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39 νέες δραστικές ουσίες κυκλοφόρησαν
στην Ευρώπη το 2020
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FDA: Εγκρίνει νέα φάρμακευτική ουσία
για τη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

06

Πανελλαδικό δίκτυο θα καταγράφει
τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2

Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία καταργούν
τις υφασμάτινες μάσκες

FITO+: ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ
Τρία προϊόντα από 26,6 € μόνο 17€

Με το σκεπτικό ότι δεν προστατεύουν από τις μεταλλάξεις του κορονοϊού
Αντιμέτωπες με τα πιο
μεταδοτικά στελέχη
του SARS-COV-2 είναι
ορισμένες ευρωπαϊκές
χώρες, οι οποίες ήδη
θρηνούν χιλιάδες θανάτους
από την πανδημία, και
αυστηροποιούν τα μέτρα
προστασίας σχετικά με τις
μάσκες με την ελπίδα ότι θα
μειώσουν τη διασπορά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι
οι αρχές της Γερμανίας
υποχρεώνουν πλέον τα
άτομα που πηγαίνουν
στα σούπερ μάρκετ ή
Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δημοσιεύει γράφημα για
την προστασία που προσφέρουν τα διάφορα είδη μασκών
χρησιμοποιούν μέσα μαζικής
μεταφοράς να φορούν μόνο
είτε τις χειρουργικές μάσκες είτε τις Ν95 (FFP2). Σύμφωνα μάλιστα με τη
«The Washington Post», η Αυστρία θα λάβει αντίστοιχα μέτρα από την ερχόμενη
Δευτέρα. Ο Markus Söder, ο επικεφαλής της γερμανικής επαρχίας της Βαυαρίας,
ο οποίος επέβαλε τις FFP2 μάσκες, εκτός από τα ΜΜΜ, και στους χώρους εργασίας
και στο λιανεμπόριο, δήλωσε ότι η απόφαση είναι απλή: «Αν ο ιός γίνει πιο επικίνδυνος,
η μάσκα πρέπει να βελτιωθεί».
Στο ίδιο κλίμα, το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας έβγαλε ανακοίνωση, με την οποία ζητά
να αποφεύγονται οι απλές υφασμάτινες μάσκες, καθώς δεν προστατεύουν από τις πιο
μεταδοτικές μεταλλάξεις του ιού, όπως είναι η βρετανική και η νοτιοαφρικάνικη.
«Καθώς δεν διαθέτουμε καινούρια όπλα εναντίον αυτών των στελεχών, το μόνο που
μπορούμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε αυτά που έχουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά
ο Daniel Camus, μέλος της γαλλικής συμβουλευτικής επιτροπής για την υγεία
συνιστώντας τη χρήση των χειρουργικών μασκών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γαλλία δεν
συνιστά τις FFP2, με τον ισχυρισμό ότι αν δεν φορεθούν σωστά, αυξάνεται ο κίνδυνος
μετάδοσης.
Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε συμβουλέψει να χρησιμοποιούνται οι
χειρουργικές μάσκες αποκλειστικά από το υγειονομικό προσωπικό, τους πάσχοντες από
COVID-19 και τις ευπαθείς ομάδες και ότι ο γενικός πληθυσμός μπορεί να αρκεστεί
στις υφασμάτινες. Όπως όμως τονίζουν συνεχώς οι ειδικοί, πρόκειται για κάτι τόσο
καινούριο και άγνωστο που είναι λογικό να αλλάζουν οι οδηγίες καθώς η πανδημία
εξελίσσεται.
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Η FITO+ προσφέρει σε πακέτο προσφοράς
τρία προϊόντα κατάλληλα για κάθε τύπο
δέρματος και για ηλικίες άνω των 50 ετών:
•2
 4ωρη κρέμα προσώπου, ματιών &
λαιμού ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ.
•Φ
 υτικό serum προσώπου & ματιών
ΜΕΛΙ & ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ.
•Φ
 υτικός ορός (fillerν) προσώπου,
ματιών & λαιμού FITOFILLER Νο 2.
Το μελισσοκέρι είναι ένας θησαυρός που
παίρνουμε από τη μέλισσα με αμέτρητες
αναπλαστικές, μαλακτικές ιδιότητες για
την επιδερμίδα. Το βιοδραστικό συστατικό
TONISKIN® από εκχύλισμα ζύμης με κλινικά
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα ενισχύει
τον επιδερμικό φραγμό και διεγείρει τους
ινοβλάστες για τη σύνθεση κολλαγόνου.
Αυξάνει τη σύνθεση των ιντεγκρίνων
(γλυκοπρωτεΐνες που απαιτούνται για την
επιδιόρθωση των ιστών) και ενισχύει το
περίγραμμα του προσώπου και τον τόνο της
επιδερμίδας.
Τα προϊόντα διατίθενται σε Λ.Τ.
από 26,6 € μόνο 17€.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.:
+(30) 210 8327416.

www.fito.gr
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ΠΦΣ: Υποβολή δηλώσεων εμβολιασμού
από τους υπαλλήλους φαρμακείων

FROIKA PREMIUM
FILLERS & BOOSTERS

Έτοιμη η ειδική φόρμα για τη συμπλήρωση των στοιχείων

Μοναδική εμπειρία ομορφιάς

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος πρότεινε προς τα αρμόδια Υπουργεία τον
εμβολιασμό κατά της COVID-19 των εργαζομένων σε φαρμακεία και δημιούργησε μια
νέα φόρμα, την οποία θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν το αργότερο έως
την Τετάρτη 27/01/2021 στις 21:00μμ. Το υπουργείο Υγείας θα καθορίσει το πότε θα
πραγματοποιηθούν οι εμβολιασμοί. Πάντως το σχετικό ραντεβού θα προγραμματιστεί μέσω
της γνωστής πλατφόρμας https://emvolio.gov.gr. Οι υπάλληλοι φαρμακείων που επιθυμούν
να εμβολιαστούν καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, καθώς και τα στοιχεία
του εργοδότη τους εδώ. Σημειώνεται ότι όλα τα δηλωθέντα στοιχεία στην πλατφόρμα θα
πρέπει να αποδεικνύονται σε περίπτωση ελέγχου από ρυθμιστικές ή ελεγκτικές αρχές και ότι
οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και ο Π.Φ.Σ. δεν φέρουν ευθύνη για τη λανθασμένη ή ανακριβή
υποβολή στοιχείων της δήλωσης.

39 ΝΈΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΈΣ ΟΥΣΊΕΣ
ΚΥΚΛΟΦΌΡΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΤΟ 2020
Ανασκόπηση της χρονιάς από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Ιδιαίτερα συμπυκνωμένη σε πολύτιμα
αντιγηραντικά συστατικά, η καινοτόμα
σειρά Premium Beauty Fillers & Boosters
στοχεύει στους διάφορους τύπους γήρανσης,
ικανοποιώντας τις ιδιαίτερες και μοναδικές
ανάγκες κάθε δέρματος. Οι μεταξένιες τους
φόρμουλες προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία
ομορφιάς και βέλτιστη αποτελεσματικότητα για
κάθε τύπο δέρματος και σε κάθε ηλικία.
Η σειρά περιλαμβάνει:

• UltraLift Filler: Filler βαθιών ρυτίδων
και γραμμών έκφρασης για άμεσο
αποτέλεσμα lifting.
• Hyaluronic C Filler: Filler βαθιών
ρυτίδων και γραμμών έκφρασης για
λάμψη και επαναφορά όγκου.
Ο ΕΜΑ δημοσίευσε μια έκθεση – ανασκόπηση με τις βασικές ενέργειες και συστάσεις της
χρονιάς 2020. Σύμφωνα με αυτή, ο Οργανισμός συνέστησε την έγκριση 97 φαρμακευτικών
προϊόντων, από τα οποία τα 39 περιείχαν μια νέα δραστική ουσία που δεν είχε αδειοδοτηθεί
ποτέ στο παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ αυτών αναφέρονται το εμβόλιο
και μια θεραπεία για την COVID-19 αλλά και μία θετική γνωμοδότηση φαρμάκου προς
χρήση από χώρες εκτός Ε.Ε. Όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση, ορισμένες από τις νέες
θεραπείες που κυκλοφόρησαν αντιπροσωπεύουν μια σημαντική πρόοδο στους αντίστοιχους
θεραπευτικούς τομείς. Με τη δημοσίευση της έκθεσης, ο ΕΜΑ επαναλαμβάνει ότι μετά την
κυκλοφορία ενός φαρμάκου και τη διάθεσή του στους ασθενείς, ο Οργανισμός συνεχίζει να
παρακολουθεί δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητάς του (την ισορροπία οφέλους
– κινδύνου) και λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα, εφόσον κριθεί απαραίτητο, όπως είναι η αλλαγή
των πληροφοριών του φαρμάκου, την απόσυρση προϊόντων, την ανάκληση παρτίδων κτλ.
Μερικά παραδείγματα νέων φαρμάκων του 2020 είναι: • Το Kaftrio της Vertex
Pharmaceuticals, η πρώτη θεραπεία με τρεις δραστικές ουσίες (elexacaftor, tezacaftor,
ivacaftor) για την κυστική ίνωση σε ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω με μεταλλάξεις MF.
• Το Hepcludex (bulevirtide) της MYR GmbH, η πρώτη θεραπεία της χρόνιας λοίμωξης από
την ηπατίτιδα D. • Το Rukobia (fostemsavir) για τη θεραπεία του ανθεκτικού σε πολλαπλά
φάρμακα HIV-1. • Το Xenleta (λευφαμουλίνη) της Nabriva Therapeutics για τη θεραπεία
ενηλίκων με εξωνοσοκομειακή πνευμονία.
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• UltraLift Eye Booster: Booster
Ολικής αντιγηραντικής φροντίδας γύρω
από τα μάτια.
• Hyaluronic C Booster: Booster
ενίσχυσης λάμψης και φωτεινότητας
της επιδερμίδας για τη βελτίωση της
κυτταρικής επικοινωνίας
• ANTI-SPOT Booster: Booster
διόρθωσης κηλίδων & δυσχρωμιών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
τη διεύθυνση:

www.froika.com
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COVERDERM SKIN REVERSE
Βάλε μάσκα! Βάλε SKIN REVERSE!

Πρόκειται για τη βερισιγουάτη της Bayer
Η Bayer ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικός
Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε
τη βερισιγουάτη, τον πρώτο διεγέρτη της
διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης (sGC) με
δόσεις 2,5mg, 5mg και 10mg για τη μείωση του
κινδύνου καρδιαγγειακού θανάτου και νοσηλείας
για καρδιακή ανεπάρκεια, μετά από νοσηλεία
για καρδιακή ανεπάρκεια ή ανάγκη για ενδοφλέβια χορήγηση διουρητικών σε ενήλικες με
συμπτωματική χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και κλάσμα εξώθησης μικρότερο από 45%.
Η βερισιγουάτη αναπτύσσεται από κοινού με την MSD, η οποία διατηρεί τα εμπορικά
δικαιώματα στις ΗΠΑ, ενώ η Bayer έχει τα αποκλειστικά εμπορικά δικαιώματα στον
υπόλοιπο κόσμο. «Ασθενείς με συμπτωματική χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο
κλάσμα εξώθησης έχουν υψηλό κίνδυνο για νοσηλεία μετά από συμπτώματα απορρύθμισης
καρδιακής ανεπάρκειας όπου απαιτείται η ενδοφλέβια χορήγηση διουρητικών, εκτός ή
εντός του νοσοκομείου. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, περισσότεροι από τους μισούς
από αυτούς τους ασθενείς νοσηλεύονται και πάλι μέσα σε ένα μήνα από την έξοδο λόγω
επιδείνωσης και περίπου ένας στους πέντε πεθαίνει μέσα σε δύο χρόνια», δήλωσε ο Δρ Paul
W. Armstrong, καρδιολόγος και Πανεπιστημιακός Καθηγητής Ιατρικής στο Κέντρο VIGOR
του Καναδά και Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας της μελέτης VICTORIA. «Η έγκριση της
βερισιγουάτης παρέχει στους γιατρούς, τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς στις
ΗΠΑ μια νέα επιλογή στις τρέχουσες διαθέσιμες θεραπείες». Η βερισιγουάτη έχει επίσης
υποβληθεί για άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ιαπωνία και στην Κίνα,
καθώς και σε πολλές άλλες χώρες παγκοσμίως.

CRITIS MEDICAL SYNERGY: ΠΑΡΈΧΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ
CRITIS SYNERGY+ ΣΕ ΜΕΘ ΚΑΙ ΜΑΦ ΤΟΥ ΕΣΥ
Σε δωρεές ύψους σχεδόν 500.000 ευρώ, για να στηρίξει το ΕΣΥ προχώρησε η CRITIS
MEDICAL SYNERGY, spinoff εταιρεία του Πανεπιστημίου Κρήτης με τη δωρεάν παροχή
του λογισμικού CritIS Synergy+ σε ΜΕΘ και ΜΑΦ στο Γ.Ν. Λάρισας, στο Πα.Γ.Ν.Η., και
στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Σωτηρία. Όραμα της εταιρείας, είναι η
εισαγωγή νέων προϊόντων λογισμικού στην αγορά υγειονομικής περίθαλψης.

Η «μηχανική ακμή» είναι το σωματικό
τραύμα που προκαλείται από τη συνεχή
τριβή με ύφασμα, με αποτέλεσμα να
φράσσουν οι σμηγματογόνοι αδένες και να
δημιουργούνται φαγέσωρες.
Συνήθως την αποκαλούν «ακμή των
αθλητών», καθώς παρουσιάζεται σε
αθλητές όταν φορούν αθλητικό εξοπλισμό.
Μπορεί να εμφανιστεί από οτιδήποτε
παγιδεύει τη θερμότητα ή τρίβεται επάνω
στο δέρμα, όπως η μάσκα προσώπου.
H Skin Reverse είναι το Νο 1
δερμοκαλλυντικό που δημιουργήθηκε
αποκλειστικά για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση των δερματικών διαταραχών
κάτω από τη μάσκα.
Η πλούσια σύνθεσή της ενδυναμώνει
το δέρμα, ώστε να αντιμετωπίζει και να
αντιστρέφει όλες τις δυσλειτουργίες του,
διατηρώντας το απόλυτα υγιές.

Περισσότερες πληροφορίες
στο τηλ.: 210-2131701.
Farmeco Α.Ε. Δερμοκαλλυντικά

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: 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
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Υπό την Αιγίδα

04 03 2021




LIVE ON YOUR SCREEN

Kαλές Πρακτικές στην
Εξυπηρέτηση Πελατών
Περισσότερα από 20 love brands μοιράζονται με το κοινό
τα success stories τους μιας χρονιάς γεμάτης προκλήσεις!

50%

των καταναλωτών παγκοσμίως
αγοράζουν από εταιρείες
που πιστεύουν ότι παρέχουν
εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών

96%

των καταναλωτών παγκοσμίως
υποστηρίζουν ότι η εξυπηρέτηση
πελατών είναι ένας σημαντικός παράγοντας αφοσίωσής τους σε μια μάρκα

89%

των καταναλωτών
παγκοσμίως έχουν μεταβεί
σε ανταγωνιστή μετά από
μια κακή εμπειρία πελατών

Όποιο και να είναι το αγοραστικό περιβάλλον - digital, physical, phygital, online ή mobil - οι επιχειρήσεις
πρέπει να συνεχίσουν να καινοτομούν και να βελτιώνονται για να διατηρήσουν τους καταναλωτές
ευχαριστημένους και να μείνουν στην κορυφή των τελευταίων τάσεων εξυπηρέτησης πελατών.

ΤΑ LOVE BRANDS ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΊΒΕΒΑΊΏΣΕΊ - ΜΕΧΡΊ ΤΏΡΑ - ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΕΊΝΑΊ:
• BMW • Carglass • Cosmos Sport • Eurolife • Global Link • HSBC • Κωτσόβολος
• Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΊΣΝ) • Leroy Merlin • Leaseplan • Manifest
• Nestle • Olympia Odos • Optima Bank • Oracle • Stoiximan

To συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη:

Εξυπηρέτησης Πελατών Marketing Πωλήσεων Ανθρώπινου Δυναμικού

www.customerconference.gr

Χορηγός

ΣΥΜΜΕΤΟΧEΣ: Βασίλης Κουτσαβλής, T: 210 6617777 (εσωτ. 129), Ε: vkoutsavlis@boussias.com
ΧΟΡΗΓΊΕΣ: Άννα Γυπαράκη, T: 210 6617777 (εσωτ. 152), Ε: agyparaki@boussias.com
ΠΕΡΊΕΧΟΜΕΝΟ: Μαριλένα Παππά, T: 210 6617777 (εσωτ. 222), Ε: mpappas@boussias.com
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Πανελλαδικό δίκτυο θα καταγράφει
τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
Οι νέες μεταλλάξεις του ιού SARS-CoV-2 προβληματίζουν και την ελληνική κυβέρνηση,
καθώς δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη επιστημονική θέση για το εάν τα υπάρχοντα εμβόλια
προστατεύουν από αυτές. Η σύσκεψη που συγκάλεσε εκτάκτως για σήμερα ο υπ. Υγείας
θα έχει ως αντικείμενο το συντονισμό και την ενίσχυση της γονιδιωματικής επιτήρησης
με τη λειτουργία πανελλαδικού δικτύου που θα παρακολουθεί και θα αναλύει τις
μεταλλάξεις και τις παραλλαγές του ιού SARS-CoV-2. Επιπλέον, η Πολιτεία έλαβε τη θετική
εισήγηση των λοιμωξιολόγων στο άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων όλης της χώρας από
την 1η Φεβρουαρίου. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα Λύκεια στις κόκκινες περιοχές, διότι
υπάρχει ανησυχία για την έντονη κινητικότητα των εφήβων και άρα για το ενδεχόμενο
υπερμετάδοσης του ιού της νόσου Covid-19.

ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΑΔΡΕΝΑΛΊΝΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ ΕΜΦΆΝΙΣΗ
ΑΝΑΦΥΛΑΞΊΑΣ ΈΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΌ COVID-19

Τη στιγμή που οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech βρίσκονται σε πλήρη
εξέλιξη διεθνώς, η τυχόν ύπαρξη αλλεργικών αντιδράσεων βρίσκεται στο επίκεντρο
της επιστημονικής κοινότητας. Μελέτη του JAMA έδειξε ότι από τις 1.893.360 πρώτες
δόσεις του εμβολίου καταγράφηκαν 21 περιπτώσεις σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης
(αναφυλαξίας) που αντιστοιχεί σε 11,1 περιπτώσεις ανά 1 εκατ. δόσεις που εμφανίστηκαν
εντός 13 λεπτών από τη λήψη του εμβολίου. Στο ίδιο διάστημα δηλώθηκαν 83 περιπτώσεις
μη αναφυλακτικών αντιδράσεων (κνίδωση, εξάνθημα, αίσθημα γδαρμού στο λαιμό και
μετρίου βαθμού αναπνευστικά συμπτώματα). Το CDC των ΗΠΑ συνιστά στα εμβολιαστικά
κέντρα να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα με όλο το απαραίτητο υγειονομικό υλικό για
την αντιμετώπιση της αναφυλαξίας, συμπεριλαμβανομένης ικανής ποσότητας ενέσεων
αδρεναλίνης σε προγεμισμένες σύριγγες ή/και σε σύριγγες αυτο-χορήγησης.
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΊ COVID-19:
ΑΝΟΊΓΟΥΝ ΣΉΜΕΡΑ
ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΎ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΊΤΕΣ 80-84 ΕΤΏΝ

Από σήμερα
στις 6 το
απόγευμα
οι πολίτες
80-84 ετών
θα έχουν τη
δυνατότητα
να κλείσουν
το ραντεβού τους για τον εμβολιασμό κατά
του SARS-COV-2, σύμφωνα με τη χθεσινή
ενημέρωση συντακτών από το υπουργείο
Υγείας και το γ.γ. Μάριο Θεμιστοκλέους.
Ο ίδιος ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν
εμβολιαστεί 123.077 άνθρωποι που
αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης στο 1,13%
του πληθυσμού και τόνισε ότι την Τετάρτη
20/01 καταγράφτηκε το ημερήσιο ρεκόρ
(προς το παρόν) με 15.290 εμβολιασμούς.
Ο Μ. Θεμιστοκλέους επίσης διευκρίνισε
για τον τρόπο ακύρωσης του ραντεβού
που μπορεί να γίνει μόνο έως 72 ώρες
πριν, ώστε να υπάρχει ο χρόνος να
προγραμματίσει αναλόγως τον εφοδιασμό
του το εμβολιαστικό κέντρο και να μη
χάνεται καμία δόση.

ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ
2829/01/2021

«Οι βιταµίνες
σύµµαχοι
του χειµώνα»
Πέµπτη:
Παρασκευή:

● Μουρουνέλαιο
● Βιταµίνη

- Βιταµίνη C - Ψευδάργυρος

D - Πρόπολη - Εχινάκεια
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ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ

ΑΝΑΓΚΗ
“Υιοθετήστε” ένα άγριο ζώο
και εξασφαλίστε τη διατροφή του
για έναν ολόκληρο χρόνο
Κάθε εταιρεία που θα
στηρίξει την προσπάθεια,
έχει μια σειρά από οφέλη:

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ

BOUSSIAS COMMUNICATIONS

Πακέτα εισιτηρίων προς χρήση
με το άνοιγμα του Πάρκου
Επικοινωνιακή προβολή

Για να γίνει η εταιρεία σας υποστηρικτής αυτής της μεγάλης προσπάθειας
επικοινωνήστε 09:30 - 16:00 στο 210 6634724 ή στο aspa@atticapark.gr
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Εμβολιασμός COVID-19
και χρόνιοι ασθενείς: Διαδικτυακή εκδήλωση
Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, στις 18:00
H Ένωση Ασθενών Ελλάδας διοργανώνει μια
ενημερωτική εκδήλωση για τον εμβολιασμό
COVID-19 στους χρόνιους ασθενείς, την Τρίτη
26 Ιανουαρίου 2020 στις 18:00, με κεντρικούς
καλεσμένους το Γεν. Γραμματέα Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών και Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Μαρία Θεοδωρίδου. Η επιστημονική
τεκμηρίωση για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, τα βήματα, το
χρονοδιάγραμμα και η προτεραιοποίηση των ευπαθών ομάδων για τη διενέργειά του,
καθώς και ζητήματα εμπιστοσύνης προς τον εμβολιασμό αλλά και παραπληροφόρησης
θα τεθούν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Κατά τη διάρκειά της, οι χρόνιοι ασθενείς
θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων και διευκρινίσεων, όπως πώς λειτουργεί
το εμβόλιο, ποιες είναι οι αντενδείξεις, πότε θα ξεκινήσουν να εμβολιάζονται τα άτομα με
χρόνιες παθήσεις ανά ηλικιακή ομάδα και θεραπευτική κατηγορία, πώς κλείνει ο πολίτης
ραντεβού, ποιοι φορείς και πώς εγγυώνται την ασφάλεια του εμβολίου και ποιες είναι οι
ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και
θα προβληθεί από την ιστοσελίδα της Ένωσης www.greekpatient.gr, στον ιστότοπο
www.livemedia.gr/greekpatient καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
στο Facebook (www.facebook.com/greekpatient) και το Youtube της εθνικής
συνομοσπονδίας των συλλόγων ασθενών της χώρας. Η συμμετοχή για το κοινό
είναι ελεύθερη.

Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΛΕΊ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΜΕ ΣΕ ΑΙΜΟΔΟΣΊΕΣ
Οι ανάγκες για εθελοντική προσφορά αίματος δεν σταματούν ποτέ προκειμένου να
καλυφθούν οι συμπολίτες μας που μεταγγίζονται τακτικά, αλλά και οι ασθενείς που
χρειάζεται να χειρουργηθούν. Ιδιαίτερα, αυτήν την εποχή, λόγω της πανδημίας,
οι ανάγκες για προσφορά αίματος είναι ακόμη μεγαλύτερες. Στο πλαίσιο αυτό ο υπ. Υγείας
Βασίλης Κικίλιας και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, έπειτα
από τηλεφωνική τους συνομιλία, καλούν τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας να
οργανώσουν εθελοντικές αιμοδοσίες, σε συνεργασία με τους αρμόδιους υγειονομικούς
φορείς, τηρώντας τα καθορισμένα πρωτόκολλα και τους κανόνες υγιεινής.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Νέλλη Καψή
nellykapsi@yahoo.com
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
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌΣ ΤΩΝ
ΕΥΠΑΘΏΝ ΟΜΆΔΩΝ
ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ
Αγανάκτηση προκαλεί η πρόσφατη
προκήρυξη θέσεων εργασίας του
Δήμου Ηρακλείου – Κρήτης στην οποία
προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να
μην έχουν χρόνια νοσήματα και να μην
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες
στον ιό SARS COV-2. Όμοια προκήρυξη
έχει αναρτηθεί στις 17/01 και από την
Περιφέρεια Αττικής (ΑΔΑ: Ρ3ΧΖ7Λ-ΚΦ5),
υπογεγραμμένη από τον κ. Πατούλη.
Ο αποκλεισμός ατόμων με αναπηρία και
χρόνια νοσήματα από το δικαίωμα στην
εργασία και από τη διεκδίκηση πρόσληψης
σε ΟΤΑ αποτελεί πράξη κοινωνικού
αποκλεισμού, στέρησης θεμελιώδους
κοινωνικού δικαιώματος και παραβιάζει την
αρχή της δικαιοσύνης και την ισότητα των
ευκαιριών.
«Καλούμε άμεσα να αποσυρθούν όλες
οι προκηρύξεις που αποκλείουν άτομα
με αναπηρία και χρόνια νοσήματα για
να αποκατασταθεί η ηθική τάξη και να
εξαλειφθούν τα φαινόμενα ανεπίτρεπτων
διακρίσεων.
Ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της
πανδημίας, τα άτομα με αναπηρία θα
πρέπει να υποστηρίζονται περισσότερο
από ποτέ», τόνισε η Α. Παππά, πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού
Αγώνα. Επικαλούμενη τις σχετικές οδηγίες,
η κ. Παππά τονίζει πως στα περισσότερα
κράτη μέλη της ΕΕ, οι υποθέσεις που
αφορούν διακρίσεις εκδικάζονται από
αστικά, εργατικά δικαστήρια και ορισμένες
φορές και από τα ποινικά.

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

ΕΚΔΟΤΗΣ: Μιχάλης Μπούσιας

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παναγιώτης Κουρεμένος

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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