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ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΜΕΤΑ  
ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ 
Ό ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΌΣ 
ΕΜΒΌΛΙΑΣΜΌΣ ΣΤΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τι προβλέπει νομοσχέδιο του 
υπουργείου Υγείας της χώρας

Οι εμβολιασμοί κατά της γρίπης θα πρέπει να 
γίνονται και σε κάποια γερμανικά φαρμακεία, 
σύμφωνα με νομοσχέδιο του γερμανικού 
υπουργείου Υγείας. Επιπλέον οι ασφαλιστικές 
εταιρείες θα πρέπει να ετοιμάσουν πενταετή 
προγράμματα  με φαρμακεία, στις περιοχές 
που θα επιτρέπονται οι εμβολιασμοί. Στο 
νομοσχέδιο προβλέπεται ότι το προσωπικό 
των φαρμακείων που θα εμβολιάζει πρέπει 
να περάσει από εκπαίδευση από  γιατρούς, 
η οποία θα περιλαμβάνει και τον τρόπο 
αντιμετώπισης τυχόν αντιδράσεων από τον 
εμβολιασμό. Επίσης προβλέπονται και οι απα-
ραίτητες προδιαγραφές για τον κατάλληλο 
χώρο και το διαθέσιμο εξοπλισμό. Στόχος του 
υπουργού Υγείας Jens Spahn, σύμφωνα με το 
γερμανικό Τύπο, είναι η αύξηση της εμβολι-
αστικής κάλυψης του πληθυσμού, ωστόσο 
και στη Γερμανία υπήρχαν αντιδράσεις από 
τους γιατρούς. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
οι φαρμακοποιοί έχουν σημαντικές ικανότη-
τες, ωστόσο ο εμβολιασμός των ασθενών 
δεν είναι μία από αυτές και αποτελεί σαφώς 
ιατρική πράξη», δήλωσε ο πρόεδρος των 
γιατρών Ulrich Weigeldt. «Παρόλο που τα 
εμβόλια γρίπης είναι γενικά καλά ανεκτά, δεν 
μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα 
ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως τις αλλεργι-
κές αντιδράσεις. Συνεπώς, οι εμβολιασμοί θα 
πρέπει να πραγματοποιούνται όπου υπάρχει η 
δυνατότητα ιατρικής περίθαλψης» πρόσθεσε 
ο ίδιος. Το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει επίσης 
υπηρεσίες διευκόλυνσης των χρόνιων ασθε-
νών από τα φαρμακεία: συνταγές ετήσιας 
ισχύος, παροχή συμβουλών εξ΄ αποστάσεως, 
μέσω τηλεπικοινωνιών κ.ά.

Η πρώτη μεγάλη συνεργασία γιατρών-
φαρμακοποιών για τη σωστή χρήση  
των εισπνεόμενων συσκευών
Ο ΠΦΣ υπογράφει Σύμφωνο Συνεργασίας με το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο

Σύμφωνο Συνεργασίας θα υπογράψουν η 
Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός 
Σύλλογος για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των 
φαρμακοποιών στη σωστή χρήση των συσκευών 
χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων σε ασθενείς 
με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Παράλληλα 

με την εκπαίδευση των φαρμακοποιών, θα διεξαχθεί έρευνα για τη συμμόρφωση 
των ασθενών στη σωστή χρήση των αναπνευστικών συσκευών και το ρόλο του 
εκπαιδευμένου φαρμακοποιού σε αυτή, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΠΦΣ, Α. 
Βαλτάς κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικού σεμιναρίου που έγινε στις Σέρρες, ειδικά για 
φαρμακοποιούς και αφορούσε τη «Σωστή χρήση συσκευών χορήγησης εισπνεόμενων 
φαρμάκων-Ο ρόλος του φαρμακοποιού». 

Είναι ενδεικτικά τα όσα ανέφερε ο Ιωάννης Ν. Τσανάκας, Καθηγητής 
Παιδιατρικής Παιδοπνευμονολογίας, Διευθυντής Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής 
ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», πως «σε παγκόσμιο επίπεδο οι ασθενείς που 
λαμβάνουν εισπνεόμενα φάρμακα δεν τα λαμβάνουν σωστά με αποτέλεσμα 
να μην βελτιώνεται η υγεία τους και να αυξάνεται η δαπάνη στα φάρμακα 
λόγω της ελλιπούς λήψης της αγωγής. Είναι παγκοσμίως διαπιστωμένο πώς 
η προσπάθεια για τη συμμόρφωση των ασθενών αυτών έχει αποδώσει πολύ 
λίγο. Μάλιστα 7 στους 10 ασθενείς υποθεραπεύονται λόγω της μη σωστής 
χρήσης των συσκευών για τα εισπνεόμενα φάρμακα». 

Σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο του σεμιναρίου και με δεδομένο ότι ο φαρμακοποιός 
αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ ιατρού-ασθενούς στη διαχείριση της ασθένειας, οι 
φαρμακοποιοί εκπαιδεύτηκαν σε όλες τις συσκευές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για 
τη χορήγηση ενός εισπνεόμενου φαρμάκου (pMDI, DPI, spacer, νεφελοποιητές). Δόθηκε 
σημασία στα περιστατικά που είναι άμεσα για παραπομπή σε νοσοκομείο ή στο γιατρό, 
καθώς και στο πώς διακρίνουμε τα λιγότερο επείγοντα. Έγινε αναφορά σε όλες τις δραστικές 
ουσίες ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για την ασφάλεια των β2 διεγερτών, της κορτιζόνης, 
της αδρεναλίνης, όταν αυτά είναι απαραίτητα ή καθ’ υπόδειξη γιατρού, αλλά και στο ποιες 
είναι οι κατάλληλες δοσολογίες αυτών ανάλογα με τη ηλικία και τα κιλά του ασθενούς.
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Υποψηφιότητες μπορούν να καταθέσουν οι προμηθευτές:

Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) Φυσικών, Φυτικών και 

Ομοιοπαθητικών Φαρμάκων, Καλλυντικών, Συμπληρωμάτων Διατροφής, 

Ιατροτεχνολογικών & Διαγνωστικών Προϊόντων, Ειδών Βρεφανάπτυξης, 

Ορθοπεδικών, Επιδεσμικών & Παραφαρμακευτικών Ειδών

Η Boussias Communications και o Φαρμακευτικός Κόσμος  
διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά τα βραβεία που αναδεικνύουν  

και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές και την καινοτομία στα προϊόντα 
που διατίθενται στα ελληνικά φαρμακεία!
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Ομοσπονδία Νεφροπαθών: Τα ιδιωτικά 
φαρμακεία δεν μπορούν να αντέξουν  
τη διακίνηση των ΦΥΚ
Θα πρέπει αυτά τα φάρμακα να διακινούνται αποκλειστικά  
από τον ΕΟΠΥΥ

Να διατηρηθούν ανοικτά όλα τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ σε όλη την Ελλάδα ζητά ο 
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών (ΠΟΝ) Γρηγόρης Λεοντόπουλος, 
επισημαίνοντας στο f.daily πως «έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση καθώς 
επανέρχονται στην επικαιρότητα οι "φωνές" για το κλείσιμο τους, με αφορμή τα 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν το τελευταίο διάστημα στο φαρμακείο της Τούμπας 
Θεσσαλονίκης». Ο ίδιος τονίζει πως «κάποιοι βάζουν μπροστά τους ασθενείς και την 
αγωνία τους για την άμεση πρόσβαση σε φάρμακα υψηλού κόστους, αυξάνοντας 
την πίεση που ασκούν σε τακτά χρονικά διαστήματα ιδιωτικά συμφέροντα, για τη 
μεταφορά των φαρμάκων υψηλού κόστους από την διαχείριση του ΕΟΠΥΥ σε ιδιώτες 
που βλέπουν μεγάλα κέρδη ή ολιγοπωλιακή διακίνηση των φαρμάκων στην Ελλάδα». 
Η ΠΟΝ τονίζει πως σε όλη τη διάρκεια της κρίσης τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, παρά 
τα προβλήματα που αντιμετώπισαν, κράτησαν σε πολύ υψηλό επίπεδο τη χορήγηση 
των αναγκαίων φάρμακων υψηλού κόστους (μερικά πάνω από 15.000 ευρώ το 
κουτί) προς τους ασθενείς και τους χρόνια πάσχοντες, χωρίς να λείψουν από κανέναν 
τα δωρεάν φάρμακα. Τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προμηθεύονται τα φάρμακα από 
τις φαρμακευτικές εταιρείες σε νοσοκομειακές τιμές, εξοικονομώντας εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ για το σύστημα υγείας της χώρας. 

Αν η διακίνηση των φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία  
του ΕΟΠΠΥ περάσει σε ιδιώτες θα έχει τις παρακάτω επιπτώσεις  
για τους ασφαλισμένους: 

1

Λόγω του μεγάλου κόστους των φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται  
προ-παραγγελία πιθανώς και με αντίστοιχη προκαταβολή εκ μέρους του 
ασφαλισμένου, με τη δικαιολογία ότι οι ιδιωτικές εταιρείες δεν μπορούν να 
δεσμεύουν τα χρήματά τους για 3 και 4 μήνες. 

2
Μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους με την επιβολή 
ποσοστού συμμετοχής, επί της αξίας του φαρμάκου που σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να ανέλθει σε εκατοντάδες ευρώ. 

3 Τεράστια οικονομική ζημιά για τα δημόσια οικονομικά. 

4

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους. Οι ιδιώτες, όπως γνωρίζουν 
όλοι, δεν φέρουν καμία ευθύνη απέναντι στον ασφαλισμένο, με αποτέλεσμα 
να σέρνεται ο ασθενής από εταιρεία σε εταιρεία προκειμένου να βρει το 
αναγκαίο φάρμακο.

5
Δημιουργία ολιγοπωλίων στην αγορά φαρμάκων, αφού μόνο πολύ μεγάλες 
εταιρείες (φαρμακεία) θα έχουν το κεφάλαιο για τη διακίνηση των φαρμάκων 
υψηλού κόστους και όχι τα φαρμακεία της γειτονιάς.

6

Θα παρουσιαστούν τεράστιες ελλείψεις φαρμάκων στην Ελλάδα κρίσιμων 
για την ζωή των ασθενών, αφού οι ιδιωτικές εταιρείες θα προτιμήσουν να 
εξάγουν τα ακριβά φάρμακα σε άλλες χώρες. Όπως γνωρίζουμε όλοι, οι 
παράλληλες εξαγωγές είναι βασική αιτία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην 
χώρα μας.

MY COLOR ELIXIR
Η νέα μόνιμη βαφή μαλλιών  
από την Apivita

Η νέα μόνιμη 
βαφή μαλλιών 
My Color Elixir με 
το σύστημα Color 
Magnet μαγνη-
τίζει το χρώμα 
και προσφέρει 
καλύτερη κάλυψη 
και πιο λαμπερό 

χρώμα που διαρκεί. Η My Color Elixir είναι 
ένα πολύτιμο ελιξίριο που συνδυάζει τη 
δύναμη τριών ελαίων και του υαλουρονικού 
οξέος, για εξαιρετική χρωματική απόδοση 
και πλήρη κάλυψη των λευκών μαλλιών. 
Παράλληλα φροντίζει την τρίχα και μειώνει 
τη φθορά της. Έχει κρεμώδη υφή, ευχάριστο 
άρωμα και εφαρμόζεται εύκολα. Οι 34 νέες 
αποχρώσεις της σειράς είναι συνυφασμένες 
με τα τελευταία trends.

ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΌ ΕΜΒΌΛΙΌ 
2019: ΠΡΌΣΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΕΛΕΧΉ ΤΌΥ H3N2
Ανανεωμένες συστάσεις  
από τον ΕΜΑ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
(EMA) δημοσίευσε αναθεωρημένες 
συστάσεις για τα στελέχη του ιού της 
γρίπης που θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
στα αντιγριπικά εμβόλια για το φθινόπωρο 
του 2019. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες 
συστάσεις είχαν δημοσιευτεί στις αρχές 
του Απριλίου, ενώ είχαν ληφθεί υπόψη οι 
αντίστοιχες συστάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας. Σύμφωνα με τα νέα 
δεδομένα, προστίθενται ορισμένα στελέχη 
του H3N2 στα αδρανοποιημένα εμβόλια.
Οι παρασκευαστές των εμβολίων μπορούν 
να ενημερωθούν για τους τύπους του 
ιού και τα συγκεκριμένα στελέχη αυτών 
που προτείνονται για τη σύσταση των 
επόμενων αντιγριπικών εμβολίων από 
εδώ. Ο ΕΜΑ καλεί τους κατόχους αδειών 
κυκλοφορίας να υποβάλουν αιτήσεις 
για αλλαγή της σύνθεσης των κεντρικά 
εγκεκριμένων εμβολίων εποχικής γρίπης 
έως τις 17 Ιουνίου 2019.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/biologics-working-party-bwp-ad-hoc-influenza-working-group-amended-european-union-recommendations/2020_en.pdf
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Το οξείδιο του ψευδαργύρου δοκιμάστηκε  
ως αποσμητικό
Με επιτυχή αποτελέσματα

Ένα νέο όπλο κατά της δυσοσμίας της 
μασχάλης, το οξείδιο του ψευδαργύρου 
(ΖnΟ), μελέτησαν Δανοί ερευνητές από το 
Νοσοκομείο Bispebjerg της Κοπεγχάγης. Η 
ουσία αυτή χρησιμοποιείται σε χειρουργικές 
επεμβάσεις, για την απομάκρυνση 
βακτηρίων από τις ανοιχτές πληγές. 
Καθώς το ΖnΟ καταπολεμά τα δύο είδη 
βακτηρίων που προκαλούν τη δυσοσμία, το 
Corynebacterium spp. και Staphylococcus 
spp, οι ερευνητές σκέφτηκαν να το 
δοκιμάσουν και ως αποσμητικό. Σε μια 
προκαταρκτική μελέτη 13 ημερών, 30 
υγιείς εθελοντές δοκίμασαν το ΖnΟ στη μία 
μασχάλη και μια εικονική ουσία (placebo) 
στην άλλη και απάντησαν σε ερωτήσεις αν 

αισθάνονταν διαφορά. Παράλληλα, οι ερευνητές πήραν δείγματα από τα βακτηρίδια της 
περιοχής, ενώ προκάλεσαν μικρές πληγές στην περιοχή. Η έρευνα έδειξε ότι τα επίπεδα των 
βακτηρίων που προκαλούν δυσοσμία ήταν σημαντικά χαμηλότερα με το ΖnΟ, σε σύγκριση 
με το placebo. Επίσης, το ΖnΟ μείωσε την ερυθρότητα που προκάλεσαν οι πληγές και 
επιτάχυνε την επούλωση. Ο επικεφαλής ερευνητής Dr. Magnus Agren δήλωσε: «Παρόλο 
που δεν περιείχε άρωμα, όπως τα συμβατικά αποσμητικά προϊόντα, οι συμμετέχοντες στην 
έρευνα δήλωσαν πως το ZnO εξουδετέρωσε κάθε κακή οσμή». Τα συμπεράσματα της 
μελέτης, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Colgate-Palmolive με στόχο να λανσάρει ένα 
νέο άοσμο αποσμητικό, δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί σε επιστημονικό έντυπο.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΑΘΉΤΕΣ 
ΓΝΏΡΙΣΑΝ ΤΉΝ ΤΕΧΝΉ 
ΤΌΥ ΦΑΡΜΑΚΌΠΌΙΌΥ

Πέρασαν μια 
νύχτα στο 
Ελληνικό 
Φαρμακευτικό 
Μουσείο

Ο Φαρμακευτικός 
Σύλλογος Θεσσα-
λονίκης διοργάνωσε 
μια δράση στο 

Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο. Τριάντα 
μαθητές, ηλικίας 8-13 ετών, ξεναγήθηκαν 
στους χώρους του μουσείου, γνώρισαν 
την τέχνη του «φαρμακοποιείν», έφτιαξαν 
χειροποίητες πασχαλινές λαμπάδες και δια-
νυκτέρευσαν στο Μουσείο. Μαζί τους ήταν 
ο Διευθυντής και ο έφορος του Μουσείου, 
δύο παιδαγωγοί του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
δύο παιδαγωγοί εκ μέρους του Συλλόγου και 
δύο εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Επίσης 
υπήρξε παρουσία φύλακα στον εξωτερικό 
χώρο καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το 
επόμενο πρωί απονεμήθηκε στα παιδιά το 
«πτυχίο του μικρού φαρμακοποιού». Η δράση 
στέφθηκε με επιτυχία, με τα παιδιά και τους 
γονείς να μένουν κατενθουσιασμένοι και να 
δίνουν ραντεβού για την επόμενη χρονιά.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΦΑΡΜΑΚΟ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

          • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ • ΦΑΡΜΑΚΟ
• ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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CMYK: 45/5/0/0
RGB: 130/201/240
#82C9F0

TRANSPARENCY
45%

CMYK: 80/5/40/0
RGB: 0/174/169
#00AEA9

CMYK: 40/0/45/0
RGB: 156/210/165
#9CD2A5

TRANSPARENCY
45%

Προς μια μεταμνημονιακή πολιτική για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Τετάρτη 5  Ιουνίου 2019,  Αθήνα

Χορηγίες & Συμμετοχές: Χρυσούλα Κορδούλη, T: 210 661 7777, (εσωτ. 204), F: 210 6617 778, E: ckordouli@boussias.com
Ζωή Ρακοπούλου, T: 6948 388608, E: rakopoulou@boussias.com
Περιεχόμενο: Νέλλη Καψή, T: 210 6617 777 (εσωτ. 281), F: 210 6617 778, E: nellykapsi@yahoo.com
Ναταλία Τουμπανάκη, T: 694 7936 708, F: 210 6617 778, E: ntoubanaki@boussias.com

SAVE THE DATE

Σε συνεργασία με



#0030Τρίτη 16|04|2019

5BOUSSIAS COMMUNICATIONS

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 έγκυρη 
καθημερινή ενημέρωση, με αποκλειστικές ειδήσεις  
και ρεπορτάζ, γύρω από την υγεία και το φάρμακο.

Αυτό το δεν έχει καμία παρενέργεια!

ΠΦΣ: Συνάντηση με το Διοικητή του ΕΦΚΑ
Συζητήθηκαν τα ληξιπρόθεσμα του 2012

Αντιπροσωπεία του ΠΦΣ, με τον πρόεδρο Απόστολο Βαλτά και τους Κωνσταντίνο 
Κούβαρη, Σεραφείμ Ζήκα, Αθανάσιο Παπαθανάση, καθώς και τον νομικό σύμβουλο Ηλία 
Δημητρέλλο, συναντήθηκε με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ Λάμπρο Σέμπο  και του έθεσαν τα 
ακόλουθα ζητήματα:
1.  H απόδοση του ποσού που έχει εισπραχθεί από το ΤΣΑΥ για λογαριασμό του ΠΦΣ  

από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέχρι την 1/1/2017.
2.  Η απόδοση ποσών που αφορούν στο 0,4%, τα οποία εκ λάθους οι φαρμακευτικές 

εταιρείες κατέθεταν στο λογαριασμό του ΤΣΑΥ μετά την 1/1/2017 (έως και σήμερα), ενώ  
όφειλαν να τα καταθέτουν στον λογαριασμό του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 
στην Τράπεζα της Ελλάδος που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό. Αυτό επιβάλλει 
άλλωστε ρητά και ο νόμος 4558/2018, άρθρο 5 παρ.3.

3.  Η απόδοση των ληξιπροθέσμων οφειλών από το 2012 προς τους φαρμακοποιούς , ταμείων 
που εντάχτηκαν στον ΕΦΚΑ, όπως Οίκος Ναύτου, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ-
ΤΥΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, ΤΥΔΑ, ΤΥΔΘ, ΟΑΕΕ, Ταμεία Τραπεζών (Εμπορική, Πίστεως, Γενική κ.ά.), 
ΤΑΠ-ΗΣΑΠ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΕΥΠ). Τα ποσά αυτά δεν εξοφλήθηκαν μέχρι σήμερα, διότι  
τα παραστατικά ουδέποτε απεστάλησαν στην ΚΜΕΣ προς επεξεργασία και πληρωμή.

4.   Η επίσπευση  του χρόνου καταβολής της σύνταξης και της προκαταβολής των 
υγειονομικών (ξεπερνά τους 42 μήνες η χορήγηση της σύνταξης ενώ η προκαταβολή,  
τους 12 μήνες), λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του πρώην ΤΣΑΥ.

ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΉ: ΣΤΑΥΡΌΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΌΥ  
ΣΕ ΕΝΤΥΠΌ ΤΌΥ CASH & CARRY
Ο ΕΟΦ καλεί την εταιρεία να το αφαιρέσει, αλλιώς θα υποστεί κυρώσεις

Ένα κατάστημα CASH & CARRY στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποίησε το σήμα 
κατατεθέν των φαρμακείων σε διαφημιστικό φυλλάδιο προώθησης προϊόντων και ο 
Φαρμακευτικός Σύλλογος της πόλης έσπευσε να καταγγείλει την παρανομία αυτή στον 
ΕΟΦ. Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΟΦ, αυτό «ευθέως παραπέμπει σε φαρμακείο 
και τα περιγράφει τα προϊόντα που προωθεί ως προϊόντα φαρμακείου». Επικαλούμενο 
δε το νόμο 4512/2018, άρθρο 258, παρ. 1, κατά τον οποίο δεν επιτρέπεται σε 
κανέναν, εκτός των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων, να κάνει χρήση και εμπορική 
εκμετάλλευση της λέξης «φαρμακείο» και του «σταυρού πράσινου χρώματος», καλεί 
την εταιρεία να αφαιρέσει τον πράσινο σταυρό (που έχει ενσωματωμένο το σύμπλεγμα 
φαρμακευτικού σκεύους και φιδιού) από το διαφημιστικό έντυπο. Όπως αναφέρει ο 
ΕΟΦ, «η χρήση των ανωτέρω συμβόλων έχει προφανή σκοπό την παραπλάνηση του 
καταναλωτικού κοινού ότι εντός του καταστήματος λειτουργεί νομίμως αδειοδοτούμενο 
φαρμακείο», ενώ προειδοποιεί ότι η εταιρεία θα υποστεί τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΚΕΦΙ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ 
ΣΤΡΌΓΓΥΛΌ ΤΡΑΠΕΖΙ  
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ  
ΤΏΝ ΑΣΘΕΝΏΝ
Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, 
16:30-17:30

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών 
Φίλων Ιατρών (ΚΕΦΙ), στο πλαίσιο του 
εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τα 
Δικαιώματα του Ασθενούς, διοργανώνει, την 
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 (16.30-17.30), 
διαδικτυακό στρογγυλό τραπέζι με θέμα: 
«Τα δικαιώματα του ασθενούς πριν, κατά 
και μετά τη διάρκεια της θεραπείας του». Η 
μετάδοση θα γίνει ζωντανά, μέσω Facebook, 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου. Στο 
στρογγυλό τραπέζι θα πάρουν μέρος οι: 
Νικολάου Μιχαήλ, Ογκολόγος Παθολόγος, 
Θρουβάλα Ειρήνη, Νοσηλεύτρια, Στουφή 
Ελένη, δικηγόρος, Χριστοδούλου Φωτεινή, 
Κοινωνική Λειτουργός «ΚΕΦΙ» Αθηνών, 
Γραμματόγλου Ζωή, Πρόεδρος «ΚΕΦΙ» 
Αθηνών. Η συζήτηση θα έχει δύο μέρη, τις 
εισηγήσεις των ειδικών και την επικοινωνία 
με το κοινό. Ερωτήσεις μπορούν να 
σταλούν είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης, στο info@anticancerath.gr και θα 
απαντηθούν όλες ή προφορικά είτε γραπτώς.
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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 & 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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:  
Δημήτρης Κορδεράς

SPONSORING & ADVERTISING SALES HEAD:
Νένα Γιαννακίδου

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

Τιμή ετήσιας συνδρομής: 224€ + ΦΠΑ 24%

FDA: Έγκριση για τη σιπονιμόδη, το πρώτο από 
του στόματος φάρμακο για τη δευτεροπαθώς 
προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση
O Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη σιπονιμόδη για τη θεραπεία 
των ενηλίκων ασθενών με υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης. Η 
φαρμακευτική ουσία σιπονιμόδη είναι το πρώτο από του στόματος φάρμακο για 
την αντιμετώπιση της ενεργού μορφής της δευτεροπαθώς προϊούσας πολλαπλής 
σκλήρυνσης και καλύπτει μια σημαντική ανεκπλήρωτη ανάγκη των ασθενών με 
υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση που βρίσκονται σε μεταβατικό 
στάδιο και των ασθενών με δευτεροπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση που 
έχουν κάνει τη μετάβαση. Δεν απαιτείται παρακολούθηση των ασθενών κατά την 
πρώτη δόση (παρακολούθηση καρδιακής λειτουργίας κατά την έναρξη, εκτός αν 
έχουν συγκεκριμένες προϋπάρχουσες καρδιακές διαταραχές). Το φάρμακο μείωσε 
σημαντικά τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη 
σωματική αναπηρία και τη νοητική έκπτωση. Ο Paul Hudson, Διευθύνων Σύμβουλος, 
Novartis Pharmaceuticals δήλωσε: «Με τη σιπονιμόδη οι ασθενείς με ενεργό μορφή 
δευτεροπαθώς προϊούσας πολλαπλής σκλήρυνσης (SPMS) θα έχουν πρόσβαση 
στην πρώτη αποτελεσματική από του στόματος θεραπεία που στοχεύει στην εξέλιξη 
της νόσου, ακόμα και όταν η πολλαπλή σκλήρυνση μεταβαίνει σε στάδιο όπου η 
επιδείνωση είναι ανεξάρτητη από τις υποτροπές».

PROPOLTOS SPRAY / ΑΠΌ ΤΉΝ Κ. ΞΥΔΙΑΣ Α.Ε.
Το Propoltos Spray είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής σε μορφή 
σπρέι για το λαιμό. Η σύνθεσή του έχει βάση την πρόπολη, ενώ 
εμπλουτίζεται με Erysimum και βιταμίνη C. Το φυτό Erysimum είναι 
γνωστό και ως «φυτό του τραγουδιστή», λόγω της χρήσης του στη 
θεραπεία της απώλειας της φωνής και του έντονου πονόλαιμου. 
Η προτεινόμενη Λ.Τ. είναι: 11,90€.

EUCALYPTAMINT / ΑΠΌ ΤΉΝ Κ. ΞΥΔΙΑΣ Α.Ε.
Το Eucalyptamint ανακουφίζει από φλεγμονές και πόνους  
των μυών, των αρθρώσεων, της μέσης και της πλάτης, ενώ  
είναι κατάλληλο και για την προθέρμανση αθλητών.  
Με την εφαρμογή του τζελ, η περιοχή ψύχεται για λίγα λεπτά, 
προκαλώντας αγγειοδιαστολή, που αυξάνει την κυκλοφορία  

του αίματος, με αποτέλεσμα να επέρχεται χαλάρωση των μυών και μείωση του πόνου. 
Η προτεινόμενη Λ.Τ. είναι: 6,90.

«ΜΌΝΌΠΑΤΙΑ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ»:  
ΤΌ ΣΕΜΙΝΑΡΙΌ ΤΌΥ ΔΡ. 
ΣΤΑΥΡΌΥ ΜΠΑΡΌΥΤΑ 
ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΏΣ ΤΑ «ΘΕΛΏ» 
ΓΙΝΌΝΤΑΙ «ΜΠΌΡΏ»

 Όλοι έχουμε 
όνειρα, επιθυμίες, 
ταλέντα και 
στόχους. Τότε 
γιατί κάποιοι είναι 
επιτυχημένοι κι 
ευτυχείς, ενώ 

άλλοι όχι; Σύμφωνα με τον Δρ. Σταύρο 
Μπαρούτα: «Οι περισσότεροι άνθρωποι 
ζουν σύμφωνα με τα εμπόδια που μπαίνουν 
μπροστά τους. Αρνούνται ν’ αλλάξουν, να 
διεκδικήσουν». Υπάρχει όμως και η φωτεινή 
πλευρά-κοινή επίσης σε όλους, την οποία 
συχνά ξεχνάμε: Η ελεύθερη βούληση. 
Αυτή θα σας βοηθήσει ν’ αναζωπυρώσετε 
ο γνωστός Leadership Expert, coach και 
συγγραφέας στο σεμινάριο «Μονοπάτια 
Επιτυχίας» που θα πραγματοποιήσει 1η 
Ιουνίου στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη 
στο ξενοδοχείο Lazart. Όπως υποστηρίζει 
ο ειδικός, η επιτυχία βασίζεται σε τέσσερις 
πυλώνες: Όραμα, Στρατηγική, Μέθοδος 
και κατάλληλη εφαρμογή. Με στοχευμένη 
εκπαίδευση και τους παραπάνω πυλώνες 
σε άριστη συνεργασία, τα «θέλω» μας 
γίνονται «μπορώ». Πυρήνας της μεθόδου 
του Δρ. Σταύρου Μπαρούτα, στην οποία 
θα βασιστεί και το σεμινάριό του, είναι 
το συμπεριφορικό μοντέλο. Το σεμινάριο 
απευθύνεται σε άτομα 25-40 ετών, τα 
οποία διαμορφώνουν και σχεδιάζουν την 
πορεία της ζωής τους αλλά και σε άτομα 
μεγαλύτερων ηλικιών που θέλουν να 
κάνουν μια καινούρια αρχή. 


