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Άδειες φαρμακείων: Έχει στηθεί εμπόριο 
αξίας έως 500 χιλιάδες ευρώ 
Σύμφωνα με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ -  
Κίνημα Αλλαγής

Το θέμα των αδειών φαρμακείων που ταλαιπωρεί εκατοντάδες νέους 
φαρμακοποιούς έφεραν στη Βουλή με ερώτησή τους προς τον υπ. Υγείας 
οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Ιλχάν Αχμέτ και Γιώργος 
Φραγγιδής. Στην ερώτηση τονίζεται πως οι απόφοιτοι των τριών Φαρμακευτικών 
Πανεπιστημιακών Σχολών της χώρας, μετά το τέλος των σπουδών τους, καλούνται 
να λύσουν το «γόρδιο δεσμό» της απόκτησης άδειας φαρμακείου προκειμένου να 
μπουν στην αγορά εργασίας.
Οι βουλευτές επισημαίνουν πως με βάση τους πληθυσμιακούς-γεωγραφικούς 
περιορισμούς που δίνονται από τη φαρμακευτική νομοθεσία και με δεδομένη τη 
μείωση του πληθυσμού της χώρας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας 
απογραφής, σχεδόν κανένας νέος φαρμακοποιός δεν μπορεί να ανοίξει φαρμακείο 
σε σχεδόν κανένα Δήμο της χώρας, καθώς οι ενεργές άδειες υπερκαλύπτουν τα 
περιθώρια που δίνονται από το νόμο. 
Αυτή η πραγματικότητα έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας κερδοφόρας αγοράς 
στις πωλήσεις αδειών φαρμακείων, αφού οι νέοι φαρμακοποιοί αναγκάζονται 
να προχωρούν στη «μη σύννομη» ενέργεια –οι άδειες φαρμακείων είναι 
προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες– της αγοράς άδειας από φαρμακοποιούς που 
βρίσκονται λίγο πριν από τη σύνταξη. Οι βουλευτές υποστηρίζουν πως το εμπόριο 
που έχει στηθεί με τις άδειες φαρμακείων, οι τιμές των οποίων κυμαίνονται 
από 200-500 χιλιάδες ευρώ ανάλογα με την περιοχή και το μέγεθος του 
φαρμακείου, οδηγεί πρακτικά τους νέους φαρμακοποιούς σε απόγνωση, καθώς 
όσοι δεν διαθέτουν το ανάλογο κεφάλαιο για τον «αέρα» που απαιτεί η αγορά δεν 
πρόκειται να καταφέρουν ποτέ να ανοίξουν δικό τους φαρμακείο.
Οι βουλευτές ερωτούν τον αρμόδιο υπουργό αν θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες 
ενέργειες που θα βάλουν τέλος στη αγορά αδειών φαρμακείου με αυτόν τον τρόπο 
που σήμερα ταλαιπωρεί τους νέους φαρμακοποιούς, αν θα αλλάξει η ισχύουσα 
νομοθεσία προκειμένου να αφήνει περιθώρια στους νέους φαρμακοποιούς να μπουν 
στο επάγγελμα και τέλος τι προτίθεται να κάνει προκειμένου να απελευθερωθεί 
πλήρως το επάγγελμα.
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Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ:  
Διανομή μερίσματος 2022

Ηansaplast: Γιορτάζει 100 χρόνια 
πρωτοποριακής προστασίας πληγών

Ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό με 4η 
δόση στις ηλικιακές ομάδες άνω των 60

ΤΗ σειρά Laser Effect της 
FITO, εμπνευσμένη από 
την ιατρική επιστήμη και 
τις ιδιότητες προβιοτικών, 
προσφέρει αντιγηραντική 
δράση που στηρίζεται στη 
βιοτεχνολογική φόρμουλα 
του βιοδραστικού Repair 
Complex CLR™. 
Είναι συστατικό με κλινικά 
αποδεδειγμένη αποτελε-
σματικότητα που αναδομεί 
το κατεστραμμένο τμήμα 
του DNA και αυξάνει την 

κυτταρική επιδιόρθωση. Υποστηρίζει τους 
ενδογενείς αναπλαστικούς μηχανισμούς του 
δέρματος, μειώνοντας ορατά τις ρυτίδες, 
ενώ βελτιώνει τα σημάδια της γήρανσης.

Το serum προσώπου, ματιών & λαιμού της 
σειράς περιέχει επίσης σύμπλεγμα βιταμινών 
και εκχυλίσματα από πεύκο, δίκταμο, μαστίχα 
και θυμάρι. 

Διατίθεται με 50% έκπτωση  
από 32,4€ μόνο 16,2€.

Κάντε την παραγγελία σας και δείτε τα 
merchandising/marketing της εταιρείας 
μέσω B2B εδώ. 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.:  
+(30) 210 8327416.

www.fito.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ
Χθες το μεσημέρι, μόνο λίγες ημέρες πριν από την υποβολή των συνταγών Ιουνίου, 
ο ΕΟΠΥΥ ενημέρωσε τον ΠΦΣ ότι οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να προσκομίσουν για 
τελευταία φορά ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες που θα χρησιμοποιηθούν 
για την πληρωμή των συνταγών του Μαΐου. Ο ΠΦΣ διαμαρτυρήθηκε καθώς μια τέτοια 
ενημέρωση αποστέλλεται την τελευταία στιγμή και πρότεινε να αντληθούν τα παραστατικά 
από το e-dapy. Ωστόσο ο ΕΟΠΥΥ απάντησε πως τα προγράμματα του ΕΟΠΥΥ δεν 
συνεργάζονται με αυτά της ΚΜΕΣ γιατί υποστηρίζονται από διαφορετικές εταιρείες!
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LASER EFFECT SERUM  
ΜΕ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ
Φυτικός ορός με αντιγηραντική 
και αντιρυτιδική δράση

https://www.fito.gr/
https://www.fitob2b.gr/
https://www.fito.gr/
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ΌΜΙΛΌΣ ΠΡΌΣΥΦΑΠΕ: 
ΔΙΑΝΌΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΌΣ 
2022

Ο όμιλος ανταποδίδει στους 
μετόχους την προσφορά τους

Το 2021, εκτός από έτος εορτασμού για 
τα 40 χρόνια λειτουργίας του ομίλου, 
αποδείχθηκε μια χρονιά ιδιαίτερα 
επιτυχημένη από πλευράς οικονομικών 
αποτελεσμάτων για τον όμιλο 
ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ.
Μένοντας πιστός στη φιλοσοφία του 
για στήριξη των φαρμακοποιών – 
μετόχων του, λειτουργεί προωθώντας 
και αναδεικνύοντας την εικόνα του 
φαρμακείου μέσα στην κοινωνία, με 
σεβασμό στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
φαρμακείου και τον ιδιαίτερο κοινωνικό 
ρόλο του φαρμακοποιού. Οι μηδενικές 
δανειακές επιβαρύνσεις σε συνδυασμό με 
τα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, 
επιτρέπουν στον όμιλο να ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητα των μετόχων του, 
διπλασιάζοντας τη διανομή κερδών, μέσω 
μερισμάτων.
Σημειώνεται ότι για το 2021, έτος κατά 
το οποίο επικρατούσαν μηδενικά επιτόκια, 
η απόδοση σε κάθε μέτοχο ξεπέρασε το 
10% ως προς το καταβληθέν κεφάλαιο. 
Ο όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ ευχαριστεί όλους 
τους μετόχους του για τη στήριξή τους 
όλα αυτά τα χρόνια.

Κ. Μανωλόπουλος προς Νίκο Ευαγγελάτο: 
Να αποσυρθεί άμεσα το βίντεο με το τραγικό 
τέλος της φαρμακοποιού στην Καβάλα 

Το κοινό αίσθημα προκάλεσε η προβολή -από την εκπομπή 
LIVE NEWS του MEGA με παρουσιαστή τον Νίκο Ευαγγελάτο- 
του βίντεο από το κλειστό κύκλωμα του φαρμακείου της 
43χρονης φαρμακοποιού της Καβάλας, το οποίο κατέγραψε 
τα τραγικά λεπτά πριν από τη δολοφονία της. Πρόκειται για 
τη δολοφονία της Αΐντα από τον 55χρονο σύζυγό της (ο καθ' 
ομολογίαν δράστης έχει δηλώσει πως τη σκότωσε με τα 
ίδια του τα χέρια). Οι κάμερες ασφαλείας του φαρμακείου 

κατέγραψαν τα πάντα: την προσπάθεια του καθ’ ομολογίαν δράστη να πλησιάσει τη 
γυναίκα για να τη φιλήσει, τον τρόπο που ήθελε να τη φοβίζει δείχνοντας τα μπράτσα 
του και αμέσως μετά, όταν ήδη είχε βάψει τα χέρια του με αίμα, να σέρνει τη σορό της 
και να σκέφτεται τις επόμενες κινήσεις του.
Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Ενιαίου Φορέα Φαρμακοποιών Αττικής, 
Κώστας Μανωλόπουλος ζητά την άμεση απόσυρση του σχετικού βίντεο, το οποίο 
δυστυχώς έχει αναπαραχθεί από το σύνολο των ΜΜΕ, και σημειώνει: «Αξιότιμε κύριε 
Ευαγγελάτο, η δημοσίευση βίντεο από τη γυναικοκτονία συναδέλφου φαρμακοποιού 
στην Καβάλα ξεπερνά κάθε έννοια δημοσιογραφικής δεοντολογίας και αγγίζει τα όρια 
της τυμβωρυχίας. Παρακαλώ για την άμεση απόσυρσή του».

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΌΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΑΠΌ ΤΌΝ ΕΜΑ

Όλοι οι ΚΑΚ πρέπει να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα IRIS

Ο ΕΜΑ ξεκινά μια νέα προσπάθεια για την 
παρακολούθηση και διαχείριση των ελλείψεων 
φαρμάκων μέσω της πλατφόρμας IRIS. 
Συγκεκριμένα καλεί όλους τους κατόχους 
αδειών κυκλοφορίας (ΚΑΚ) να εγγράψουν 
στην πλατφόρμα ένα στέλεχος (Industry Single 
Point of Contact - i-SPOC) που θα αναλάβει 
να ενημερώνει τον Οργανισμό σχετικά με την 
προμήθεια και τη διαθεσιμότητα κρίσιμων 
φαρμάκων εγκεκριμένων στην Ευρώπη 

(προσδιορίζονται έτσι σε περιπτώσεις «επείγουσας ανάγκης για τη δημόσια υγεία» ή 
ενός «σημαντικού γεγονότος»).
Το i-SPOC θα διευκολύνει την ταχεία επικοινωνία μεταξύ του EMA και των ΚΑΚ για τον 
εντοπισμό, την αναφορά, την πρόληψη ή τη διαχείριση προβλημάτων προμήθειας και 
διαθεσιμότητας φαρμάκων. Ο Οργανισμός ήδη έχει δημιουργήσει τον πρώτο κατάλογο 
των κρίσιμων φαρμάκων για τη διαχείριση της πανδημίας Covid-19 (δείτε εδώ).
Η εγγραφή ενός i-SPOC είναι μια διαδικασία δύο σταδίων που μπορεί να απαιτεί 
5-10 εργάσιμες ημέρες, ιδίως για τις εταιρείες που δεν έχουν ενεργό λογαριασμό στα 
συστήματα του ΕΜΑ, ενώ πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2022.
Ο EMA έχει δημοσιεύσει οδηγίες χρήσης και ένα σχετικό βίντεο για να βοηθήσει τις 
εταιρείες στη διαδικασία εγγραφής (εδώ). 
Η προσπάθεια αυτή γίνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονισμού 2022/123, ο 
οποίος ενισχύει το ρόλο του EMA στην ετοιμότητά απέναντι σε υγειονομικές κρίσεις.

E-ΕΦΚΑ: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ 
11.000.000 ΑΡΧΕΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ο e-ΕΦΚΑ προκήρυξε διαγωνισμό με 
τίτλο «Ψηφιοποίηση ασφαλιστικής 
ιστορίας e-ΕΦΚΑ», συνολικής αξίας 15 
εκατ. ευρώ, συν ΦΠΑ. Η ψηφιοποίηση 
αφορά τα κεντρικά αρχεία των ταμείων 
και των καταστάσεων ασφάλισης 
προσωπικού από τα 30 μεγαλύτερα 
υποκαταστήματα του ΙΚΑ, την περίοδο 
1980-2002.

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-adopts-first-list-critical-medicines-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/availability-medicines#industry-contact-points-for-supply-and-availability-of-critical-medicines-(new)-section


BOUSSIAS 3

#0749Πέμπτη 30|06|2022

Πληροφορίες: Άννα Μαρία Παπίρη, Τ: 210 6617777 (εσωτ.377), Μ: 6945753004, Ε: ampapiri@boussias.com 
Χορηγίες: Έλενα Καλογρίτσα, Τ: 210 6617777 (εσωτ.122), Μ: 6947897798, Ε: ekalogritsa@boussias.com 
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AWARDS 2022
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www.medicalbeautyawards.gr

ΤΕΛΕΤΉ ΑΠΟΝΟΜΉΣ 

Τετάρτη 
20 Ιουλίου 2022
House 124 | 20:30

https://www.medicalbeautyawards.gr/?utm_source=fdaily-nl&utm_medium=email&utm_campaign=fdaily_newsletter_ad
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ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ 
14-15/07/2022

Πληροφορίες & Διαφήμιση: Βαρβάρα Τασάκου, Ε: b.tassakou@boussias.com, T: 210-66.17.777 (εσωτ. 385)

ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΉΜΑΤΑ 
ΕΞΥΠΉΡΕΤΉΣΉΣ ΤΩΝ  
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΠEΜΠΤΗ: Τα Λειτουργικά Τμήματα Εξυπηρέτησης  
των Συνεταιρισμών

ΠΑΡΑΣΚΕΥH: Τα Λειτουργικά Τμήματα Εξυπηρέτησης 
των Φαρμακαποθηκών

Τα ειδικά θέματα που θα αναπτυχθούν: 
•  24ωρες on line γραμμές παραγγελίας
•  Ηλεκτρονικές πλατφόρμες Β2Β προς τα φαρμακεία
•  Πολιτικές προσφορών
•  Οι άνθρωποι πίσω από τα Τμήματα Πωλήσεων

ΠΙΣ: ΌΧΙ ΣΤΗ 
ΣΥΝΤΑΓΌΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΌΝΌ 
ΣΕ ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΔΌΜΕΣ
Την αναστολή ισχύος από 1η Ιουλίου 2022 
και την οριστική κατάργηση του μέτρου 
της υποχρεωτικής συνταγογράφησης 
των ανασφάλιστων μόνο από ιατρούς 
δημόσιων δομών, ζητά ο Πανελλήνιος 
Ιατρικός Σύλλογος από το υπουργείο 
Υγείας, ενώ καλεί τον υπουργό σε 
συνάντηση. «Το μέτρο αναμένεται να έχει 
ολέθρια αποτελέσματα στην υπερφόρτωση 
των δημόσιων δομών υγείας, οι οποίες 
θα έπρεπε με κάθε προσπάθεια να 
αποφορτιστούν μέσω της ΠΦΥ», 
αναφέρει ο Σύλλογος και συμπληρώνει 
ότι εν μέσω θέρους και αύξησης των 
κρουσμάτων COVID-19  είναι βέβαιο ότι 
θα δημιουργήσει πρόβλημα στις δομές και 
θα επιδεινώσει τις παρεχόμενες προς τους 
πολίτες υπηρεσίες.
Ο Σύλλογος έχει συζητήσει το θέμα αυτό 
τόσο στη Σύνοδο των Προέδρων όσο και 
στη Γενική του Συνέλευση ενώ το έχει 
αναδείξει επανειλημμένως και δημοσίως 
από το 2021 επιδιώκοντας την οριστική 
κατάργησή του. 

Ηansaplast: Γιορτάζει 100 χρόνια 
πρωτοποριακής προστασίας πληγών
Και σημειώνει ρεκόρ στον αριθμό επιθεμάτων που παράγει ημερησίως 

Τα τελευταία 100 χρόνια, το Hansaplast θεωρείται μια από 
τις πλέον αξιόπιστες μάρκες επιθεμάτων σε όλον τον κόσμο, 
δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις 
αγαπημένες τους δραστηριότητες χωρίς περισπασμούς και 
παρέχοντας στις οικογένειές τους την καλύτερη προστασία από 
τους τραυματισμούς. Από το 1922, που ιδρύθηκε το brand, 
ηγείται της παραγωγής και της εξέλιξης πρωτοποριακών και 
καινοτόμων προϊόντων, που προστατεύουν από τα βακτήρια και 

ταυτόχρονα στηρίζουν τη βιωσιμότητα. Ωστόσο η ανάπτυξη του brand δεν οφείλεται 
μόνο στην άριστη ποιότητα και στην ποικιλία των προϊόντων του, αλλά και στην εξέλιξη 
που σημειώνει μέσα στα χρόνια.
Κάνοντας μια αναδρομή στα 100 χρόνια πορείας του Hansaplast η εταιρεία τονίζει πως: 
• Σημειώνει αριθμούς ρεκόρ στην ποσότητα των επιθεμάτων που παράγει σε 
ημερήσια βάση, η οποία ισοδυναμεί με τον πληθυσμό της Ελλάδας (10,089,849 
τεμάχια). • Η ποσότητα που παράγει το μήνα μπορεί να καλύψει όλους τους 
κατοίκους του Μεξικού (152 εκατομμύρια τεμάχια). • Παράγει ποσότητα 
επιθεμάτων, των οποίων η έκταση σε μέτρα θα μπορούσε να κάνει το γύρο της 
γης 3,5 φορές (130,300 χλμ).
Με αφορμή τα 100 χρόνια και σε συνεργασία με τοπικούς οργανισμούς του Ερυθρού 
Σταυρού σε 8 χώρες, το Hansaplast συνεχίζει την κοινωνική της αποστολή, η οποία 
είναι η εκπαίδευση παιδιών και γονέων σχετικά με τη σημασία των πρώτων βοηθειών. 
Πρόσφατα παρουσίασε το πρώτο του κλιματικά ουδέτερο επίθεμα, το GREEN & 
PROTECT, το οποίο σχεδιάστηκε για να προσφέρει την ίδια προστασία και επούλωση, 
αλλά με έναν πιο βιώσιμο τρόπο. 
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ASTRAZENECA: 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ  
ΤΌ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΙΚΌ 
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

«Προστατεύουμε το Περιβάλλον 
με Πράξεις 2019-2022»

Μία πολύ σημαντική διάκριση απέσπασε 
το τετραετές περιβαλλοντικό πρόγραμμα 
της AstraZeneca «Προστατεύουμε το 
Περιβάλλον με Πράξεις 2019-2022» 
στη φετινή τελετή απονομής Bravo 
Sustainability Awards. H διάκριση αφορά 
τον Πυλώνα «Περιβάλλον» στη θεματική 
«Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & 
Ενημέρωσης για το Περιβάλλον». 
Θεμελιωμένο στις αρχές της βιωσιμότητας 
και της ορθής περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, το πρόγραμμα συνδέει 
νοηματικά τις 4 μαθηματικές πράξεις 
με 4 ετήσιες δράσεις περιβαλλοντικής 
προστασίας. Με την εθελοντική 
συμμετοχή των εργαζομένων της 
εταιρείας αφαιρέθηκε η ρύπανση από 5 
ακτές της Ελλάδας απομακρύνοντας 450 
κιλά απορριμμάτων το 2019, προστέθηκε 
οξυγόνο φυτεύοντας 411 νεαρά δέντρα 
το 2020, ενώ το 2021 πολλαπλασιάστηκε 
η ενέργεια με τη φωταγώγηση 4 αστικών 
πάρκων μέσω ηλιακών κολώνων νέας 
τεχνολογίας LED, σε τρία πάρκα στην 
Αθήνα και σε ένα στη Θεσσαλονίκη. 
Και φέτος, μοιράζεται η περιβαλλοντική 
γνώση, συμμετέχοντας σε αντίστοιχες 
δράσεις σε σχολεία ολόκληρης της 
χώρας. «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε 
την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
συνείδησης στην κοινωνία και ειδικότερα 
στις επόμενες γενιές», σημείωσε η Γιώτα 
Κοτσεκίδου, External Affairs Director της 
AstraZeneca.

Αρχισυντάκτρια: Βάσω Καλυβιώτη T: 6940-65.49.36 E: v.kalyvioti@boussias.com
Διαφήμιση: Βαρβάρα Τασάκου, T: 210-66.17.777 (εσωτ. 385) F: 210-66.17.778 E: b.tassakou@boussias.com
Συνδρομές: Ματίνα Μπελεγρή T: 210 66 17 777 (εσ. 246) E: mbelegri@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!

Ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό με 4η δόση 
στις ηλικιακές ομάδες άνω των 60
Σύμφωνα με την ΕΠΕ, η μάσκα θα έπρεπε να εφαρμόζεται  
σε όλα τα μεταφορικά μέσα 

Δύο ισχυρές συστάσεις απεύθυνε ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας και καθηγητής Πνευμονολογίας, Στέλιος Λουκίδης, σε συνέντευξή του στο 
πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ 91,6. Αφενός συνιστά, με βάση τα δεδομένα, την 4η 
δόση στους άνω των 60 και αφετέρου προέτρεψε τους νεότερους να σκέφτονται 
και να προστατεύουν τους μεγαλύτερους, ελέγχοντας ή/και μειώνοντας επισκέψεις 
και επαφές, καθώς η ομάδα των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας είναι εκείνη που 
οδηγεί τους σκληρούς δείκτες της πανδημίας. Σημείωσε δε ότι σε αυτήν την ομάδα το 
τελευταίο διάστημα ήδη έχουν χορηγηθεί αρκετά αντι-ιικά φάρμακα. Για την αύξηση 
των κρουσμάτων που καταγράφεται στη χώρα μας ανέφερε ότι ήταν «σχεδόν» 
αναμενόμενη για τρεις λόγους: 1. Οι δύο υποπαραλλαγές της Ομικρον που είναι 
ιδιαιτέρως μεταδοτικές. 2. Η έντονη κοινωνικοποίηση το καλοκαίρι στη χώρα μας, 
η οποία αυξάνει την ανθρώπινη επαφή και τις μολύνσεις. 3. Η μη χρήση πλέον των 
μασκών, μετά την άρση της υποχρεωτικότητας, οι οποίες ήταν μέχρι πρότινος ένα πολύ 
ισχυρό προστατευτικό μέσο. «Όπου υπάρχει συνωστισμός, όπως σε πλοία, αεροδρόμια 
και αεροπλάνα, ενδεχομένως η μάσκα να χρειάζεται σε μεγάλο βαθμό. Ίσως θα πρέπει 
να προσαρμόσουμε αυτό που εγκαταλείψαμε ξαφνικά», σημείωσε.
Σχετικά με το άνοιγμα της 4ης δόσης στις ηλικίες 30-59 ετών, ο Σ. Λουκίδης, τόνισε 
ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για 
να γίνει ισχυρή σύσταση για τέταρτη δόση σε ανθρώπους υγιείς κάτω των 60 ετών και 
όπως είπε χαρακτηριστικά: «στην ιατρική πρέπει να προτείνεις όταν έχεις δεδομένα». 
Δημοσιεύματα που αναφέρουν συλλήβδην ότι είναι άγνωστες οι παρενέργειες της 4ης 
δόσης δεν απηχούν την πραγματικότητα, ενώ σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε και 
δεν ισχύει ότι «δεν ξέρουμε τι περιέχουν τα εμβόλια» που επίσης έχει γραφεί εντελώς 
λανθασμένα προφανώς λόγω παρανοήσεως. 

SCIENCE: H ΣΥΧΝΌΤΕΡΗ ΧΌΡΗΓΗΣΗ ΤΌΥ PAXLOVID 
ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΤΌΝ ΚΌΡΌΝΌΪΌ ΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑΧΘΕΙ 
Μία από τις καλύτερες και περισσότερο χρησιμοποιημένες θεραπείες της Covid-19, 
σύμφωνα με το science.org, το χάπι Paxlovid της Pfizer, ενδέχεται να χάσει την 
αποτελεσματικότητά του καθώς αναγκάζει τον ιό να μεταλλαχθεί. Όπως εξηγούν 
ερευνητές, που διεξήγαν μια σειρά από σχετικές μελέτες, «όταν πιέζεις τον ιό, αυτός 
διαφεύγει». Οι έρευνες έδειξαν ότι ο κορονοϊός μεταλλάσσεται έτσι ώστε να γίνεται 
λιγότερο ευαίσθητος στο φάρμακο και ήδη έχουν εντοπιστεί αυτές οι μεταλλάξεις σε 
ασθενείς με Covid-19 που μπορεί στο άμεσο μέλλον να εξαπλωθούν.

https://boussias.typeform.com/to/GL8cHjpZ
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Τιμή ετήσιας συνδρομής: 224€ + ΦΠΑ 24%

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Βάσω Καλυβιώτη 
v.kalyvioti@boussias.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: 
Ματίνα Μπελεγρή Τ: 210 66 17 777 (εσ. 246)
mbelegri@boussias.com

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ιωάννα Χαϊδούση 

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

ΕΚΔΟΤΗΣ: Μιχάλης Μπούσιας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: 
Αντωνία Κατσουλιέρη

CREATIVE DIRECTOR: Γιώργος Τριχιάς 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ματίνα Μπελεγρή 
Τ: 210 6617777 (εσωτ. 246), Ε: mbelegri@boussias.com

To κέρδος 
στην επιστήµη σας

Αποκτήστε τώρα πρόσβαση 
στο ευρετήριο Αλληλεπιδράσεων 

φαρµάκων της f-anazitisi, 
µε περισσότερους από 12000 

συνδυασµούς δραστικών ουσιών 
φαρµάκων που αλληλεπιδρούν 

µεταξύ τους.

AMRYT PHARMA: Η 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΌΠΗ 
ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΌ FILSUVEZ
Η Amryt Pharma ανακοίνωσε την 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
το Filsuvez για τη θεραπεία τραυμάτων 
μερικού πάχους που σχετίζονται με τη 
δυστροφική και συνδεσμική πομφολυγώδη 
επιδερμόλυση (ΠΕ) σε ασθενείς ηλικίας 6 
μηνών και άνω.
Πρόκειται για μια σπάνια και επώδυνη 
γενετική διαταραχή του δέρματος που 
προσβάλλει μικρά παιδιά και ενήλικες, 
για την οποία δεν υπάρχει προς το παρόν 
εγκεκριμένη θεραπεία.
Η έγκριση της άδειας κυκλοφορίας θα 
ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 
καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν 
και τη Νορβηγία. 

Συνεχίζονται τα προβλήματα του ΦΣΘ 
με το Ταμείο Στρατού Ξηράς
Για άλλη μία φορά ο Σύλλογος αναστέλλει την επί πιστώσει χορήγηση 
φαρμάκων στους ασφαλισμένους 

Το Δ.Σ. του Φ.Σ. Θεσσαλονίκης, σε έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίασή του στις 29 
Ιουνίου 2022, αποφάσισε να προχωρήσει σε επ’ αόριστον αναστολή της επί πιστώσει 
χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Ταμείου Στρατού Ξηράς από την 1η 
Ιουλίου 2022. Αιτία παραμένει η απαράδεκτη συνέχιση περικοπών άυλων συνταγών 
άμεσα ασφαλισμένων του Ταμείου που έχουν εκτελεστεί στα φαρμακεία και είναι 
γραμμένες από ιδιώτη ιατρό. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Συλλόγου 
ότι ο φαρμακοποιός δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει πριν από την εκτέλεσή της εάν η 
άυλη συνταγή έχει γραφτεί από στρατιωτικό ιατρό, το Ταμείο δεν προχώρησε σε καμία 
ενέργεια επίλυσης του προβλήματος.

KEEP PAROS BLUE: ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΠΌ ΤΌΝ ΌΦΕΤ & ΤΗΝ ALL FOR BLUE
Με το σύνθημα «Keep Paros Blue» ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη 
και ο Οργανισμός All for Blue υλοποίησαν στις 25/6 παράκτιο και έναν υποβρύχιο 
καθαρισμό στην παραλία Λιβάδια της Πάρου. Τριάντα περίπου στελέχη του Ομίλου 
ως μέλη της Green Team, επτά μικροί εθελοντές – μέλη του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, 
οχτώ αυτοδύτες, τέσσερις ελεύθεροι δύτες από τα τοπικά καταδυτικά κέντρα Paros 
Diving Centre και Cycladic Diving, καθώς και μέλη της All For Blue συνεργάστηκαν για 
την αποκατάσταση της παραλίας και απομάκρυναν δεκάδες συσκευασίες αλουμινίου 
αναψυκτικών από το βυθό της παραλίας και απεγκλώβισαν 4 μικρά χταπόδια μέσα από 
τα κουτάκια. Συλλέχθηκαν επίσης, συσκευασίες τροφίμων, πλαστικά μπουκάλια νερού, 
ποτήρια μιας χρήσης, χαρτόκουτα, καλαμάκια κ.ά. Τα αντικείμενα καταγράφηκαν στη 
βάση δεδομένων της Padi Aware με αναφορά στον ΟΦΕΤ.

ΕΟΦ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΤΟΥ NOXADIF
Την ανάκληση της παρτίδας 200220 (ημ. λήξης: 03/2023) του φαρμάκου Noxadif 
(pantoprazole) gr.tab 40mg/tab αποφάσισε ο ΕΟΦ, καθώς τα αποτελέσματα 
εργαστηριακού ελέγχου δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος ως προς 
τον έλεγχο της εμφάνισης. Η εταιρεία ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. οφείλει να αποσύρει τη 
συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά. Το φάρμακο ενδείκνυται για τη θεραπεία του 
πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.

https://www.facebook.com/farmakeutikoskosmos/
http://www.f-anazitisi.gr/mem_packs.php

