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Σοβαρές προσβολές κατά των φαρμακοποιών 
από την ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ
Τους κατηγορεί για εμπορικά παιχνίδια με φαρμακευτικές  
και επικίνδυνες πρακτικές

Σε ευθείες βολές που αγγίζουν την προσβολή προχώρησαν σήμερα οι εκπρόσωποι 
της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ κατά των φαρμακοποιών μην αφήνοντας απ' έξω και τα 
παραϊατρικά επαγγέλματα αλλά και τους νοσηλευτές.
Συγκεκριμένα, σε σημερινή ανακοίνωση της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ, την οποία υπογράφει η Άννα 
Μαστοράκου, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «παγκοσμίως υπάρχει η τάση η ΠΦΥ να 
γίνει εμπορεύσιμο προϊόν από μη ιατρούς. Στην Αμερική ήδη υπάρχουν κέντρα υγείας 
ιδιωτικών συμφερόντων από επιχειρηματίες. Στην Αγγλία πας στα επείγοντα των 
νοσοκομείων και σε εξετάζει νοσοκόμα. Στην Κίνα υπάρχουν οι ξυπόλητοι ιατροί μεταξύ 
Ιατρικής και Κινέζικης Ιατρικής.
Στο χώρο της Υγείας τίποτε πλέον δεν είναι προφανές. Επιχειρείται μετά βδελυγμίας 
η οικονομία κλίμακος με δυσμενέστατες συνέπειες στην ποιοτική υπηρεσιών. Εξίσωση 
προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω. Επικρατούν ήδη τριτοκοσμικές συνθήκες μπανανίας.  

Η εναλλακτική ιατρική από ανεπίσημες πηγές κάνει πάταγο, μερίδα φαρμακοποιών 
κάνουν διαγνώσεις έχοντας άποψη επί παντός επιστητού, χορηγούν φαρμακευτικά 
σκευάσματα ανάλογα με τις συμφωνίες που έχουν κάνει με τις φαρμακευτικές 
εταιρείες, αποτελούν κέντρα μαζικής συνταγογράφησης, εμβολιάζουν, χορηγούν 
αντιβιοτικά και άλλα σκευάσματα στους πολίτες, οι οποίοι απαιτούν αναδρομική 
συνταγογράφηση από τον ιατρό, συμμετέχουν σε διαφημιστικές καμπάνιες 
και διαμορφώνουν την αγορά υγείας. Το θεαματικό είναι ότι δεν απασχολεί 
την πολιτεία το γεγονός ότι το όλο σύστημα εκτινάσσει τελικά τον όγκο 
συνταγογράφησης, τη ρευστότητα του ασφαλιστικού ταμείου στον αέρα και 
αυξάνει το κούρεμα (clawback) αποζημίωσης στους παρόχους, συμπιέζοντας την 
ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών υγείας.

Από την πλευρά της λήψης υπηρεσιών, δημιουργούνται πολίτες δύο ταχυτήτων. Αυτοί 
που έχουν οικονομική δυνατότητα απευθύνονται στον ιατρό, οι υπόλοιποι σε ένα 
λαβυρινθώδες σύστημα χαμηλότερης ποιότητας και χωρίς πιστοποίηση ευθύνης για τη 
λάθος απόφαση, τη λάθος στιγμή από το λάθος άτομο, που μπορεί να αποβεί μοιραία 
για τη ζωή». Στην ανακοίνωσή της η κ. Μαστοράκου αναφέρει πως η υποκατάσταση της 
θεραπευτικής σχέσης ιατρού-ασθενούς είναι άκρως ζημιογόνα για την ομαλή έκβαση 
της θεραπείας και θέτει εμπόδια στην ίαση του ασθενούς. Ο πολίτης που απευθύνεται 
στην ΠΦΥ θέλει ο θεράπων ιατρός να ξέρει να κάνει διάγνωση και να του χορηγήσει 
την κατάλληλη αγωγή. Αντ’ αυτού κατακλύζεται από πληροφορίες ότι η ομάδα υγείας 
(μαία, νοσοκόμα κλπ.) ή ο φαρμακοποιός κάνουν την ίδια δουλειά με τον ιατρό. Ολοένα 
και συχνότερα επαγγελματίες μη ιατροί επεμβαίνουν στη θεραπεία των ασθενών, με 
αποτέλεσμα η κοινωνία να έχει μπερδευτεί και να μην ξέρει πού να απευθυνθεί όταν 
αρρωστήσει με αποτέλεσμα την έξαρση των ψυχικών ασθενειών και των λοιμώξεων.

Β. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ: 
ΤΑΣΣΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ
Τα φαρμακεία είναι Μονάδες Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, γι’ αυτό μπορούν 
να διενεργούν εποχικό εμβολιασμό και να 
χορηγούν αντιτετανικό ορό. Αυτή είναι η 
απάντηση του υφ. Υγείας Βασίλειου Κοντο-
ζαμάνη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
(ΠΙΣ) που ζήτησε από το υπουργείο την 
αναστολή της απόφασης που επιτρέπει τη 
διενέργεια εμβολιασμών από τους φαρμα-
κοποιούς. Η σχετική υπουργική απόφαση 
είναι «επαρκώς εξειδικευμένη και δεν κα-
ταργεί την άσκηση της ιατρικής αυτής πρά-
ξης (σ.σ. εμβολιασμοί)  από τους ιατρούς, 
αλλά συνεπικουρεί στην άμεση πρόληψη 
των νόσων στον ευρύτερο πληθυσμό της 
επικράτειας», επισημαίνει ο Β. Κοντοζαμά-
νης και συμπληρώνει ότι εμβολιασμούς δι-
ενεργούν και άλλοι επαγγελματίες υγείας, 
όπως είναι οι επισκέπτες/τριες υγείας, ενώ 
τη χορήγηση αντιτετανικού ορού ασκούν 
και οι νοσηλευτές. «Συνεπώς οι ιατροί δεν 
αποστερούνται της εκτέλεσης των συγκε-
κριμένων πράξεων ούτε παρεμποδίζεται η 
ιατρική επίσκεψη και υπόδειξη προς τους 
ασθενείς ανάλογα με το ιστορικό τους. Σε 
καμία περίπτωση δεν θίγεται το κύρος και 
η ταυτότητα του ιατρικού επαγγέλματος», 
προσθέτει ο υφυπουργός, ενώ καταλήγει 
ότι «η κρινόμενη αίτηση αναστολής πρέπει 
να απορριφθεί και να καταδικαστεί ο ΠΙΣ 
στη δικαστική μας δαπάνη». Πάντως ο 
γ.γ του ΠΙΣ, Γ. Ελευθερίου ζητά από τον 
υπουργό να ανακαλέσει και να δώσει στη 
δημοσιότητα τα μνημόνια που φαίνεται να 
έχει υπογράψει με τους φαρμακοποιούς. 
«Εάν δεν το πράξει, η ευθύνη πιθανών 
επιπλοκών και θανάτων στους ασθενείς  
θα βαραίνει τον ίδιο», σημειώνει.
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Όμιλος ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.: Διαθέτει 
ενημερωτικό υλικό για τον κορονοϊό  
σε όλα τα φαρμακεία του

Ο όμιλος ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., 
αφουγκραζόμενος τις εξελίξεις και 
με στόχο τη στήριξη του ελληνικού 
φαρμακείου και τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας, προχώρησε άμεσα 
στη δημιουργία και στη διανομή από 
τα φαρμακεία του ενός έντυπου 
υποστηρικτικού ενημερωτικού υλικού για 
τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό 
και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού 
συστήματος. Το έντυπο παρουσιάζει 
τις οδηγίες με απλό και κατανοητό 
τρόπο μέσα από γραφική απεικόνιση 
(infographics), βοηθώντας έτσι στην 
εύκολη απομνημόνευση της πληροφορίας. 
Στόχος του Ομίλου είναι η συγκεκριμένη 
ενέργεια να προσθέσει αξία στο ρόλο 
του φαρμακοποιού, όσον αφορά την 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για ένα 
επίκαιρο θέμα που αφορά την κοινωνία. 

Το φυλλάδιο μπορείτε να το βρείτε τόσο στο website του Ομίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., 
www.prosyfape.gr εδώ όσο και στο website του δικτύου Green Pharmacy του Ομίλου, 
www.greenpharmacies.gr και συγκεκριμένα εδώ. 

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: 
ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΤΣΙΠ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ
Το καινοτόμο τεστ εφηύρε διδακτορικός φοιτητής στο Σινσινάτι

Ένα οικονομικό και απλούστατο στη χρήση τεστ για λοιμώδεις και ψυχιατρικές 
ασθένειες κατασκεύασαν επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, που συνδέεται 
με το κινητό τηλέφωνο και δίνει ακριβή αποτελέσματα πολύ πιο γρήγορα από τις κοινές 
εξετάσεις. Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό πλαστικό τσιπ μίας χρήσης που τοποθετείται 
στο στόμα, παίρνει δείγμα από το σάλιο και μετά συνδέεται σε ειδική συσκευή του 
κινητού που στέλνει τα αποτελέσματα στο θεράποντα γιατρό.
Σύμφωνα με τους ερευνητές μπορεί να διαγνώσει μεταδοτικές ασθένειες όπως είναι ο 
κορονοϊός, η ελονοσία, η λοίμωξη από HIV, η νόσος Lyme, ενώ μετρώντας τα επίπεδα 
των σχετικών ορμονών δίνει αποτελέσματα και για τυχόν κατάθλιψη, αγχώδους 
διαταραχής κτλ. Ο διδακτορικός φοιτητής και κύριος συγγραφέας της μελέτης Sthitodhi 
Ghosh δήλωσε ότι η καινοτομία της συσκευής είναι τα μικροσκοπικά της κανάλια που 
αντλούν το δείγμα μέσω των αισθητήρων που λειτουργούν με τη ροή των τριχοειδών 
αγγείων. «Ολόκληρη η εξέταση γίνεται αυτόματα στο τσιπ και δεν χρειάζεται να 
κάνετε τίποτα. Αυτό είναι το μέλλον της προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ghosh. Ο καθηγητής Μηχανικής Chong Ahn δήλωσε ότι η 
συσκευή τους, πέρα από τη διάγνωση των ιών, έχει μεγάλες προοπτικές στον τομέα 
της Ψυχιατρικής, καθώς ήδη οι γιατροί χρησιμοποιούν τα έξυπνα τηλέφωνα για να 
εντοπίσουν δείκτες καλής υγείας και διάθεσης των ασθενών τους.
Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, Microsystems & Nanoengineering.

ΑΑΔΕ: ONLINE 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΜΕ TAXIS
Έως τον Ιούνιο πρέπει όλες  
να αναβαθμιστούν

Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να έχουν 
αναβαθμίσει τις ταμειακές τους μηχανές 
και τους φορολογικούς τους μηχανισμούς 
(ΦΗΜ) το αργότερο έως τις 6 Ιουνίου 
2020, ώστε αυτά να συνδέονται αυτόματα 
μέσω διαδικτύου με το taxis, σύμφωνα με 
απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλή. 
Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα χρονικά 
διαστήματα, στα οποία θα γίνεται η 
διασύνδεση και η αποστολή δεδομένων 
στο taxis από τις αποδείξεις που 
εκδίδονται, τα οποία μπορούν να είναι: 

•  κάθε 1 λεπτό που επιτρέπει 1.440 
αποστολές το 24ωρο.

•  κάθε 15 λεπτά που επιτρέπει 96 
αποστολές το 24ωρο.

•  κάθε 24 ώρες που σημαίνει 1 
αποστολή το 24ωρο.

•  όταν εκδίδεται Ζ.

Σημειώνεται ότι η περίοδος επικοινωνίας 
(και ως εκ τούτου και η συχνότητα 
επικοινωνίας) μπορεί να αλλάζει κεντρικά, 
ώστε να είναι διαφορετική για κάθε 
ταμειακή μηχανή. Επιπλέον στην απόφαση 
καθορίζονται και οι προδιαγραφές, 
προκειμένου κάθε εκδιδόμενη απόδειξη 
να φέρει μοναδικό κωδικό απεικόνισης 
τύπου QR, ο οποίος θα εξασφαλίζει την 
εγκυρότητα, τη μοναδικότητα αλλά και την 
προέλευση έκδοσης κάθε απόδειξης.
H διασύνδεση των ταμειακών μηχανών 
με το taxis θα προσφέρει πλήρη 
παρακολούθηση και καταχώρηση των 
εκδιδόμενων αποδείξεων κεντρικά.

https://prosyfape.gr/etairika/newsid510/840
https://greenpharmacies.gr/4605-2/
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ΚΕΡΔΟΦΟΡΟ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΝEΟ ΒΙΒΛIΟ

Καθημερινός Σύμβουλος για την επιχειρηματική 
ανάπτυξη του φαρμακείου σας

Συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας εδώ!

Βιβλιοθήκη

Τιμή πώλησης: 50€
Αποστέλλεται με αντικαταβολή-Έξοδα αποστολής δωρεάν (για Κύπρο 10€ )

 www.kerdoforofarmakeio.gr  

https://www.kerdoforofarmakeio.gr/forma-paraggelias-1
https://www.kerdoforofarmakeio.gr/
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Τα παυσίπονα 
για όλες τις αιτίες 
και όλες τις ηλικίες
Δευτέρα  Γιατί πονάμε; Ο πόνος ως σύμπτωμα  
Τρίτη  Τα παυσίπονα στον πονοκέφαλο, τον πυρετό και τις ιώσεις
Τετάρτη  Η αντιμετώπιση της ημικρανίας 
Πέμπτη  Τα παιδικά παυσίπονα και η σωστή δοσολογία  
Παρασκευή  Οι πόνοι περιόδου και οι πόνοι της 3ης ηλικίας

24-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ 

Novo Nordisk: Επένδυση 117 εκατ. δολαρίων 
σε εγκαταστάσεις στη Δανία
Ενώ οι πωλήσεις της ενέσιμης σεμαγλουτίδης έφτασαν τα 1,65 
δισεκατομμύρια δολάρια 

Η Novo Nordisk ανακοίνωσε 
ότι θα επενδύσει περίπου 
117,4 εκατομμύρια δολάρια 
στην αναβάθμιση και επέκταση 
των εγκαταστάσεων της 
στο Kalundborg της Δανίας, 
προκειμένου να αυξήσει την 
παραγωγική τους δυνατότητα. 
Το εργοστάσιο στο Kalundborg 

εκτείνεται σήμερα στα 1,2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα και παράγει περίπου το 
1/2 των προϊόντων ινσουλίνης παγκοσμίως. Στόχος είναι να παράγονται εκεί και άλλα 
προϊόντα μετά τις εργασίες που αναμένονται να ολοκληρωθούν το 2022. «Μόνο από το 
2000, έχουμε επενδύσει περισσότερα από 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε αυτές τις 
εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του παγκόσμιου παραγωγικού 
δικτύου μας», δήλωσε ο Michael Hallgren, ανώτερος αντιπρόεδρος Παραγωγής στο 
Kalundborg. Παράλληλα η εταιρεία, θέλοντας να προωθήσει περισσότερο την από του 
στόματος σεμαγλουτίδη (Rybelsu), ετοιμάζει και ένα νέο εργοστάσιο στις ΗΠΑ (στη Βόρεια 
Καρολίνα) που θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του φαρμάκου. Αξίζει πάντως να 
σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία για το 2019, που ανακοινώθηκαν από 
τη Novo Nordisk, το αντιδιαβητικό της φάρμακο με ενέσιμη σεμαγλουτίδη (Ozempic) 
απέφερε 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, έξι φορές περίπου περισσότερα από 
το 2018 (264 εκατομμύρια δολάρια). Παρόμοια αύξηση αναμένεται και για το Rybelsu, 
δεδομένου του προτιμότερου τρόπου λήψης του. 

ASTRAZENECA: 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ανοίγει 250 νέες θέσεις εργασίας

Η AstraZeneca προχωράει σε 
επενδύσεις στην Αυστραλία ύψους 200 
εκατομμυρίων δολαρίων (133 εκατ. 
δολαρίων ΗΠΑ) και συγκεκριμένα στις 
εγκαταστάσεις της στο North Ryde. 
Αυτή η επέκταση θα δημιουργήσει 250 
νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσει 
την αξία των ετήσιων εξαγωγών του 
εργοστασίου σε 4,4 δισ. δολάρια 
Αυστραλίας μέσα στα επόμενα 4 χρόνια. 
Η μονάδα εξυπηρετεί τις αγορές της 
Αυστραλίας, των ασιατικών χωρών του 
Ειρηνικού κ.ά., αλλά η ζήτηση για τα 
φάρμακα αναπνευστικού συστήματος 
έχει αυξηθεί σημαντικά κυρίως στην Κίνα 
από το 2017. Σύμφωνα με τον CEO της 
εταιρείας Pascal Soriot, «η επένδυση 
αυτή θα μας επιτρέψει να φέρουμε 
περισσότερα σωτήρια φάρμακα στους 
ασθενείς που πάσχουν από άσθμα και 
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια».  
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη 
φύτευση 25 εκατ. δέντρων στη χώρα 
μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.
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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!

ΑPIVITA: Νέα Brand Ambassador  
η Μαρία Σάκκαρη  
Θα είναι το πρόσωπο της εταιρείας για το 2020

Την  προηγούμενη εβδομάδα η APIVITA 
καλωσόρισε τους εκπροσώπους των media 
στο πρώτο PR Event της χρονιάς σε μια 
πρωτότυπη αίθουσα τέχνης και εκδηλώσεων της 
Γκαλερί Ζουμπουλάκη. Τιμώμενο πρόσωπο της 
εκδήλωσης ήταν η Μαρία Σάκκαρη, η οποία θα 
είναι και η νέα Brand Ambassador της APIVITA 
για το 2020. 

Η παγκοσμίου φήμης κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη μίλησε με πολλή 
αγάπη για την εταιρεία, την οποία γνωρίζει πολύ καλά μιας και χρησιμοποιεί τα προϊόντα 
της από μικρό παιδί. Περιέγραψε με πολύ θερμά λόγια το πώς ταυτίζεται με το ελληνικό 
brand, που όπως και εκείνη ξεκίνησε από την Ελλάδα και τώρα ταξιδεύει σε όλο τον 
κόσμο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η συνεργασία αυτή αποτελεί για εκείνη ένα 
όνειρο που έγινε πραγματικότητα, και τα προϊόντα της APIVITA θα είναι ένας πολύτιμος 
σύμμαχος, προσφέροντάς της λύσεις ομορφιάς και ευεξίας σε όλες τις καθημερινές 
ανάγκες που επιβάλει το απαιτητικό της πρόγραμμα. 
Για την APIVITA η συνεργασία αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά. Η διεθνούς φήμης 
τενίστρια είναι μια νεαρή Ελληνίδα με φυσική ομορφιά και σεμνότητα που αποτελεί 
πρότυπο δύναμης, μαχητικότητας και θετικής ενέργειας και θα ταξιδέψει την αγάπη της 
για την APIVITA και την Ελλάδα όπου και αν βρίσκεται στον κόσμο. 
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης τα νέα λανσαρίσματα της χρονιάς, που 
περιλάμβαναν τη νέα ανανεωμένη σειρά καθαρισμού προσώπου APIVITA Cleansing, τη 
νέα κρέμα ημέρας Wine Elixir SPF30 για αποχρωματισμό των πανάδων που προστίθεται 
στην ήδη επιτυχημένη σειρά Wine Elixir και τέλος τη νέα Express Beauty Tissue Face 
Mask με μαστίχα που θα είναι διαθέσιμη στην αγορά την άνοιξη 2020.

ΕΕ: ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ 65 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
Η ΕΕ έχει αποφασίσει έως το τέλος του έτους να διαθέσει κονδύλια που θα ξεπεράσουν 
τα 65 εκατ. ευρώ σε δράσεις που αφορούν την Υγεία. Σύμφωνα με τη διευθύντρια 
του CHAFEA, Βερονίκ Βάσμπαουερ, οι δράσεις αυτές αφορούν  την ψυχική υγεία, 
την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, τις μεταρρυθμίσεις για τους υγειονομικούς, 
τη φαρμακευτική καινοτομία και την πρόσβαση σε φάρμακα, τον έλεγχο των 
προϊόντων καπνού, την κοινή κλινική αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας αλλά και τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τις σπάνιες νόσους.

ΣΤΟΚΑΡΟΥΝ ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙ-ΙΙΚΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Για αισχροκέρδεια των εταιρειών 
κάνει λόγο η ΠΟΕΔΗΝ

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό 
σταθμό ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος 
Βαλτάς, αναφέρθηκε στο νέο «φαινόμενο» 
που παρατηρείται και αφορά στο 
στοκάρισμα χειρουργικών μασκών και 
αντι-ιικών φαρμάκων, υπό το φόβο μιας 
πανδημίας. «Υπάρχουν πολίτες που μας 
ζητούν 50-60 μάσκες τη φορά ενώ 2-3 θα 
τους έφταναν», αναφέρει ο Α. Βαλτάς και 
αυτό «γίνεται υπό το φόβο ότι θα υπάρξει 
πανδημία κορονοϊού και στην Ελλάδα». Την 
ίδια τάση όμως εμφανίζουν οι Έλληνες και 
στη συγκέντρωση αντι-ιικών φαρμάκων για 
ώρα ανάγκης, τα οποία όμως τελικά δεν 
χρησιμοποιούν, στερώντας τα παράλληλα 
από όσους τα έχουν ανάγκη. Ο Απ. Βαλτάς 
εξήγησε πάντως ότι αυτή η συμπεριφορά 
σχετίζεται με θέματα κουλτούρας και αυτός 
είναι ο λόγος που τα μέλη του ΔΣ του ΠΦΣ 
έχουν αποφασίσει να επισκέπτονται σε 
συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία 
τα σχολεία και να ενημερώνουν τους 
μαθητές για θέματα που άπτονται της 
Υγείας τους. Πάντως και η ΠΟΕΔΗΝ με 
ανακοίνωσή της καταγγέλλει αισχροκέρδεια 
των εταιρειών σε βάρος των νοσοκομείων 
και των πολιτών, αφού οι χειρουργικές 
μάσκες στα δημόσια νοσοκομεία τις 
τελευταίες μέρες παρέχονται έως και 
300% ακριβότερα. «Όλες οι εταιρείες για 
να δικαιολογήσουν την αισχροκέρδεια 
προφασίζονται ελλείψεις», σημειώνει 
το προεδρείο της Ομοσπονδίας των 
Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία.
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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: Βίκυ Κουμπαρέλου 

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

Τιμή ετήσιας συνδρομής: 224€ + ΦΠΑ 24%

ΕΚΔΟΤΗΣ: Μιχάλης Μπούσιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: Δημήτρης Κορδεράς

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: Αντωνία Κατσουλιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Νένα Γιαννακίδου

ART DIRECTOR: Γιώργος Τριχιάς 

ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ: Συμμετέχει στην καμπάνια  
του Childhood Cancer International 

Κάθε χρόνο, περισσότερα από 300.000 
παιδιά ηλικίας έως 19 ετών διαγιγνώσκονται 
με καρκίνο σε όλο τον κόσμο. Περίπου 8 
στα 10 από αυτά τα παιδιά ζουν σε χώρες 
με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, όπου το 
ποσοστό επιβίωσής τους είναι συχνά κοντά 
στο 20%. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση 
με την κατάσταση στις χώρες υψηλού 
εισοδήματος, όπου τα ποσοστά θεραπείας 
υπερβαίνουν το 80% για πολλούς κοινούς 
καρκίνους της παιδικής ηλικίας. Με αφορμή 
τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο 

Παιδικής Ηλικίας (15 Φεβρουαρίου), η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ 
- Ενημέρωση για τον καρκίνο στην παιδική & εφηβική ηλικία» ενώνει ξανά τη φωνή 
της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με τo Childhood Cancer International σε 
ένα παγκόσμιο δίκτυο 171 οργανώσεων από 88 χώρες, στο οποίο συμμετέχει, για να 
μεταφέρει και στην Ελλάδα το μήνυμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα η ανισότητα 
μεταξύ των χωρών χαμηλού, μέσου και υψηλού εισοδήματος στην επιβίωση των 
παιδιών και εφήβων που νοσούν με καρκίνο. Η παγκόσμια εκστρατεία ICCD 2020, μέσα 
από το hashtag #nomoreborders (όχι πια σύνορα), ζητά καλές συνθήκες νοσηλείας, 
πρόσβαση σε φάρμακα και τελικά θεραπεία για όλα τα παιδιά με καρκίνο, ανεξάρτητα 
από τον τόπο κατοικίας τους. Στόχος είναι να διπλασιαστεί ο αριθμός των παιδιών που 
θεραπεύονται από διάφορες μορφές καρκίνου έως το 2030. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ 
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Επιληψίας, η οποία τιμάται κάθε 
χρόνο τη δεύτερη Δευτέρα του Φεβρουαρίου, ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος 
κατά της Επιληψίας (ΠΕΣΕ) και η Ελληνική Εθνική Ένωση κατά της Επιληψίας (EEEE), 
επαναβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην προσπάθεια για διαρκή ενημέρωση και 
φροντίδα των ατόμων με επιληψία. Με αυτό το σκεπτικό διοργανώνουν επιστημονική 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την επιληψία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο 
ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας από 29 έως 31 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη 
(https://epilepsycongress.gr/). Σε συνεργασία με τον ΠΕΣΕ, η ΕΕΕΕ διοργανώνει μια 
ενημερωτική συνεδρία ανοιχτή στο κοινό βασιζόμενη στις νεότερες εξελίξεις που 
σχετίζονται με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με επιληψία. 

ΙΣΑ: ΚΑΤΕΘΕΣΕ  
ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
Ζητά νέα ποσοστά αναπλήρωσης 
και καμία περικοπή στις 
συντάξεις όσων συνεχίζουν  
να εργάζονται

Τις προτάσεις του για το νέο Ασφαλιστικό 
κατέθεσε ο ΙΣΑ με αφορμή τη δημόσια 
διαβούλευση επί του νομοσχεδίου 
που κατέθεσε η κυβέρνηση. «Όπως 
εκφράσαμε την πλήρη αντίθεσή μας στον 
τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών 
εισφορών των αυτοαπασχολούμενων 
στον προηγούμενο νόμο και στα 
χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης για 
τις συντάξεις, θέσεις για τις οποίες 
τελικά δικαιωθήκαμε, έτσι και τώρα 
καταθέτουμε τις προτάσεις μας για 
τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, ειδικά 
για όσους εργάζονται πάνω από 40 
χρόνια, για τις εκπτώσεις στους νέους 
ασφαλισμένους, για πλήρη κατάργηση 
του ποσοστού 30% της περικοπής των 
συντάξεων για όσους είναι συνταξιούχοι 
και παράλληλα συνεχίζουν να εργάζονται, 
μέτρο που πλήττει ειδικά τον ιατρικό 
κλάδο. Πάγια θέση μας είναι ότι καμία 
σύνταξη δεν πρέπει να μειωθεί και προς 
αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί 
και ο αρμόδιος υπουργός. Πρόκειται για 
ένα σημαντικό θέμα, για το οποίο ο ΙΣΑ 
διατυπώνει τις ενστάσεις του. Επίσης ο 
ΙΣΑ εκφράζει τις θέσεις του για τα άρθρα 
που αφορούν την ανταποδοτική σύνταξη 
και τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης», 
σημειώνουν οι γιατροί. 

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

