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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Τα εμβόλια SARS-CoV-2
απαιτούν βαθειά κατάψυξη που οι
ευρωπαϊκές φαρμακαποθήκες δεν διαθέτουν
Πρόκληση η φύλαξη και διανομή των πολυαναμενόμενων εμβολίων
Οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς αναζητούν λύσεις για τον
τρόπο διανομής των εμβολίων κατά του SARS-CoV-2, καθώς σύμφωνα με το Reuters,
κάποια από αυτά προϋποθέτουν αποθήκευση σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.
Η Δρ Nancy Messonnier, διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και
Αναπνευστικών Νοσημάτων CDC, αμφισβήτησε τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των
πλάνων της Pfizer, καθώς η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το εμβόλιό της πρέπει να φυλάσσεται
σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (εκτιμάται ότι κυμαίνονται από -20°C έως -80°C)
για έως και 6 μήνες ή σε ειδικά σχεδιασμένα δοχεία αποστολής για έως και 10 ημέρες.
Όπως δημοσιεύει δε η DW, πιθανώς να χρησιμοποιηθούν θερμομονωμένοι περιέκτες που
θα γεμίζονται με ξηρό πάγο, του οποίου η θερμοκρασία κυμαίνεται κοντά στους -80°C.
Μόλις αφαιρεθεί από τα δοχεία το εμβόλιο, μπορεί να διατηρηθεί για μια ημέρα σε
θερμοκρασίες 2-8°C ή για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου.
«Η πολυπλοκότητα αυτού του σχεδίου για την αποθήκευση και τη διαχείριση
των εμβολίων θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητά μας να παραδίδουμε
αποτελεσματικά το προς ανοσοποίηση υλικό», δήλωσε η Messonnier, με την Pfizer να
απαντά ότι εργάζεται για να σταθεροποιήσει το εμβόλιο σε υψηλότερες θερμοκρασίες,
πρακτική που ακολουθεί και η Moderna. Το εμβόλιο της Moderna πρέπει να διατηρείται
στους -20°C για αποστολή και μακροχρόνια αποθήκευση έως και 6 μήνες, αλλά μπορεί
να διατηρηθεί σε κανονικές θερμοκρασίες ψύξης για έως και 10 ημέρες. Το εμβόλιο θα
διανεμηθεί σε φιαλίδια 10 δόσεων χωρίς συντηρητικά, σύμφωνα με την εταιρεία.
Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι, σύμφωνα με την DW, η UPS έχει προχωρήσει ήδη στη
δημιουργία δύο εγκαταστάσεων (στις ΗΠΑ και στην Ολλανδία), μεγέθους ενός γηπέδου
ποδοσφαίρου η καθεμία, με ειδικά σχεδιασμένους καταψύκτες για τα mRNA εμβόλια.
Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι μπορεί να φιλοξενήσει 27.600.000 φιαλίδια και να μεταφέρει
εμβόλια σε όλον τον κόσμο.
Σύμφωνα με το Λευτέρη Μαρίνο, γραμματέα της ΟΣΦΕ & του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., που
μίλησε στο f.daily, οι ευρωπαϊκές φαρμακαποθήκες αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη
δυνατότητα διατήρησης μεγάλων ποσοτήτων σε συνθήκες βαθειάς κατάψυξης, ώστε
να αναλάβουν τη φύλαξη και τη διανομή των πολυαναμενόμενων εμβολίων και –
προκειμένου ο εμβολιασμός να καταστεί αποτελεσματικός– θα πρέπει οι συνθήκες
διατήρησης να είναι συμβατές με τις δυνατότητες του ήδη υπάρχοντος πανευρωπαϊκού
δικτύου διάθεσης φαρμάκων στα φαρμακεία και το κοινό. Άρα είναι αρκετά πιθανό, η
εξέλιξη της τεχνολογίας παραγωγής του εμβολίου να καταλήξει σε μια εκδοχή που να
το σταθεροποιεί στις προδιαγραφές της ψυχρής αλυσίδας που λειτουργεί ήδη, όπως
άλλωστε ζητά και το CDC.
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FITO+: ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΜΕ 3D ΚΟΡΩΝΙΔΕΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Η FITO+ αλλάζει και εξελίσσεται

Η FITO+ αλλάζει και εξελίσσεται. Αλλάζει
συσκευασίες, προχωρά σε νέα προϊόντα αλλά
κρατά πάντα τις ίδιες προνομιακές τιμές.
Το νέο merchandising της FITO+, είναι στη
διάθεση κάθε συνεργαζόμενου φαρμακείου.
Κυριαρχούν οι νέες 3D κορωνίδες σήμανσης
με στοχευμένα μηνύματα για το φαρμακείο,
τα οποία είναι:
● Φυτικά καλλυντικά βιοτεχνολογίας
● Ελληνικά βότανα
● Από Έλληνες επιστήμονες
φαρμακοποιούς
● Συνεργασίες με ερευνητικά
κέντρα της Ευρώπης
● Μόνο στα φαρμακεία
σε προνομιακές τιμές

Διαμορφώστε τώρα στο φαρμακείο σας το
νέο merchandising της FITO+ και αναδείξτε
το φαρμακευτικό χώρο σας.
Περισσότερες πληροφορίες τηλ.:
+(30)210 8327416

www.fito.gr
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ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ

OFFICIAL PUBLICATION

Outline

Recognizing Innovative Products and Services
Η εταιρεία επιχειρηματικής επικοινωνίας Boussias Communications διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα
VEGAN AWARDS, με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν την αριστεία και την καινοτομία στα προϊόντα και
τις υπηρεσίες των εταιρειών που προάγουν το vegan lifestyle (δηλαδή τον τρόπο ζωής ο οποίος αποσκοπεί στον
αποκλεισμό, στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού, όλων των μορφών εκμετάλλευσης και σκληρότητας στα ζώα για
φαγητό, ρουχισμό ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό).
Τα Vegan Awards έρχονται να αναδείξουν αυτή τη νέα βιομηχανία τροφίμων, καλλυντικών προσωπικής φροντίδας και
ειδών υγιεινής, συμπληρωμάτων διατροφής, απορρυπαντικών, ρούχων και αξεσουάρ από τον ευρύτερο χώρο της μόδας,
Menu
bar free
smallκαι
logo
όλα με πιστοποιήσεις
cruelty
vegan. Υποψηφιότητες μπορούν να καταθέσουν όλες οι εταιρείες που διαθέτουν
αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες, πάνω στα οποία τα τελευταία 2 χρόνια έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές.

Κριτική Επιτροπή
Στην κριτική επιτροπή συμμετέχουν διακεκριμένοι Πανεπιστημιακοί, Θεσμικοί Παράγοντες,
Επιστήμονες και Δημοσιογράφοι από το χώρο του βιγκανισμού.

Βασικοί
#7EAF14

Πυλώνες
#A5832F Βράβευσης:

favicon

1. FOOD & BEVERAGE
2. EVERY DAY ESSENTIALS
3. SERVICE
Εκμεταλλευτείτε μια μοναδική ευκαιρία αναγνώρισης και διάκρισης των προϊόντων
και των υπηρεσιών σας, διεκδικώντας ένα βραβείο το οποίο θα αποτελέσει εργαλείο μάρκετινγκ
προς το ευρύ κοινό, σε έναν από τους πιο αναπτυσσόμενους και ανταγωνιστικούς αυτή τη στιγμή κλάδους
στην παγκόσμια οικονομία: αυτόν του vegan lifestyle.

ΥΠΟΒΟΛH TΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤHΤΩΝ EΩΣ:

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

ΥΠΟΒAΛΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙOΤΗΤEΣ ΣΑΣ

www.veganawards.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΆΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Άννα Μαρία Παπίρη, Τ: 210 6617777 (εσωτ.377), Μ: 6945753004, Ε: ampapiri@boussias.com
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Έλενα Καλογρίτσα, Τ: 210 6617777 (εσωτ.122), Μ: 6947897798, Ε: ekalogritsa@boussias.com
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Νιτροζαμίνες στα φάρμακα: Ο FDA εκδίδει
νέες οδηγίες προς τις φαρμακοβιομηχανίες
Ο Οργανισμός ζητάει άμεση εφαρμογή
Ο αγώνας για την ανίχνευση νιτροζαμινών στα φάρμακα και για την πρόληψη της
εμφάνισής τους συνεχίζεται στις ΗΠΑ, με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων της
χώρας (FDA) να εκδίδει νέες κατευθύνσεις προς τις φαρμακοβιομηχανίες για τον έλεγχο
αυτών των προσμείξεων. Οι οδηγίες, οι οποίες προορίζονται για άμεση εφαρμογή,
περιλαμβάνουν βήματα και ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι εταιρείες αλλά και μια
ολοκληρωμένη στρατηγική για την εκτίμηση του σχετικού κινδύνου, προκειμένου να
αποτραπεί η εμφάνιση προσμείξεων στα φάρμακά τους. Ο Οργανισμός πάντως υπενθυμίζει
ότι η πιο κοινή νιτροζαμίνη που έχει ανιχνευτεί σε φαρμακευτικά προϊόντα είναι η
Ν-νιτροζοδιμεθυλαμίνη (NDMA), η οποία βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στο νερό και σε
κοινά τρόφιμα χωρίς να προκαλεί βλάβες στην υγεία. Δεδομένου όμως ότι σε υψηλότερα
επίπεδα και σε χρόνια κατανάλωση η ουσία αυτή θεωρείται καρκινογόνα, η παρουσία της σε
κοινά φάρμακα οδήγησε σε ανακλήσεις παγκοσμίως.
Τα πιο πρόσφατα περιστατικά στις ΗΠΑ αφορούν σκευάσματα μετφορμίνης βραδείας
αποδέσμευσης, ένα αντιδιαβητικό φάρμακο που λαμβάνεται από εκατομμύρια ασθενείς σε
όλον τον κόσμο. Η εταιρεία Bayshore Pharmaceuticals, με έδρα το Τζέρσεϊ, ανακάλεσε μια
παρτίδα σκευασμάτων μετφορμίνης των 500 και 750mg. Η δραστική ουσία είχε παραχθεί
από την εταιρεία Beximco Pharmaceuticals στο Μπαγκλαντές.

WEBINAR ΙΔΕΕΑΦ: ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΧΉΜΑΤΑ
Από σήμερα 2/9 είναι διαθέσιμο νέο online σεμινάριο από το ΙΔΕΕΑΦ σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Λανθασμένες υποθέσεις σχετικά με την κατανόηση του
ασθενούς και την τήρηση του φαρμακευτικού σχήματος και άλλα θέματα θα αναλυθούν
από τον Μιχάλη Πετρίδη, αν. λέκτορα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας.

Διοργάνωση

FIP: Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΎ
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΉ
ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΊΑ
Σε έκθεσή της με τίτλο: «Ασφάλεια
ασθενούς - Ο ρόλος των φαρμακοποιών
για το ασφαλές φάρμακο», η Διεθνής
Ομοσπονδία Φαρμακοποιών (FIP)
περιγράφει το θετικό αντίκτυπο της
παρέμβασης των φαρμακοποιών στη
φαρμακοθεραπεία, ώστε τα φάρμακα
να λαμβάνονται χωρίς να προκαλούν
βλάβες στην υγεία. Δίνονται πληροφορίες
για το πώς οι φαρμακοποιοί προάγουν
την ασφάλεια των ασθενών και ανά
περίπτωση ασθενούς και σε επίπεδο
οργάνωσης και στρατηγικής, ενώ
περιλαμβάνονται case studies με τις
βέλτιστες πρακτικές από την Αυστραλία,
τον Καναδά, τη Φινλανδία, την Ινδία,
τις Κάτω Χώρες, το Ομάν, τη Σαουδική
Αραβία, τη Νότια Αφρική και τις ΗΠΑ.
«Μπορούμε να μάθουμε πολλά ο ένας
από τον άλλο, και αυτή η έκθεση αποτελεί
προσωπική και επαγγελματική πρόκληση
για όλους τους φαρμακοποιούς»,
δήλωσε η Parisa Aslani, καθηγήτρια στο
Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ.
Δείτε την έκθεση εδώ.

Υπο την Αιγίδα
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ΗΜΕΡΑ

ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΑ
ΗΜΕΡΑ

ΑΊΜΑΤΟΛΟΓΊΚΟΊ
ΚΑΡΚΊΝΟΊ
ΗΜΕΡΑ

ΓΥΝΑΊΚΟΛΟΓΊΚΟΊ
ΚΑΡΚΊΝΟΊ
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PANTONE 298 C / 298 U

SAVE
THE
DATE
19-23

October 2020
Live on your Screen

ΗΜΕΡΑ

ΚΑΡΚΊΝΟΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΑΚΟ
ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝ

www.cancerconference.gr

ΧΟΡΗΓΊΕΣ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Χρυσούλα Κορδούλη: Τ: +30 210 6617 777 (ext. 204), F: +30 210 6617 778, Ε: ckordouli@boussias.com
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: Νέλλη Καψή, Τ: +30 210 6617 777 (ext. 289), +30 6977731311, E: nellykapsi@yahoo.com
Ναταλία Τουμπανάκη, Τ: +30 210 6617 777 (ext. 289), M: +30 6947936708, E: ntoubanaki@boussias.com
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Δύο νέες σημαντικές
διακρίσεις για τον Ανδρέα Βαζαίο!
Ο Έλληνας αθλητής αποτελεί επίσημο πρεσβευτή
του almora PLUS® SPORT
Ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής της κολύμβησης και Πρωταθλητής Ευρώπης,
Ανδρέας Βαζαίος απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις στο 89ο Εθνικό Πρωτάθλημα
Κολύμβησης, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Αυγούστου 2020. Κερδίζοντας για μια
ακόμη φορά τις εντυπώσεις, πέτυχε εξαιρετικές επιδόσεις, κατακτώντας την πρώτη θέση
σε 2 αγωνίσματα, στα 100μ. πεταλούδα και στα 200μ. μικτή, αντίστοιχα.
Ο Ανδρέας Βαζαίος αποτελεί τον επίσημο πρεσβευτή του almora PLUS® SPORT, το
οποίο εμπιστεύεται για τη σωστή ενυδάτωσή του, αναπληρώνοντας τους χαμένους
ηλεκτρολύτες μετά τις απαιτητικές προπονήσεις και τους αγώνες. To almora PLUS®
SPORT με την κλινικά αποδεδειγμένη δράση του ενισχύει την απόδοση κατά τη διάρκεια
της σωματικής άσκησης και ταυτόχρονα ενυδατώνει τον οργανισμό των αθλούμενων
και των αθλητών. Σε αναβράζουσα μορφή, το συγκεκριμένο σκεύασμα περιέχει
συνδυασμό Ηλεκτρολυτών (Na, K, Cl), Aσβεστίου (Ca), Μαγνησίου (Mg) και του φυτικού
εκχυλίσματος Citrus sinensis.
«Η ELPEN συγχαίρει τον Ανδρέα Βαζαίο για τη μεγάλη επιτυχία του και συνεχίζει να τον
στηρίζει στις αγωνιστικές του προσπάθειες», σημειώνει η εταιρεία.

Αlmora PLUS®PROBIO: Η τριπλή δράση στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων της διάρροιας
Εντωμεταξύ, ένα νέο καινοτόμο σκεύασμα για την ανακούφιση των συμπτωμάτων
της διάρροιας και την ενυδάτωση του οργανισμού κυκλοφόρησε πρόσφατα η ΕLPEN,
εμπλουτίζοντας την ήδη επιτυχημένη σειρά προϊόντων almora PLUS®. Το almora
PLUS® PROBIO είναι ένα σύγχρονο συμπλήρωμα διατροφής που συνδυάζει προβιοτικά
και ηλεκτρολύτες. Το almora PLUS® PROBIO περιέχει στη σύνθεσή του το μοναδικό
συνδυασμό του πιο μελετημένου προβιοτικού στελέχους Lactobacillusrhamnosus
(LGG®) και του Νο1 διαλύματος ηλεκτρολυτών almora PLUS®. Ως αποτέλεσμα και για
πρώτη φορά επιτυγχάνεται ο συνδυασμός LGG® και ηλεκτρολυτών σε ένα φακελίδιο.
Η μοναδική σύνθεσή του almora PLUS® PROBIO προσφέρει τριπλή δράση για τη
συνολική διαχείριση της διάρροιας, καθώς:
1.

Μειώνει τη διάρκεια της διάρροιας

2.

Ενυδατώνει τον οργανισμό

3.

Επαναφέρει την ισορροπία της εντερικής χλωρίδας.
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ΦΣΑ: ΖΗΤΆ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ
ΦΥΛΑΣΣΌΜΕΝΗ
ΣΥΝΤΑΓΉ ΓΙΑ ΤΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΆ ΦΆΡΜΑΚΑ
Με επιστολή του προς τον υπ. Υγείας ο
Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ζητά
να εφαρμοστεί η φύλαξη των συνταγών
ναρκωτικών χαπιών ηλεκτρονικά όπως
ακριβώς συμβαίνει πλέον και με τα
αντιβιοτικά σκευάσματα. Αυτό, όπως
σημειώνει ο Σύλλογος γίνεται με «στόχο
τη μείωση της γραφειοκρατίας και της
άσκοπης χρήσης εντύπων στο πλαίσιο
της αναβάθμισης της λειτουργίας των
φαρμακείων. Κατ' αντιστοιχία λοιπόν
αυτών που εφαρμόζονται με τη φύλαξη
των συνταγών αντιβιοτικών ηλεκτρονικά,
σας ζητάμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο
το ίδιο να εφαρμοστεί και για τις συνταγές
ναρκωτικών».
ΑΝΟΣΊΑ ΑΓΈΛΗΣ:
ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΤΑΚΤΙΚΉ
ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΥ
«Αν αναλογιστούμε την ανοσία αγέλης
ως διαδικασία που αφήνουμε τον ιό
να μεταδοθεί ελεύθερα, αυτό είναι
εξαιρετικά επικίνδυνο», δήλωσε η Maria
Van Kerkhove, ειδικός του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας για την πανδημία
Covid-19 την περασμένη εβδομάδα.
«Πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν»
πρόσθεσε, ενώ ο Soumya Swaminathan,
επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΥ,
είπε ότι η τήρηση των μέτρων
προστασίας αποτελεί την πρωταρχική
στρατηγική πρόληψης. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο
που εγκατέλειψε αυτή τη στρατηγική και
η Σουηδία.

Καθημερινές δόσεις ενημέρωσης στον υπολογιστή σας!

Γίνετε συνδρομητής και εξασφαλίστε διαρκή
ενημέρωση και ρεπορτάζ γύρω από την υγεία,
το φάρμακο και τη λειτουργία των φαρμακείων.
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: Ματίνα Μπελεγρή T: 210 66 17 777 (εσ. 246) E: mbelegri@boussias.com
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Τα 25 παιδιά ανά τάξη ανεβάζουν
το δείκτη βασικών επαφών κατά 50%
σε σύγκριση με 15 ανά τάξη
Σύμφωνα με στοχαστικά μοντέλα του ΑΠΘ για τον κορονοϊό
στα σχολεία
Στις τάξεις με 25 μαθητές ο δείκτης βασικών επαφών, μια από τις συνιστώσες του
βασικού αριθμού αναπαραγωγής (δείκτης μετάδοσης του κορονοϊού), αυξάνεται
κατά 50%, σε σχέση με τάξεις 15 μαθητών, ενώ σε τάξεις με 22 μαθητές, ο δείκτης
μετάδοσης περιορίζεται στο 20%. Αυτό «δείχνουν» τα «στοχαστικά» μοντέλα που
επεξεργάζεται η ομάδα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής (EnVeLab)
του ΑΠΘ, με επικεφαλής τον καθηγητή χημικών μηχανικών Δημοσθένη Σαρηγιάννη.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα σε σύγκριση με μία τάξη των 15 μαθητών
που σύμφωνα με τους ειδικούς είναι το προτιμότερο όριο για την τήρηση της κοινωνικής
απόστασης, η τάξη των 22 παιδιών (50% περισσότερα παιδιά) θα παρουσιάσει αύξηση
των βασικών επαφών -ενός από τους δείκτες που προβλέπουν τη μετάδοση- κατά 20%,
ενώ σε μια τάξη με 25 μαθητές (67% περισσότερα παιδιά) ο δείκτης αυτός εμφανίζει
αύξηση 50%. Ο καθηγητής σημειώνει πως απαιτείται σύμπραξη όλων για γρηγορότερη
διεξαγωγή τεστ και εξαγωγή αποτελεσμάτων.

ΙΣΑ: ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΕΠΑΓΡΎΠΝΗΣΗ
ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΎΣ ΧΏΡΟΥΣ
Η ανάγκη για αυστηρή τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων για την πρόληψη του Sars-Cov-2, στους
επαγγελματικούς χώρους υγείας επισημάνθηκε σε
διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τον ΙΣΑ.
Οι ομιλητές τόνισαν ότι πρέπει να διασφαλιστεί η τήρηση
των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ορίστηκαν από
τους επιστήμονες και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα
προστασίας που θα αποτρέψουν τον κίνδυνο μετάδοσης
του κορονοϊού σε επαγγελματικούς χώρους που απαιτούν μεγάλη υγειονομική
προστασία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πρόληψη της διασποράς του ιού,
σε ιατρεία - πολυιατρεία - εργαστήρια, χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους
άθλησης και γυμναστικής, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά κέντρα, σχολικές μονάδες
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ιδιωτικά και δημόσια μεταλυκειακά κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης κ.α.

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
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΆ
ΣΥΝΈΔΡΙΑ:
ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΈΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΈΣ
Ανησυχία, προβληματισμό και απογοήτευση
προκαλεί στις τάξεις των Επαγγελματιών
Οργανωτών Συνεδρίων η νέα αιφνιδιαστική
απόφαση της Κυβέρνησης για περιορισμό
του αριθμού των συνέδρων σε 50 άτομα.
Ο HAPCO εκπροσωπώντας πάνω από
50 επαγγέλματα, που σχετίζονται με το
Συνεδριακό Τουρισμό, εκφράζει την έντονη
ανησυχία του για τις σοβαρές συνέπειες που
θα προκύψουν από το περιεχόμενο του νέου
ΦΕΚ 3611 (29/8/2020).
Η νέα αυτή διάταξη έρχεται να "ακυρώσει"
την ισχύ των υγειονομικών πρωτοκόλλων,
που είχαν καθιερωθεί πρόσφατα για το
ασφαλές "άνοιγμα" των συνεδρίων με
υποχρεωτικό συνδυασμό διαδικτυακής
παρακολούθησης, τα οποία είχαν συνταχθεί
από τον HAPCO, εγκριθεί και ανακοινωθεί
από το υπ. Τουρισμού. Στα νέα υγειονομικά
πρωτόκολλα έχουν ήδη πιστοποιηθεί και όλοι
οι εργαζόμενοι στα Γραφεία Διοργάνωσης
Συνεδρίων από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ενώ έχουν
προγραμματιστεί από 1/9/2020 επιστημονικά
συνέδρια για τους μήνες που ακολουθούν.
Την ίδια ώρα, άλλου είδους εκδηλώσεις
(βαπτίσεις- γάμοι -συναυλίες κλπ.)
αντιμετωπίζονται με διαφορετικά μέτρα και
περιορισμούς. Η παρούσα οδηγία έρχεται
επιλεκτικά να αποτελέσει εμπόδιο στην
ασφαλή επαναφορά του Συνεδριακού
Τουρισμού φέρνοντας σε οικονομική
απόγνωση τις εμπλεκόμενες εταιρείες
που έχουν καταβάλει για μια ακόμα φορά
προκαταβολές σε προμηθευτές.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:
Ματίνα Μπελεγρή Τ: 210 66 17 777 (εσ. 246)
mbelegri@boussias.com

ΕΚΔΟΤΗΣ: Μιχάλης Μπούσιας

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ελένη Μακρυκώστα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: Δημήτρης Κορδεράς
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: Αντωνία Κατσουλιέρη

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Νένα Γιαννακίδου
CREATIVE DIRECTOR: Γιώργος Τριχιάς

Τιμή ετήσιας συνδρομής: 224€ + ΦΠΑ 24%
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