Δημήτρης Μαύρος, MRB HELLAS
•  Στέφανος Μαλαχιάς, ALLIANZ
•  Βασίλης Μπεγκλής, AGRINO

•  Νίκος Μποτίνης, CISCO HELLAS
•  Δημήτρης Παναγιώτου, SUNLIGHT
•  Αντώνης Πανίδης, ELPEDISON
•  Δημήτρης Παπαδάτος, ΜΕΒΓΑΛ
•  Χάρης Παπουλίδης, PAPASTRATOS
•  Γιώργος Παστίδης, ERICSSON
•  Δημήτρης Πεζούλας,  

STANTON CHASE
•  Αντώνης Ποταμίτης,  

ΙΠΕ & ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΌΜΙΛΌΥ WEST
•  Κωνσταντίνος Πρωτονοτάριος, 

ΙΚΤΙΝΌΣ ΕΛΛΑΣ
•  Ελένη Ρουβέλλα, ORIFLAME HELLAS
•  Aντώνης Σαμωνάς, IRA MEDIA
•  Μάριος Σίνας, ENTERSOFT  

& ΜΕΛΌΣ ΔΣ ΙΠΕ
•  Μαριέλλα Τόμας,  

STANLEY BLACK & DECKER
•  Δημήτρης Τσιβίκης, L’OREAL HELLAS
•  Διονύσης Τσίτος, VOLTON

KEYNOTE SPEAKER SPEAKERS 

BRITTANY HODAK 
Superfan Strategist

www.salesinaction.gr

https://www.salesinaction.gr/
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Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πώς οι φαρμακοποιοί  
θα πραγματοποιούν τεστ για τον κορονοϊό στα φαρμακεία τους
Το Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, του Τμήματος Ιατρικής, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης υπό τη διεύθυνση του 
Καθηγητή Θεόδωρου Κωνσταντινίδη εμφανίζει ένα σημαντικό έργο στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους φαρμακοποιούς. Συγκεκριμένα έχει 
οργανώσει τρία Συμπόσια Φαρμακοεπιδημιολογίας σε συνεργασία με το Φ.Σ. Έβρου, ενώ διοργανώνει και το Π.Μ.Σ. «Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας: Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα», όπου συμμετέχουν αρκετοί φαρμακοποιοί. 

Θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι αφορά 
το project που έχετε ετοιμάσει. 
Η νέα μας ερευνητική πρόταση αποτελεί 
μια πρόταση συνεργασίας ανάμεσα στο 
Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας 
Περιβάλλοντος, του Τμήματος Ιατρικής,  
Δ.Π.Θ., το Εργαστήριο SWITCH (Software  
and Interactive Technologies Lab), του 
Τμήματος Πληροφορικής, Α.Π.Θ. με 
διευθυντή τον Ιωάννη Σταμέλο, και τους 
φαρμακοποιούς των κοινοτικών φαρμακείων. 
Συγκεκριμένα, στοχεύουμε στη χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας στην επιδημιολογική 
επιτήρηση της COVID-19 με την ενεργή 
συμμετοχή των φαρμακοποιών.  
Η ερευνητική πρόταση κατατέθηκε στο 
πλαίσιο της προκήρυξης «4η Προκήρυξη 
Δράσης "Επιστήμη και Κοινωνία"  
Εμβληματική Δράση - "Παρεμβάσεις 
προς αντιμετώπιση των οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας 
COVID-19"» από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας.
Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε στη 
μορφοποίηση της πρότασης ο Ηλίας 
Κατσογιάννης, φαρμακοποιός, MSc και 
εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου 
Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, 
Δ.Π.Θ. Η συγκεκριμένη μελέτη μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εύκολα και γρήγορα  
με τη χρήση των τεστ αντισωμάτων μέσα  
στο χώρο του κοινοτικού φαρμακείου.

Τα τεστ αντισωμάτων πώς ακριβώς 
θα γίνονται και τι ποσοστό ασφάλειας 
παρέχουν; 
Τα τεστ αντισωμάτων είναι σχετικά απλά 
στη χρήση τους και τους χειρισμούς τους. 
Απαιτούνται λίγες σταγόνες αίμα (ανάλογο με 
τη γνωστή μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης 
στο αίμα, που ήδη πραγματοποιείται 
σε κοινοτικά φαρμακεία) και ένα ειδικό 

διάλυμα που περιέχεται στο σχετικό kit. 
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε 15-20 
λεπτά και ταυτόχρονα ο φαρμακοποιός θα 
συμπληρώνει ένα σύντομο ιστορικό με τον 
εξεταζόμενο. Στο ιστορικό θα διερευνάται 
η καταγραφή των πιθανών συμπτωμάτων 
που σχετίζονται με την COVID-19 και άλλες 
ερωτήσεις (δημογραφικά, σωματομετρικά 
χαρακτηριστικά, συνοσηρότητες,  
φαρμακευτική αγωγή, ταξιδιωτικό ιστορικό, 
ιστορικό ύποπτων επαφών κ.ά.).
Όλα τα στοιχεία αυτά θα ενσωματώνονται 
σε ειδική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί 
για τη συγκεκριμένη μελέτη και θα έχουν 
ως στόχο να υπάρχει πλήρες προφίλ του 
συμμετέχοντος. 

Υπάρχουν προβλέψεις ασφαλείας για 
τυχόν θετικά κρούσματα και τρόπους 
διαχείρισής τους στο φαρμακείο; 
Η διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιείται 
ιδανικά σε ένα ξεχωριστό χώρο από το 
«φαρμακοπωλείο» και ο φαρμακοποιός 
θα χρησιμοποιεί τα προβλεπόμενα από 
τις υγειονομικές διατάξεις ατομικά μέσα 
προστασίας. Η διαχείριση των θετικών 
κρουσμάτων θα γίνεται σύμφωνα με το 
ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο, ενώ θα 
διατηρείται από το φαρμακοποιό η ανωνυμία 
των εμπλεκόμενων. 

Τι εξοπλισμό θα απαιτεί αυτό  
για τον φαρμακοποιό; 
Στην αγορά αυτή τη στιγμή διατίθενται τεστ 
αντισωμάτων υψηλής ευαισθησίας και η 
επιλογή τους οφείλει να γίνει με μεγάλη 
προσοχή και με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, 
ώστε να γίνει επεξεργασία μοντέλου που 
να εξασφαλίζει τη βέλτιστη θετική και 
αρνητική προγνωστική αξία. Συνεπώς, δεν 
απαιτείται κάποιος ιδιαίτερος εξοπλισμός 
αλλά η πιστοποιημένη διαχείριση των 

συμμετεχόντων και των δεδομένων τους από 
το Φαρμακοποιό. 

Θα μπορούν να πιστοποιηθούν όλοι 
οι φαρμακοποιοί και τι χρόνος θα 
απαιτείται για αυτήν την πιστοποίηση; 
Το πρόγραμμα, αν αυτό εγκριθεί, θα έχει 
φυσικά πιλοτικό χαρακτήρα. Ωστόσο ο 
σχεδιασμός γίνεται με την προοπτική 
να μπορεί να συμπεριλάβει όλους τους 
ενδιαφερόμενους φαρμακοποιούς, αν κάτι 
τέτοιο κριθεί στο μέλλον απαραίτητο. Το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει τέτοια 
μορφή, ώστε ένας φαρμακοποιός να μπορεί 
να το επεξεργαστεί σε ιδανικό για αυτόν 
χρόνο και το περιεχόμενό του δεν θα 
υπερβαίνει τις δυο ώρες παρακολούθησης. 
Ο φαρμακοποιός θα μπορεί να το μελετάει 
όπως επιθυμεί και στη συνέχεια να δίνει ένα 
διαδικτυακό τεστ (γνώσεων και δεξιοτήτων), 
όπου θα βαθμολογείται σχετικά με την 
επαρκή κατανόηση του πρωτοκόλλου και 
των βασικών εννοιών και ενεργειών που 
χρειάζονται για αυτή τη δράση. 

Εκτιμάτε ότι ο χώρος του φαρμακείου 
έχει περιθώρια ανάπτυξης καινοτόμων 
υπηρεσιών; 
Πιστεύουμε ότι ο χώρος του φαρμακείου 
είναι ο ζωτικός χώρος ανάπτυξης των 
καινοτόμων υπηρεσιών. Είναι σταθμός 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί από το ελληνικό 
κράτος, καθώς τα φαρμακεία εμφανίζουν 
μια ιδιαίτερα σημαντική διασπορά σε όλη 
την επικράτεια. Οι φαρμακοποιοί μπορούν 
και πρέπει να αναδείξουν το σημαντικό ρόλο 
που μπορούν να διαδραματίσουν, καθώς 
στη νέα εποχή, που έρχεται, οι υπηρεσίες 
είναι αυτές που θα διαφοροποιούν τους 
διάφορους επαγγελματίες και ιδιαίτερα τους 
επαγγελματίες υγείας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΤΗ ΒΑΣΩ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ
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ΗΔΙΚΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
COVID-19

Με δειγματοληπτικούς ελέγχους 
από PLF

Η ΗΔΙΚΑ ενημερώνει ότι από 7/7/2020 το 
σύστημα του Εθνικού Μητρώου Ασθενών 
με Covid-19 ενημερώνεται αυτόματα με 
δειγματοληπτικούς ελέγχους, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Passenger Locator Form (PLF), 
πολιτών που εισέρχονται στη χώρα.
Ως εκ τούτου στο σύστημα του Εθνικού 
Μητρώου Ασθενών με Covid-19 έχει 
ενσωματωθεί για τους χρήστες εργαστηριακής 
διερεύνησης νέα λειτουργικότητα άντλησης 
δειγματοληπτικού ελέγχου με βάση το 
μοναδικό αριθμό PLF, προκειμένου τα 
εργαστήρια να αναζητούν το δείγμα  και 
να ενημερώνουν το αποτέλεσμα του  
δειγματοληπτικού ελέγχου.

ΚΕΡΔΟΦΟΡΟ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Καθημερινός Σύμβουλος  
για την επιχειρηματική ανάπτυξη  
του φαρμακείου σας

ΝEΟ ΒΙΒΛIΟ

 www.kerdoforofarmakeio.gr  

Τιμή πώλησης: 50€
Αποστέλλεται με αντικαταβολή και δωρεάν έξοδα αποστολής (για Κύπρο 10€)

Συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας εδώ!

Βιβλιοθήκη

ΕΦΚΑ: Νέες εισφορές επικουρικής ασφάλισης 
και εφάπαξ παροχών
Θεσπίζονται τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες για κάθε περίπτωση

Με το ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός 
μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-ΕΦΚΑ)» (ΦΕΚ 43/Α’), θεσπίζεται το νέο πλαίσιο εισφορών 
επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών ελεύθερων 
επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, 
μηχανικών και υγειονομικών. Με το νέο σύστημα θεσπίζονται 
τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες εισφορών κλάδου επικουρικής 

ασφάλισης και τρεις κατηγορίες εισφορών κλάδου εφάπαξ παροχών, με την κατάταξη 
σε μια εξ αυτών να είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη για κάθε κλάδο. Κατά την πρώτη 
εφαρμογή του νέου συστήματος, οι ασφαλισμένοι για το διάστημα από 1/2020 έως 
6/2020 κατατάσσονται υποχρεωτικά στην 1η ασφαλιστική κατηγορία. Στη συνέχεια, οι 
ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις τρεις κατηγορίες, 
δηλώνοντας την επιλογή τους με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης που έχει ισχύ από 
τον Ιούλιο 2020. Το δικαίωμα επιλογής παρέχεται και στους προαιρετικά ασφαλισμένους 
ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Σε περίπτωση μη υποβολής 
αίτησης επιλογής κατηγορίας ο ασφαλισμένος κατατάσσεται υποχρεωτικά στην 
πρώτη ασφαλιστική κατηγορία κάθε κλάδου. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αλλαγής 
ασφαλιστικής κατηγορίας (ανώτερης ή κατώτερης) ανά έτος. Στις περιπτώσεις μη μισθωτής 
δραστηριότητας με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, προσδιορίζεται κατώτατη κατηγορία 
καταβολής εισφορών (1η ). Εφόσον το ποσό των εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση 
υπολείπεται του ποσού εισφοράς της κατώτατης κατηγορίας, καταβάλλεται η αντίστοιχη 
διαφορά. Παρέχεται δυνατότητα επιλογής ανώτερης κατηγορίας, καταβάλλοντας την 
αντίστοιχη διαφορά κλάδου. Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας (ελ. 
επαγγελματίας-αυτοαπασχολούμενος) θεσπίζεται η καταβολή μίας εισφοράς με κατάταξη 
σε μία εκ των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών για κάθε κλάδο με ελεύθερη επιλογή.

Το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει φέτος τη 267η 
θέση ανάμεσα στα 2.000 καλύτερα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  
παγκοσμίως, ανεβαίνοντας 30 θέσεις 
σε σχέση με την περσινή κατάταξη 
CWUR. Παράλληλα καταλαμβάνει την 
1η θέση μεταξύ των δώδεκα ελληνικών 
Πανεπιστημίων της κατάταξης.

https://www.kerdoforofarmakeio.gr/
https://www.kerdoforofarmakeio.gr/forma-paraggelias-1
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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!

Αλλαγές στην εκτέλεση συνταγών  
ΥΠΕΘΑ και ΕΔΟΕΑΠ
Οι συνταγές των ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας είναι από την 1η Ιουλίου 2020 αποκλειστικά 
ηλεκτρονικές.
Χειρόγραφες συνταγές θα γίνονται δεκτές μόνο για τα σκευάσματα που δεν 
συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά, όπως τα εμβόλια ευαισθητοποίησης, τα αντιρετροϊκά 
φάρμακα σε ειδικό συνταγολόγιο, τα φάρμακα ΙΦΕΤ που εισάγονται από το εξωτερικό 
ως ατομική παραγγελία και τα φάρμακα που κυκλοφορούν στη χώρα, αλλά δεν 
περιλαμβάνονται στη θετική λίστα αποζημιούμενων φαρμάκων.
Επίσης, ο ΕΔΟΕΑΠ επισημαίνει με ανακοίνωσή του προς τον ΠΦΣ ότι οι συνταγές που 
έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 06/07/2020 (συμπεριλαμβανομένων και των τρίμηνων 
συνταγών) θα εκτελούνται και χωρίς την προσκόμιση πρωτότυπης συνταγής, μόνο με 
την προσκόμιση του barcode της. 
Σημειώνεται ότι κάθε ασφαλισμένος θα πρέπει να αναφέρει στο φαρμακοποιό το 
ΑΜΚΑ του και τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας προκειμένου να ταυτοποιηθεί.
Υπενθυμίζεται ότι από τις 7/7 ισχύει η άυλη συνταγογράφηση στον ΕΔΕΟΕΑΠ μέσω 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών gov.gr, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του 
Ταμείου.

ΕΟΦ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ 
ΠΡΟΪΟΝ VARY FORTE

Υπόσχεται θεαματικά 
αποτελέσματα ενώ δεν έχει 
αξιολογηθεί για την ασφάλειά 
του

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι το προϊόν 
«Vary Forte» που διακινείται μέσω 
διαδικτύου ως «φυσική φόρμουλα» για 
την καταπολέμηση της φλεβίτιδας και 
των κιρσών, δεν έχει γνωστοποιηθεί 
στον Οργανισμό, ούτε έχει αξιολογηθεί 
ως προς την ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητά του.
Επισημαίνεται ότι στις ιστοσελίδες, 
μέσω τον οποίων προωθείται το 
προϊόν, προβάλλεται με «θεαματικά» 
αποτελέσματα, ενώ ο καταναλωτής 
καλείται να αποστείλει συμπληρωμένη 
φόρμα επικοινωνίας, χωρίς να γνωρίζει 
τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας που είναι 
υπεύθυνη για την κυκλοφορία του. Οι 
καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, 
ώστε να μην προβαίνουν στην αγορά 
προϊόντων με φαρμακευτικές ενδείξεις 
χωρίς άδεια φαρμακευτικού προϊόντος 
και σε περίπτωση που περιέλθει στην 
κατοχή τους το συγκεκριμένο προϊόν, 
να μην το χρησιμοποιήσουν και να 
ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Υπογραμμίζεται ότι η αγορά προϊόντων 
αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες 
πηγές, μπορεί να θέσει σε σοβαρό 
κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.
Επίσης ο ΕΟΦ απαγορεύει τη 
διάθεση συσκευών Angelcare για 
την παρακολούθηση της αναπνοής 
νεογνών με αισθητήρα κίνησης, διότι δεν 
διαθέτουν πιστοποιητικό CE.

GSK: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ MEDICAGO

Για την ανάπτυξη εμβολίου κατά της COVID-19

Η GSK και η Medicago ανακοίνωσαν μια συνεργασία 
για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση ενός υποψήφιου 
εμβολίου COVID-19 που συνδυάζει τα ανασυνδυασμένα 
σωματίδια που μιμούνται τη δομή του νέου κορονοϊού 
(CoVLP) της Medicago με το ανοσοενισχυτικό σύστημα της 
GSK. Τα προ-κλινικά αποτελέσματα ήταν θετικά μετά τη 

χορήγηση μίας δόσης και στα μέσα Ιουλίου προγραμματίζεται η έναρξη της κλινικής 
δοκιμής Φάσης 1. Στην περίπτωση της επιτυχούς κλινικής ανάπτυξης και θετικής 
γνωμοδότησης από τις αρχές φαρμάκων, οι εταιρείες στοχεύουν στην ολοκλήρωση 
της ανάπτυξης και στη διάθεση του εμβολίου, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Οι δύο εταιρείες θα αξιολογήσουν επίσης την επέκταση της συνεργασίας τους για την 
ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά της COVID-19 για μετά την πανδημία, εάν προκύψει 
σχετική ανάγκη με βάση την εξέλιξη της νόσου μετά την πανδημία αλλά και τις άλλες 
μολυσματικές ασθένειες.
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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 

Ε.Ε.ΦΑ.Μ.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "MINI-MBA 
IN PHARMA"
Το "mini-mba in Pharma" σε συνεργασία 
με το ALBA Graduate Business School 
αποτελεί την τελευταία προσθήκη 
στον κατάλογο των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Είναι ειδικά διαμορφωμένο 
να προσφέρει τη δυνατότητα στα μεσαίας 
βαθμίδας στελέχη της Φαρμακοβιομηχανίας 
να αποκτήσουν την κατανόηση του 
περιβάλλοντος του φαρμακευτικού 
χώρου και να αναπτύξουν τις ικανότητες 
που χρειάζονται, ώστε να κάνουν το 
επόμενο βήμα στη καριέρα τους. Είναι ένα 
πρόγραμμα υβριδικού χαρακτήρα, αφού 
συνδυάζει μοναδικά την ειδική γνώση 
επαγγελματιών υψηλού κύρους του χώρου 
μας με την ακαδημαϊκή γνώση, και τα δύο 
απόλυτα εναρμονισμένα στις ανάγκες της 
αγοράς. Όραμα της Ε.Ε.Φα.Μ. είναι να 
αποτελέσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
αναφοράς για όλα τα στελέχη και τις 
εταιρείες της φαρμακευτικής αγοράς, 
προσφέροντάς τους τη θεωρητική και 
πρακτική γνώση που θα καλύπτει πλήρως 
τις ανάγκες τους και θα λειτουργεί 
ως εφαλτήριο για την επαγγελματική 
τους εξέλιξη. Το mini-mba in Pharma 
απευθύνεται: Middle Managers, Junior 
Talents αλλά και σε Pharma Science 
Experts, δηλαδή σε στελέχη ανεξαρτήτως 
βαθμίδας, με επιστημονική ή τεχνολογική 
κατάρτιση που επιθυμούν να αποκτήσουν 
βαθύτερη κατανόηση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και να εξελιχθούν σε ικανούς 
ηγέτες ομάδων. Συμπληρώστε την αίτησή 
σας εδώ.

Το 80% των ιδιωτικών διαγνωστικών 
κέντρων κινδυνεύουν με λουκέτο 
Σύμφωνα με τον Γιώργο Βιδάκη, πρόεδρο του Συνεταιρισμού 
Εργαστηριακών Ιατρών

Στα ιατρεία του Iatrica σε όλη την επικράτεια διενεργήθηκαν από 
τα μέσα Μαρτίου έως και σήμερα 2.890 Μοριακά Τεστ, στα οποία 
το ποσοστό των θετικών δεν ξεπερνούσε το 1,5%, σύμφωνα με την 
Ελένη Καλογερά, Διευθύντρια Διοίκησης & Ανάπτυξης του Δικτύου 
Iatrica. Τα προαναφερθέντα τεστ πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό 
τους σε κατ’ οίκον ραντεβού, με τους ασθενείς να παρουσιάζουν τα 
πιο συχνά συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα, πονόλαιμό σε ποσοστό 

περίπου 70%, ενώ το ποσοστό των ασθενών που πραγματοποίησε το μοριακό έλεγχο χωρίς 
να παρουσιάζει συμπτώματα ήταν περίπου 30%. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του δικτύου 
Iatrica και πρόεδρο του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών Γιώργο Βιδάκη υπάρχουν 
πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικροβιολογικά και διαγνωστικά κέντρα της 
γειτονιάς, τα τελευταία χρόνια.
Τα δυσβάσταχτα clawback & rebate έχουν κυριολεκτικά «γονατίσει» όπως είπε, πολλά 
μικρά διαγνωστικά ιατρεία. «Το clawback που εφαρμόζεται κάθε χρόνο ουσιαστικά είναι ένα 
μεγάλο πλήγμα για τα ιατρεία του χώρου της Υγείας» είπε ο Γ. Βιδάκης και πρόσθετε πως το 
clawback είναι ότι πιο αναχρονιστικό έχει εφαρμοστεί ποτέ και ισοδυναμεί με επιβίωση μόνο 
των μεγάλων κέντρων. «Απόρροια όλων αυτών είναι πως κινδυνεύουν να κλείσουν το 80% 
των ιατρείων», όπως αναφέρει. 

ΚΥΑ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  
Η ΜΑΣΚΑ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
Δεν υποχρεούνται πλέον οι καταναλωτές μέσα σε εμπορικά κέντρα να φορούν μάσκα, ενώ 
καταργείται και το όριο των έξι ατόμων ανά τραπέζι στους χώρους εστίασης, σύμφωνα με 
την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.  
Η απόφαση για τους: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 
υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19» ισχύει έως και τις 12 Ιουλίου 2020. 
Η μάσκα παραμένει υποχρεωτική στα εμπορικά κέντρα μόνο για το προσωπικό αλλά είναι 
υποχρεωτική στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των ΜΜΜ καθώς και εντός των 
οχημάτων και των συρμών, για όλους.

http://https://www.socialmediaawards.gr/
https://www.eefam.gr/index.php/%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/mini-mba-in-pharma?view=article&id=2635:%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE&catid=103

