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Αγγλίδα παρήγγειλε 3.700 χάπια κωδεΐνης 
από 16 διαφορετικά on line φαρμακεία
Η γυναίκα απεβιώσε και το θέμα ξανάρθε στη δημοσιότητα 

Διάτρητο είναι το σύστημα της online συνταγογράφησης φαρμάκων μέσω ηλεκτρονικών 
φαρμακείων στη Βρετανία, σύμφωνα με τον ανακριτή Nigel Parsley, ο οποίος 
επαναφέρει στην επικαιρότητα την υπόθεση του θανάτου μιας γυναίκας το 2017  
στο Ipswich από υπερβολική χρήση κωδεΐνης. 

Η 41 ετών γυναίκα κατάφερε να πάρει σκευάσματα κωδεΐνης αξίας 10 χιλιάδων 
λιρών από 16 διαφορετικά ηλεκτρονικά φαρμακεία, σύμφωνα με το BBC, παίρνοντας 
συνταγές από γιατρούς online. Ο θεράπων γιατρός της, που της είχε συνταγογραφήσει 
κωδεΐνη το 2008 για σοβαρό πόνο στη μέση, δεν είχε ιδέα ότι η γυναίκα λάμβανε τόσες 
ποσότητες του φαρμάκου εκτός NHS και μάλιστα δήλωσε ότι μαζί προσπαθούσαν να 
αντιμετωπίσουν τον εθισμό της, μειώνοντας τις δόσεις σταδιακά.

Ο Parsley απευθύνθηκε στο υπουργείο Υγείας ζητώντας να καλυφθούν τα σχετικά 
«νομοθετικά κενά», ώστε να μην είναι τόσο εύκολο οι χρήστες να λαμβάνουν φάρμακα 
ανεξέλεγκτα, μπαίνοντας σε πολλά διαφορετικά sites ηλεκτρονικών φαρμακείων. 
Συγκεκριμένα ο ανακριτής επισημαίνει τα εξής: α) Δεν υπάρχει ενιαία βάση 
δεδομένων που να επιτρέπει σε ένα γιατρό να προσδιορίζει τι έχει συνταγογραφηθεί 
σε έναν ασθενή. Για τα οπιοειδή δεν υπάρχουν στοιχεία για το πόσα φάρμακα 
συνταγογραφούνται εκτός του NHS. β) Ορισμένες εταιρείες στο διαδίκτυο μεταφέρουν 
την έδρα τους εκτός της χώρας, ώστε να μην παρακολουθούνται από τις βρετανικές 
αρχές. γ) Αν και υπάρχει οδηγία να μη συνταγογραφούνται ούτε να χορηγούνται 
υψηλού κινδύνου φάρμακα από το διαδίκτυο, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του 
οικογενειακού/θεράποντα γιατρού του ασθενή, πρακτικά δεν είναι υποχρεωτικό.

Η πρόεδρος των φαρμακοποιών της χώρας Sandra Gidley, 
μιλώντας στο BBC Radio 4, είπε πως οι φαρμακοποιοί έχουν 
πρόσβαση σε ένα εργαλείο, το Summary Care Record, 
από το οποίο μπορούν να γνωρίζουν εάν ένας γιατρός έχει 
συνταγογραφήσει οπιοειδή σε κάποιον ασθενή. Ωστόσο για 
να το χρησιμοποιήσουν αυτό, πρέπει να έχουν την έγκριση 
του ασθενούς.

«Τα ηλεκτρονικά φαρμακεία, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από φυσικά 
καταστήματα, θεωρητικά έχουν πρόσβαση σε αυτό. Το σύστημα υπάρχει, οπότε  
τα ηλεκτρονικά φαρμακεία, που θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους,  
μπορούν να το αξιοποιήσουν», είπε χαρακτηριστικά η ίδια. 

ΗΔΙΚΑ: 973.806 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΔΙΑΒΗΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που 
διατηρεί η ΗΔΙΚΑ για το 2019, το πλήθος 
των μοναδικών πασχόντων που έχουν 
ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα θεραπευτικό 
πρωτόκολλο Σακχαρώδη Διαβήτη 
ανέρχεται στους 973.806 στην Ελλάδα. Ο 
αριθμός των πασχόντων ανά θεραπευτικό 
πρωτόκολλο έχει διαμορφωθεί ως εξής:

1.  ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1  
(ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ): 47.315

2.  ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2: 
938.098

3.  ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ: 
15.652

4.  ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ: 9.049
5.  ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ: 33
6.  ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΠΕΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ: 319

Όπως επισημαίνει η ΗΔΙΚΑ στο έγγραφό 
της: «Για το πλήθος των πασχόντων ανά 
πρωτόκολλο προσμετρούνται τα άτομα που 
έχουν ενταχθεί σε κάθε ένα πρωτόκολλο. 
Σε περίπτωση που ένα άτομο έχει ενταχθεί 
σε περισσότερα του ενός πρωτόκολλα, 
τότε θα προσμετρηθεί σε κάθε ένα από 
αυτά. Για το λόγο αυτό, δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να αθροιστεί το πλήθος 
των πασχόντων ανά πρωτόκολλο για 
να παραχθεί ο συνολικός αριθμός των 
πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη στην 
Ελλάδα».
Από τα ανωτέρω στοιχεία της ΗΔΙΚΑ 
γίνεται φανερό ότι οι άνθρωποι με 
Σακχαρώδη Διαβήτη αποτελούν το 9% 
του πληθυσμού της χώρας, γεγονός που 
αποτυπώνει τη ραγδαία εξάπλωσή του και 
στη χώρα μας, σημειώνει η αρμόδια αρχή. 
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SANOFI SA: Stop στην έρευνα για το διαβήτη
Επικεντρώνεται σε νέους θεραπευτικούς τομείς

Η Sanofi ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την έρευνα στο διαβήτη και τις καρδιαγγειακές 
παθήσεις, στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης που θα περιορίσει τον αριθμό των 
επιχειρησιακών της μονάδων. Πρόκειται για ένα κρίσιμο σημείο της ιστορίας της 
εταιρείας, η οποία τα τελευταία 20 χρόνια κυριαρχεί στην αγορά του διαβήτη, αλλά 
επλήγη από απώλειες πατεντών και πτώσεις στις πωλήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
ο CEΟ Paul Hudson δήλωσε πως «όσο δύσκολη και αν είναι μια τέτοια απόφαση, 
αναγνωρίζουμε ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο να καινοτομήσουμε στον τομέα και 
πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και να μεταφέρουμε τους πόρους μας σε νέους 
πιο ελπιδοφόρους τομείς». Η εταιρεία πλέον επικεντρώνεται στα ογκολογικά φάρμακα, 
όπως φάνηκε και από την πρόσφατη εξαγορά της βιοτεχνολογικής Synthorx, αλλά 
και σε παθήσεις όπως το έκζεμα και το άσθμα, ενώ επιδιώκει μια εξοικονόμηση της 
τάξης των 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2022, περιορίζοντας τις δαπάνες και τροποποιώντας 
την αλυσίδα εφοδιασμού της. Ενδιαφέρον είναι ότι για το καταναλωτικό της τμήμα (με 
προϊόντα για τη γρίπη, τον πόνο και τη στυτική δυσλειτουργία) η εταιρεία είπε πως θα 
λειτουργήσει ως «αυτόνομη επιχείρηση».

Π.Ο.Υ.: ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΓΕΙΑΣ
Το κλειδί είναι η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) 
καλεί τα κράτη, που υπέγραψαν τη δήλωση 
των Ηνωμένων Εθνών για την καθολική 
κάλυψη υγείας, να τηρήσουν τη δέσμευσή 
τους για ενίσχυση της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας και των εργαζομένων του 
κλάδου, ώστε κανείς πολίτης να μη βιώνει 
οικονομικές δυσκολίες λόγω των δαπανών 
για την υγεία και τη θεραπεία τους. Η 
έκκληση του Οργανισμού γίνεται με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα Κάλυψης Υγείας που είναι σήμερα, 12 Δεκεμβρίου 2019.
Τα στοιχεία που δημοσιοποιεί σήμερα ο Π.Ο.Υ. δείχνουν ότι σε όλη την Ευρώπη οι 
δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη ωθούν το 1-9% των νοικοκυριών σε συνθήκες 
φτώχειας, ενώ το 1-17% των νοικοκυριών ενδέχεται να μην μπορεί να αντεπεξέλθει σε 
άλλες βασικές ανάγκες, όπως τρόφιμα, στέγαση και θέρμανση, λόγω των χρημάτων που 
ξοδεύουν για την υγεία τους.
Ο Π.Ο.Υ. τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας «ως έναν 
από τους πιο έξυπνους τρόπους παροχής υγείας για όλους», που μπορεί να καλύψει 
άνω του 70% των αναγκών υγείας των ανθρώπων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, 
από την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών μέχρι τη θεραπεία και τη 
διαχείριση χρόνιων ασθενειών. 
Οι συστάσεις του Π.Ο.Υ. περιλαμβάνουν τη στήριξη κατά προτεραιότητα των ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού, ιδίως όταν οι δημόσιοι πόροι είναι πολύ περιορισμένοι και τις 
επενδύσεις στα δημόσια συστήματα υγείας. Συγκεκριμένα συνιστά να υπάρχουν 
δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες για τον ορισμό ενός ευρέος πακέτου παροχών, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών φαρμάκων και της οδοντιατρικής περίθαλψης, 
και να γίνουν πιο προσιτές και σταθερές οι συμμετοχές των ασθενών, από τις οποίες 
να εξαιρούνται οι άνθρωποι που ζουν σε όρια φτώχιας. Τέλος, κατά τον Π.Ο.Υ., 
το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας είναι το κλειδί για την 
υλοποίηση του στόχου για την κάλυψη της υγείας για όλους.

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ 
ΨΗΦΙΑΚΏΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έρευνα του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας  
& του ΕΣΠΥ

Τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό 
όφελος μπορεί να προσφέρει η 
πληροφορική στην υγεία, με την 
υιοθέτηση και διείσδυση των καινοτόμων 
ψηφιακών υπηρεσιών υγείας στη 
λειτουργική καθημερινότητα του 
δημοσίου, αλλά και στην απλοποίηση 
της επιχειρηματικότητας και της επαφής 
του πολίτη με το κράτος. Τέτοιες 
ψηφιακές λύσεις θα συμβάλουν στην 
παρακολούθηση του επιπέδου της υγείας 
του πολίτη, στην ενεργή συμμετοχή του, 
προλαμβάνοντας και εξοικονομώντας 
δαπάνες από τη δευτεροβάθμια φροντίδα. 
Αυτό αναφέρεται στην ελεύθερη 
ανακοίνωση με τίτλο: «Η επένδυση 
σε νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχεια 
στη φροντίδα υγείας των πολιτών και τη 
μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών» 
που παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο 
Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις 
Πολιτικές της Υγείας του Ελληνικού 
Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ). 
Ειδικότερα αναφέρεται ότι η εφαρμογή 
ηλεκτρονικών βασικών μητρώων υγείας 
μπορεί: 1) να μειώσει την άσκοπη 
επανάληψη των παρακλινικών εξετάσεων 
τουλάχιστον κατά 6% ενώ η εφαρμογή 
διαδικασιών στην εκτέλεσή τους μπορεί 
να οδηγήσει στην μείωση των εξετάσεων 
κατά 20%, 2) να μειώσει τις ημέρες 
νοσηλείας τουλάχιστον κατά 5%, 3) να 
μειώσει τα λάθη στην φαρμακευτική 
αγωγή από 50% έως 90%. «Η ανάπτυξη 
καινοτόμων υπηρεσιών υγείας προς 
τους πολίτες και προς την ενίσχυση 
των νέων μοντέλων πρόληψης και 
προαγωγής υγείας θα αποτελέσει υγιή 
ενίσχυση του τομέα, επισημαίνοντας τις 
βασικές αρχές της διαφάνειας και της 
ανταγωνιστικότητας προς όφελος του 
κράτους και των πολιτών», αναφέρουν  
στα συμπεράσματά τους οι ερευνητές. 
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TO ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ!

H ιστορία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας φαρμάκου στη χώρα μας, 
για πρώτη φορά σε μια πολυτελή, συλλεκτική έκδοση! Μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο, παρακολουθήστε 
πώς δημιουργήθηκαν οι πρώτες φαρμακευτικές βιομηχανίες, πώς επιβίωσαν μέσα στον πόλεμο και στις διαδοχικές 
κρίσεις που ακολούθησαν, πώς αναπτύχθηκαν σε ξένες αγορές και πώς συνέβαλλαν διαχρονικά στην απασχόληση  
και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η έκδοση καλύπτει την πορεία από τις παραδοσιακές θεραπείες στα βιομηχανοποιημένα σκευάσματα, την απαρχή 
των πρώτων βιομηχανικών μονάδων στη μεταπολεμική Ελλάδα και την εξέλιξη των σύγχρονων φαρμακοβιομηχανιών. 
Στο πλαίσιο της έκδοσης παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και οι πιο σημαντικές προσωπικότητες  
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας μαζί με ιστορικά στελέχη ξένων φαρμακευτικών εταιρειών.
Περιλαμβάνονται ειδικά κεφάλαια για την ιστορία των Εμβολίων στην Ελλάδα, καθώς και για τη συνεργασία ξένων 
φαρμακοβιομηχανιών με ελληνικές εταιρείες. 

Για να αποκτήσετε την έκδοση, επικοινωνήστε: 
Χρυσούλα Κορδούλη, Τηλ. 210 6617777 (εσωτ. 204) , 694 6236795 ή στείλετε email στο: ckordouli@boussias.com
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Διαθέσιμες και στην Ευρώπη δύο 
φαρμακευτικές αγωγές με pembrolizumab
Ως μονοθεραπεία ή ως συνδυαστική αγωγή για τη θεραπεία  
του μεταστατικού ή μη εγχειρήσιμου υποτροπιάζοντος καρκίνου 
κεφαλής και τραχήλου 

 H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το pembrolizumab, μία 
ανοσοθεραπεία (anti-PD-1 θεραπεία), ως μονοθεραπεία ή σε 
συνδυασμό με χημειοθεραπεία με πλατίνα και 5-φθοροουρακίλη 
(5-FU) ως θεραπεία 1ης γραμμής, μετά τα αποτελέσματα 
της κλινικής μελέτης φάσης ΙΙΙ, KEYNOTE-048. Έτσι, το 
pembrolizoumab καθίσταται η πρώτη ανοσοθεραπεία που 
λαμβάνει έγκριση ως θεραπεία 1ης γραμμής στην Ευρώπη 
για το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου, ο οποίος μέχρι τώρα 
αντιμετωπιζόταν με τον ίδιο τρόπο περισσότερο από μια 
δεκαετία.  «Αυτή η νόσος είναι ιδιαίτερα εξουθενωτική, καθώς 

επηρεάζει σημαντικά την εμφάνιση του ασθενούς και τις καθημερινές λειτουργίες του, 
όπως το φαγητό και την ομιλία», δήλωσε ο Kevin Harrington, ερευνητής της μελέτης 
KEYNOTE-048, καθηγητής βιολογικών θεραπειών καρκίνου στο Ινστιτούτο για την 
Έρευνα του καρκίνου (Institute of Cancer Research) του Λονδίνου και σύμβουλος 
κλινικός ογκολόγος στο Royal Marsden NHS Foundation Trust. «Λαμβάνοντας υπόψη 
τη μεγάλη ανάγκη για νέες θεραπευτικές επιλογές, μας ενθαρρύνει η σημερινή έγκριση 
του pembrolizumab στην Ευρώπη, η οποία θα επιτρέψει σε ορισμένους ασθενείς 
να υποβληθούν σε ανοσοθεραπεία νωρίτερα κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους». 
Η συγκεκριμένη έγκριση επιτρέπει την εμπορική διάθεση του pembrolizumab ως 
μονοθεραπείας και σε συνδυασμό, στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. 

ΠΑΤΡΑ: ΞΕΜΕΙΝΕ  
ΑΠΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΡΙΟ
Απροειδοποίητα και αιφνιδιαστικά διακό-
πηκαν οι χημειοθεραπείες σε ασθενείς της 
Ογκολογικής Μονάδας του Π.Ν. Πατρών 
στο Ρίο, σύμφωνα με επιστολή προς τους 
αρμόδιους φορείς της Ένωσης Ιατρών Νο-
σοκομείων Αχαΐας. Αποτέλεσμα είναι δεκάδες 
ασθενείς να μένουν χωρίς την απαραίτητη 
θεραπεία, ενώ δεν υπάρχει και επίσημη απά-
ντηση σχετικά με το πότε θα αποκατασταθεί  
η λειτουργία του προγράμματος. Όπως ανα-
φέρουν οι γιατροί «η διακοπή του προγράμ-
ματος αναγκαίων θεραπειών ενός ογκολογι-
κού ασθενούς δεν είναι κάτι απλό.  
Οι επιπτώσεις στην εξέλιξη και την αντι-
μετώπιση του κακοήθους νοσήματος είναι 
απρόβλεπτες. Το γεγονός αυτό, το οποίο έχει 
επαναληφτεί σε μικρότερη έκταση και στο 
παρελθόν και σε άλλα νοσοκομεία (π.χ. Αττικό 
το Σεπτέμβριο), δείχνει όλη την αθλιότητα του 
δημόσιου συστήματος υγείας». Η διοίκηση 
του νοσοκομείου αναφέρει ότι το προβλημα 
οφείλεται λόγω αναστολής της προμήθειάς 
του από συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία 
που έχει σύμβαση με το ΠΓΝΠ. 

https://www.domaine-lazaridi.gr/ekdiloseis/etairikes-ekdiloseis/
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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!

Η «Φαρμακευτική Νοημοσύνη» και  
τα 90 χρόνια της Πανελλήνιας Ένωσης 
Φαρμακοποιών
 Στο επίκεντρο του 19ου Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου  

Πιστοί στην ανά διετία επικαιροποιημένη επιστημονική και επαγ-
γελματική συνάντηση των φαρμακοποιών, τα μέλη της ΠΕΦ 
σας προσκαλούν στο 19ο  Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο 
που θα πραγματοποιηθεί στην Αίγλη Ζαππείου στις 16-17 
Δεκεμβρίου 2019. Το Συνέδριο οργανώνεται από το 1982 από 
την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών που ιδρύθηκε τον Δε-

κέμβριο του 1929 και συμπληρώνει 90 χρόνια προσφοράς στην εκπαιδευτική, επαγγελματική 
και επιστημονική οντότητα των φαρμακοποιών. Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές «διανύ-
ουμε την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης  που προσδίδει νέες προοπτικές στην απάντηση 
ερωτημάτων όπως: "από τι αποτελείται η σκοτεινή ύλη", "τα μονοκλωνικά αντισώματα θα 
θεραπεύσουν τον καρκίνο", "η γονιδιακή θεραπεία θα προσφέρει νέες ουσίες", "οι αλγόριθμοι 
θα επιταχύνουν αξιόπιστα την έρευνα"; Τα Συνέδρια της ΠΕΦ αποτελούν βήμα αφενός του 
φαρμακοποιού στο Πανεπιστήμιο, στο Εργοστάσιο, στο Νοσοκομείο, στο Εργαστήριο, στο 
Φαρμακείο, αφετέρου του φοιτητή προπτυχιακού και μεταπτυχιακού ώστε να καταθέσουν 
τις σκέψεις τους αμφότεροι στα αναπάντητα ερωτήματα της εποχής μας επιστρατεύοντας 
την «φαρμακευτική νοημοσύνη» που συνάδει με τα κελεύσματα του 21ου αιώνα». Η ΠΕΦ 
έχει σχεδιάσει είκοσι κύκλους συζητήσεων που καλύπτουν τις ανησυχίες και τις ανάγκες της 
φαρμακευτικής και τα πεδία επαγγελματικής απασχόλησης των πτυχιούχων Φαρμακευτικής.

ΕΟΠΥΥ: ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τα φαρμακεία του Οργανισμού θα εξυπηρετήσουν μόνο τα επείγοντα 
περιστατικά 

Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει πως αύριο Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 δεν θα λειτουργούν 
οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ ως συνέπεια της παραγωγικής λειτουργίας του 
νέου data center, το οποίο έχει ως σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του 
Οργανισμού. Για την αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
ασφαλισμένων, από τα φαρμακεία του Οργανισμού θα εξυπηρετούνται, κατά προτεραιότητα, 
τα έκτακτα περιστατικά καθώς και εκείνα που αδυνατούν να προσέλθουν σε άλλη 
ημερομηνία λόγω προγραμματισμένων θεραπειών. Ο Οργανισμός καλεί τους υπόλοιπους 
ασφαλισμένους να προσέρχονται στα φαρμακεία από τη Δευτέρα 16/12/2019, οπότε θα 
επαναλειτουργούν όλες οι ηλεκτρονικές λειτουργίες του Οργανισμού. 

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: ΞΕΚΙΝΑ ΣΕ 
ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ Η ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΤΏΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΏΝ 
ΦΑΡΜΑΚΏΝ ΑΠΟ  
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Την έναρξη του Πανελλήνιου Συνεδρίου 
για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της 
Υγείας 2019 κήρυξε ο υπουργός Υγείας 
Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος αναφέρθηκε 
διεξοδικά στην πορεία του προγράμματος 
διάθεσης ογκολογικών φαρμάκων 
απευθείας από τις ιδιωτικές κλινικές. Όπως 
είπε: «Πλέον, η διάθεση των ογκολογικών 
φαρμάκων γίνεται απευθείας στις κλινικές, 
όπου εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν 
φροντίσει να προμηθευτούν από τα 
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ τα σκευάσματα 
για λογαριασμό των ασθενών. Τα στοιχεία 
δείχνουν ότι το μήνα Νοέμβριο, πάνω από 
900 συμπολίτες μας πήραν τα φάρμακά 
τους, χωρίς ταλαιπωρία για αυτούς και τις 
οικογένειές τους και χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση, σε 11 συμβεβλημένες ιδιωτικές 
κλινικές της Αττικής. Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα αναμένεται να επεκταθεί 
σε περισσότερες ιδιωτικές κλινικές της 
Αττικής, αλλά και σε άλλες πόλεις της 
χώρας όπου θα υπάρξει ανάγκη. Επίσης, 
έπειτα από συμφωνία με τον Πανελλήνιο 
Φαρμακευτικό Σύλλογο, από τις αρχές του 
2020 οι περιπατητικοί ογκολογικοί ασθενείς 
και οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά 
πλάκας θα λαμβάνουν τα φάρμακά τους 
από τα φαρμακεία της γειτονιάς τους».
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Ρανιβιζουμάμπη: Έγκριση για τη θεραπεία 
πρόωρων βρεφών με αμφιβληστροειδοπάθεια 
προωρότητας

Η Novartis ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή 
Φαρμακευτικών Προϊόντων για 
Ανθρώπινη χρήση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων συνέστησε την 
έγκριση της ρανιβιζουμάμπης (10mg/
ml) για τη θεραπεία πρόωρων βρεφών με 
αμφιβληστροειδοπάθεια προωρότητας (ROP). 
Η ROP είναι μια σπάνια οφθαλμική νόσος, 
αλλά αποτελεί βασική αιτία τύφλωσης σε 
παιδιά. Η ρανιβιζουμάμπη που έλαβε έγκριση 
από την ΕΕ για αυτήν την ένδειξη, θα είναι 
η πρώτη και μοναδική φαρμακολογική 
θεραπεία για τη ROP σε αυτά τα ευάλωτα 
βρέφη. Η έγκριση βασίζεται στη δοκιμή 

φάσης ΙΙΙ RAINBOW, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς και έδειξε ότι η ρανιβιζουμάμπη 
είναι μια δραστική, ασφαλής και καλά ανεκτή θεραπεία για βρέφη που πάσχουν από ROP. Η 
χειρουργική επέμβαση με λέιζερ, η οποία είναι το πρότυπο φροντίδας για τη θεραπεία της 
ROP, καταστρέφει τον πάσχοντα ιστό που είναι υπεύθυνος για τα αυξημένα επίπεδα του 
αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα, ενώ αντίθετα η ενέσιμη ρανιβιζουμάμπη 
είναι μια φαρμακολογική θεραπεία που στοχεύει απευθείας τον VEGF και μειώνει τα επίπεδά 
του. Όπως σχολίασε, με τη σειρά του, ο Dirk Sauer, Προϊστάμενος του Τμήματος Ανάπτυξης 
Οφθαλμολογίας της Novartis: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε λίγο πιο 
κοντά στο να προσφέρουμε στις ευρωπαϊκές χώρες αυτή την επαναστατική θεραπεία για 
την ROP των πρόωρων βρεφών. Η θετική γνωμοδότηση της CHMP είναι απόδειξη της 
σταθερής αφοσίωσής μας στην καινοτομία, στην κάλυψη ανικανοποίητων αναγκών και στον 
επαναπροσδιορισμό της οφθαλμολογικής φροντίδας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες».

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

ART DIRECTOR: Γιώργος Τριχιάς 
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βίκυ Κουμπαρέλου 

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

SPONSORING & ADVERTISING SALES HEAD:
Νένα Γιαννακίδου

CONFERENCES, AWARDS  
& SUBSCRIPTIONS DPT. SALES HEAD: 
Eιρήνη Φαφούτη

Τιμή ετήσιας συνδρομής: 224€ + ΦΠΑ 24%

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: Ο Σπύρος Σπυρόπουλος, 
Επικεφαλής του Τμήματος Οφθαλμολογίας Novartis 
Hellas, ο Βαγγέλης Αυγουλάς, Πρόεδρος και Ιδρυτής  
της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», η Sussanne Kohout, 
Country President και Managing Director Novartis Hellas 
και ο Δρ. Γρηγόριος Ρομπόπουλος, Chief Scientific 
Officer Novartis Hellas

ΣΤΑ 176 ΕΚΑΤ. ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΏΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΤΟ 2018
Το 2018, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 
κατέγραψαν συνολικό αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων (κέρδη) ύψους 404 εκατ. €, το 
οποίο επιβαρύνθηκε με φόρους ύψους 228 εκατ. €, φθάνοντας τελικά σε κέρδη μετά 
από φόρους 176 εκατ. €, σύμφωνα με μελέτη της ΕΑΕΕ. Το σύνολο του ενεργητικού των 
παραπάνω ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφτασε το 2018 τα 17,5 δισ. €, αυξημένο κατά 
0,5% σε σχέση με το ενεργητικό των ιδίων επιχειρήσεων για το 2017.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ PFIZER 
HELLAS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΏΝ ΒΡΑΒΕΙΏΝ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» 
Απέσπασε το ειδικό βραβείο  
για την «Καινοτομία»

Σημαντική διάκριση κατέκτησε η 
φαρμακευτική εταιρεία Pfizer Hellas στο 
πλαίσιο των Βραβείων «Ελληνική Αξία» που 
απένειμε για έβδομη χρονιά ο Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Ελλάδος, με στόχο την 
ανάδειξη και προβολή των μεταποιητικών 
επιχειρήσεων, που ξεχώρισαν για τις 
επιδόσεις τους τη χρονιά που πέρασε. 
Συγκεκριμένα, η εταιρεία τιμήθηκε με 
το Ειδικό Βραβείο «Καινοτομία», σε 
αναγνώριση των επιδόσεών της στον 
τομέα της καινοτομίας και της ευρύτερης 
συνεισφοράς της στην ανάπτυξη και στην 
κοινωνική συνοχή της χώρας. Η απονομή 
των βραβείων έγινε στο πλαίσιο ειδικής 
εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου. 
Το βραβείο εκ μέρους της Pfizer Hellas 
παρέλαβε ο Αντώνης Φουστέρης, 
Corporate Affairs Lead της εταιρείας, 
ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους 
διοργανωτές, τόνισε μεταξύ άλλων: «Όλοι 
εμείς στην Pfizer εργαζόμαστε καθημερινά, 
με έναν ξεκάθαρο σκοπό: να καινοτομούμε 
και να αλλάζουμε τις ζωές των ασθενών. 
Είναι ένας σκοπός που μας εμπνέει και 
μας καθοδηγεί σε κάθε απόφαση που 
λαμβάνουμε». Η Pfizer έχει ανακοινώσει 
την εγκατάσταση ψηφιακού εργαστηριακού 
κέντρου (digital hub) στη Θεσσαλονίκη, το 
οποίο θα αποτελέσει μέρος του παγκόσμιου 
δικτύου αντίστοιχων κέντρων της εταιρείας. 

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

