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ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΦΑΣΥΝ:
40 χρόνια δημιουργίας και πρωτοπορίας
1η Αυγούστου 1980 - 1η Αυγούστου 2020

FITO+: ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΗΣ
Τρία προϊόντα από 24€ μόνο 17 €

Η 1η Αυγούστου 2020 αποτελεί ημερομηνία-σταθμό για τον
ΠΕΙΦΑΣΥΝ, αφού πριν 40 χρόνια ακριβώς ξεκίνησε το ταξίδι
του, κάνοντας πραγματικότητα το όνειρο των 30 φαρμακοποιών εμπνευστών του.
Σήμερα όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν σ’ αυτήν τη μεγάλη
οικογένεια είναι περήφανοι που έχει καταφέρει να αποτελεί
μία από τις τρεις μεγαλύτερες χονδρεμπορικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις και να
περιλαμβάνεται στη λίστα
με τις 50 μεγαλύτερες ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων.
Ο στόχος και ο λόγος ύπαρξης του ΠΕΙΦΑΣΥΝ είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη και
ανάπτυξη των φαρμακείων, παρέχοντας όλες εκείνες τις υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την
άριστη λειτουργία τους σήμερα, αλλά και την επιτυχημένη μετεξέλιξή τους στο αύριο.
Με σημαντικά στρατηγικά βήματα επενδύει συνεχώς στην αναπτυξιακή του πορεία
και δημιουργεί νέες προοπτικές για τα φαρμακεία που εξυπηρετεί.
Σε αυτά τα 40 χρόνια ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ έχει παραμείνει πιστός στις αξίες που πρέσβευε
από την ημερομηνία ίδρυσής του και συνεχίζει να έχει στραμμένο το βλέμμα του στον
άνθρωπο και να φροντίζει με όλα τα μέσα που διαθέτει τον φαρμακοποιό, τον ασθενή και
τον εργαζόμενο.
Στην αποστολή του σημαντική θέση κατέχει η ευθύνη και το νοιάξιμό του για το
περιβάλλον και την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, φροντίζοντας να ανταποδίδει
τη βοήθειά του, μέσω συνεχών δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Λαμβάνει συστηματικά διακρίσεις εδώ και πολλά χρόνια, σε διάφορες επιχειρηματικές
βραβεύσεις, επιβεβαιώνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την ανοδική τροχιά του,
ανάμεσα στις υγιέστερα αναπτυσσόμενες μονάδες της ελληνικής οικονομίας.
Με δεδομένη τη διαρκή ανάπτυξή του, όχι μόνο δεν εφησυχάζει με τις επιτυχίες του,
αλλά αγωνίζεται ακόμα πιο δυναμικά και με μεγαλύτερη ευθύνη για την εξασφάλιση της
βιωσιμότητας του φυσικού φαρμακείου και το μετασχηματισμό του, εν μέσω των νέων
ανατρεπτικών συνθηκών που δημιουργεί η εκρηκτική εξέλιξη της τεχνολογίας και του
ψηφιακού κόσμου στην έναρξη της περιόδου της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Η Διοίκηση του ΠΕΙΦΑΣΥΝ ευχαριστεί από καρδιάς όλα τα μέλη της οικογένειάς
του, τους 850 φαρμακοποιούς, τους 200 εργαζομένους, τα στελέχη και όλους τους
συνεργάτες και προμηθευτές του, για την πολύτιμη συμβολή τους στην εξέλιξή του
και δεσμεύεται για νέες, μεγαλύτερες επιτυχίες.
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Τα προϊόντα «Αλόη» της FITO+, που είναι
ιδανικά για ξηρά δέρματα και για ηλικίες
30-60 ετών, προσφέρονται σε πακέτο με Λ.Τ.
μόνο 17 € από 24€. Το πακέτο περιλαμβάνει:
● 2
 4ωρη φυτική κρέμα προσώπου,
ματιών & λαιμού ΑΛΟΗ που περιέχει
συμπυκνωμένο οργανικό χυμό αλόης,
το φυτικό βιοδραστικό DayMoist CLR®
(από υδρολυμένο άμυλο καλαμποκιού
και εκχύλισμα ρίζας πατζαριού)
με κλινικά αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητα, δίκταμο, θυμάρι,
καλέντουλα, αγριοκαστανιά, μελισσοκέρι,
πανθενόλη και σύμπλεγμα βιταμινών.
● Φ
 υτικό serum προσώπου, ματιών
& λαιμού ΑΛΟΗ με συμπυκνωμένο
οργανικό χυμό αλόης, το DayMoist CLR®,
καλέντουλα, αγγούρι, ιπποφαές, μέλι και
σύμπλεγμα βιταμινών.
● Φ
 υτικό σαπούνι προσώπου ΑΛΟΗ με
συμπυκνωμένο οργανικό χυμό αλόης,
χαμομήλι, καλέντουλα, αγγούρι, μαστίχα,
φασκόμηλο και μέλι.

Περισσότερες πληροφορίες τηλ.:
+(30)210 8327416

www.fito.gr
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Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου
Υγείας για την ίδρυση του ΟΔΙΠΥ
Περιλαμβάνεται και ρύθμιση που αφορά τους νέους φαρμακοποιούς
Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής,
των άρθρων και στο σύνολο, το νομοσχέδιο του
υπουργείου Υγείας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται
διάταξη που αφορά την ίδρυση νέων
φαρμακείων.
Ειδικότερα, στη νέα ρύθμιση ορίζεται ότι σε κάθε
περίοδο υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση
αδειών ιδρύσεως φαρμακείου, δηλαδή μέσα στο
πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Φεβρουαρίου
ή Ιουλίου, ο ενδιαφερόμενος φαρμακοποιός έχει το δικαίωμα να υποβάλει συνολικά σε
όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας το ανώτερο τέσσερις αιτήσεις.
Σε κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων χορηγείται μία μόνο άδεια ιδρύσεως φαρμακείου
ανά αιτούντα, ανεξαρτήτως του αριθμού αιτήσεων που έχει υποβάλει, ενώ
προβλέπονται ποινή ακυρώσεως του συνόλου των αιτήσεων σε περίπτωση υποβολής
άνω των 4. Επιπλέον, στην περίπτωση που χορηγηθούν παραπάνω από μία άδειες
ιδρύσεως φαρμακείου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παραιτηθεί αυτών και να
κρατήσει τη μία άδεια και μάλιστα μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση σε
αυτόν των εν λόγω αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη. Σε διαφορετική περίπτωση,
ανακαλείται αυτεπαγγέλτως το σύνολο των αδειών ιδρύσεως φαρμακείου που έχουν
χορηγηθεί στον ανωτέρω φαρμακοποιό.
Η ίδρυση νέου Οργανισμού στην Υγεία
Κύρια ρύθμιση του νομοσχεδίου ήταν η ίδρυση Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας
στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.). Σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας, είναι ένα νομοσχέδιο «ανθρωπιστικό και μεταρρυθμιστικό» που θέτει ως
στόχο την ισότιμη πρόσβαση και την καθολική κάλυψη του πληθυσμού στις υπηρεσίες
Υγείας. Χαρακτήρισε δε τον ΟΔΙΠΥ «εργαλείο» στα χέρια όλων των ασθενών, με στόχο
την καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού και την πρόσβαση των πολιτών σε
ποιοτικές, αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας, επισημαίνοντας ότι «ο πρώτος ποιοτικός
δείκτης είναι η αξιοπρέπεια του Έλληνα ασθενούς».
Τα κριτήρια αξιολόγησης που θα έχει ο ΟΔΙΠΥ είναι: η ασφάλεια των ληπτών
υπηρεσιών Υγείας, η αποτελεσματικότητα με μετρήσιμους δείκτες, η ανταποκρισιμότητα
- ασθενοκεντρική προσέγγιση, η προσβασιμότητα, η χρηστή διοίκηση και η διαχείριση
πόρων, οικονομικών και ανθρώπινων».
Η αντιπολίτευση ισχυρίστηκε ότι η φόρμα του ΟΔΙΠΥ ΑΕ υπηρετεί το στρατηγικό στόχο
της ΝΔ να προχωρήσουν οι συμπράξεις του Δημοσίου με την ιδιωτική επιχειρηματική
δραστηριότητα (Γ. Μπαλάφας - ΣΥΡΙΖΑ) και ότι το νομοσχέδιο «δεν παρέχει καθόλου
στοιχεία που να εγγυούνται έναν ορθό σχεδιασμό και μια ολοκληρωμένη και
αποτελεσματική διαδικασία αξιολόγησης των δομών υγείας» (Γ. Μουλκιώτης-ΚΙΝΑΛ).
Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ο υπουργός Υγείας κατέθεσε στα
πρακτικά δύο επιστολές από το Institute of HealthCare Improvement και από τον
Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Hans Kluge, οι
οποίοι τον συγχαίρουν για τη νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε.
Ο υπουργός προανήγγειλε επίσης τις επόμενες δράσεις του υπουργείου Υγείας, όπως
η ψηφιοποίηση της υγείας, ο ηλεκτρονικός φάκελος, οι ηλεκτρονικές εξετάσεις, η
διαλειτουργικότητα και διαδραστικότητα όλων των δομών υγείας, η μεταρρύθμιση στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τα Δίκτυα Υγείας, οι αναβαθμίσεις των ξενοδοχειακών
υποδομών των Νοσοκομείων.
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ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΊΑ
ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΆΔΙΚΑ;
Έκπληξη προκαλεί αίτηση
που κατατέθηκε στον ΦΣΑ
Στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής
κατατέθηκε αίτηση για μεταφορά
φαρμακείου εντός του χώρου ενός
πρατηρίου καυσίμων.
Ο ενδιαφερόμενος φαρμακοποιός
κατέθεσε μάλιστα και «οικοδομική άδεια»,
καθώς το φαρμακείο θα ανοίξει στη
θέση του πλυντηρίου αυτοκινήτων του
βενζινάδικου.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΦΣΑ,
Κώστα Λουράντο, «πίσω από αυτή
τη κίνηση υφίστανται δυο πολύ
γνωστοί όμιλοι (εταιρεία καυσίμων και
επιχειρηματίας στο χώρο της υγείας), οι
οποίοι ξεκινούν μια αλυσίδα φαρμακείων
εντός των βενζινάδικων».
Ο πρόεδρος του ΦΣΑ κάνει λόγο
φιλελεύθερα μέτρα που «εφαρμόζονται
ώστε να εκλείψει η σημερινή μορφή
φαρμακείου» και μάλιστα με «πλήρη ανοχή
της Κυβέρνησης υπέρ των ισχυρών».

ΕΟΠΥΥ: ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΥ E-ΔΑΠΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 06/2020
Ανησυχία για τις πληρωμές
Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ότι η αποστολή
του φυσικού αρχείου των υποβολών
μηνός Ιουνίου και Ιουλίου 2020 δεν θα
πραγματοποιηθεί επί του παρόντος.
Σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού με
τις ακριβείς ημερομηνίες αποστολής θα
πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων
ημερών. Η εν λόγω χρονική μετακύλιση
της αποστολής του φυσικού αρχείου δεν
επιφέρει τις συνέπειες του χαρακτηρισμού
της υποβολής ως εκπρόθεσμης. Σε κάθε
περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής (e-dapy) για τον
μήνα Ιούνιο είναι σήμερα, 31-07-2020.
Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς,
αυτό μπορεί να σημαίνει καθυστερήσεις
πληρωμών και συσσώρευση των
γνωματεύσεων στους Συλλόγους.
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Η ΥΠΗΡΕΣΊΑ
#PHARMACYFIRST
ΞΕΚΊΝΗΣΕ ΕΠΊΣΗΜΑ
ΣΤΗ ΣΚΩΤΊΑ

WinMedica: Κυκλοφορεί την πρώτη
βιο-ομοειδή φιλγραστίμη μακράς
δράσης στην Ελλάδα

Το NHS παραπέμπει ασθενείς
με ήπιες παθήσεις στα φαρμακεία

Προσφέρει λιγότερες δόσεις
για τον ασθενή και εξοικονόμηση για το σύστημα υγείας
Η WinMedica ανακοινώνει την κυκλοφορία της πρώτης βιο-ομοειδούς φιλγραστίμης
μακράς δράσης στην Ελλάδα. Το φάρμακο ενδείκνυται για τη μείωση της διάρκειας
της ουδετεροπενίας και της συχνότητας εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας
σε ενήλικες ασθενείς που ακολουθούν κυτταροτοξική χημειοθεραπεία, για την
αντιμετώπιση κακοήθους νόσου. Η μακρά δράση του φαρμάκου οφείλεται στην
προσθήκη ενός μορίου πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG) στη φιλγραστίμη, η οποία
αυξάνει το μέγεθος του μορίου, μειώνει την κάθαρση του φαρμάκου και παρατείνει
σημαντικά τη διάρκεια δράσης του. Χορηγείται ως μία εφάπαξ δόση ανά κύκλο
χημειοθεραπείας και άρα έχει λιγότερη όχληση για τον ασθενή που θα χρειαζόταν
συγκριτικά, όπως προκύπτει από μελέτες, πολύ περισσότερες καθημερινές
χορηγήσεις φιλγραστίμης. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η βιο-ομοειδής
πεγκυλιωμένη φιλγραστίμη είναι ένα υψηλής ποιότητας βιοτεχνολογικό προϊόν,
το οποίο αναμένεται να καλύψει με αξιοπιστία τις ανάγκες των Ασθενών και να
προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το Σύστημα Υγείας.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WinMedica, Μάριος Κοσμίδης, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την κυκλοφορία της πρώτης βιο-ομοειδούς
φιλγραστίμης μακράς δράσης στην Ελλάδα. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην
ιατρική κοινότητα θεραπευτικές επιλογές με υψηλή αποτελεσματικότητα, ποιότητα
και ασφάλεια. Στη WinΜedica παραμένουμε πιστοί στο όραμα μας για συνεχή
βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των Ασθενών».

Η υπηρεσία του NHS #PharmacyFirst
Scotland επιτρέπει στους
φαρμακοποιούς να προσφέρουν
συμβουλές και θεραπείες για ήπιες
ασθένειες και κοινές παθήσεις, όπως
είναι οι πόνοι στο λαιμό και στα αυτιά,
τα κρυολογήματα και οι λοιμώξεις του
ουροποιητικού συστήματος.
Όλοι οι κάτοικοι της χώρας και όσοι
είναι εγγεγραμμένοι σε μονάδες υγείας
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το
φαρμακείο της γειτονιάς τους, όταν
πάσχουν από κοινή, ήπια νόσο.
Όπως αναφέρεται στη σχετική
ανακοίνωση του NHS «αυτή η νέα
υπηρεσία θα βοηθήσει τους ανθρώπους
να έχουν πρόσβαση στη σωστή
φροντίδα στο σωστό μέρος, χωρίς
να χρειάζεται να πάνε στο ιατρείο ή
στο κοντινότερο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών», τα οποία παραμένουν
ανοιχτά και διαθέσιμα για περιστατικά
που απαιτούν άμεση περίθαλψη.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ B’ Τετραµήνου 2020
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
21-25/09/2020

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
23-27/11/2020

• Ενέργεια, τόνωση, ευεξία
σε κάθε ηλικία
• Οι ψείρες στο σχολείο
και οι λύσεις που δίνει
το φαρµακείο

Καλλυντικά προϊόντα στην
ασθένεια και ο ρόλος του
φαρµακοποιού

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
14-18/12/2020

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
26-30/10/2020

Λαµπερό πρόσωπο:
∆έρµα, µαλλιά, δόντια, µακιγιάζ

Η νέα τεχνολογία
στην υπηρεσία του ∆ιαβήτη

∆ΙΑΦHΜΙΣΗ: Βαρβάρα Τασάκου Τ. 210-6617777 (εσωτ. 385) E. b.tassakou@boussias.com
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ΠΙΣ: Απειλούν με κινητοποιήσεις
οι κλινικοεργαστηριακοί γιατροί
Λόγω των νέων επιβαρύνσεων από το clawback του 2019
Αποφάσεις για δυναμικές κινητοποιήσεις το Σεπτέμβριο έλαβε ο Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος (ΠΙΣ), εάν δεν υπάρξει σαφές πλαίσιο κατάργησης του clawback που στερεί
μεσοσταθμικά το 23% του εισοδήματος του διαγνωστικού κλάδου στην αποζημίωση
για το έτος 2019. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, «τα διαγνωστικά κέντρα και οι
κλινικοεργαστηριακοί γιατροί βρίσκονται ένα βήμα πριν από τον οικονομικό στραγγαλισμό»,
σε μια περίοδο που ήδη «τα έσοδα παρουσιάζουν δραματική μείωση λόγω της covid-19».
Όπως υπολογίζει ο ΠΙΣ, το συνολικό ποσό υπερβαίνει ήδη το 1 δισ. ευρώ, με την απώλεια
των εσόδων από το Α΄ εξάμηνο του 2020 εξαιτίας του κορονοϊού να αγγίζει το 15-20%
του κύκλου των εργασιών σε σύγκριση με το 2019. Το συνολικό ποσοστό υστέρησης
ρευστότητας για το 2020 θα ξεπεράσει το 30%, καθώς θα προστεθεί και η επιβάρυνση
10% από τις δόσεις παλαιότερων επιβαρύνσεων.
Ο ΠΙΣ σε τηλεδιάσκεψη με το Συντονιστικό Όργανο για το clawback και τον αντιπρόεδρο
του ΕΟΠΥΥ, Θ. Καρποδίνη ζήτησε να υπάρξουν άμεσα διορθωτικά μέτρα στη
συνταγογράφηση των διαγνωστικών εξετάσεων, ενώ θα πρέπει να εξετασθεί ακόμη και
το ζήτημα του ορίου δαπάνης ανά ασθενή, ώστε να μην ξεφεύγει ο προϋπολογισμός, ο
οποίος ούτως ή άλλως δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των 10 εκατ. και πλέον
ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

ΚΟΡΟΝΟΪΌΣ: ΑΝΆΓΚΗ ΕΠΑΓΡΎΠΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΉΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΩΝ ΜΈΤΡΩΝ
Το συμπέρασμα της τηλεδιάσκεψης επιδημιολόγων
και υπουργείου Υγείας υπό τον πρωθυπουργό
Οι εξελίξεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού συζητήθηκαν σε
τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη
διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τα δεδομένα και διαπιστώθηκε ότι η αύξηση των
κρουσμάτων δεν έχει οδηγήσει σε σημαντική επιδείνωση των επιδημιολογικών δεικτών.
Τονίστηκε όμως με έμφαση η ανάγκη επαγρύπνησης και αυστηρής εφαρμογής των
μέτρων για την αποφυγή του συνωστισμού και για τη χρήση μάσκας.
Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τους χώρους
διασκέδασης, όπου θα ενισχυθούν οι έλεγχοι. «Αν κρίνετε ότι πρέπει να σημάνετε
συναγερμό για τη λήψη κάποιου μέτρου, μη διστάσετε να το κάνετε έγκαιρα», τόνισε ο
Πρωθυπουργός στους επιστήμονες. Ανέφερε δε ότι οι τακτικές τηλεδιασκέψεις, όπως η
σημερινή, για την εξέλιξη της πανδημίας, θα συνεχιστούν τρεις φορές την εβδομάδα και
τον Αύγουστο.
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ΕΚΠΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΎ
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΣΠΟΥΔΏΝ ΤΜΉΜΑΤΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉΣ
Συμμορφώνεται πλήρως
με τις Αρχές Διασφάλισης
Ποιότητας του ESG 2015
Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία
η διαδικασία της πιστοποίησης του
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ). Συγκεκριμένα εκδόθηκε η «Απόφαση
Πιστοποίησης» του Συμβουλίου Αξιολόγησης
και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), στην οποία
αναφέρεται ότι το Τμήμα «συμμορφώνεται
πλήρως με τις αρχές του Προτύπου
Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές
Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015)
για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού
και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων».
Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης ορίζεται
για 4 έτη, από 29.05.20 έως 28.05.24.

Δωρεά 50 κλινών ΜΕΘ έκανε η Βουλή
στο νοσοκομείο «Σωτηρία» ύψους 8
εκατομμυρίων ευρώ. Οι υπερσύγχρονες
και πλήρως εξοπλισμένες κλίνες θα
παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία
εντός 60 ημερών από την έναρξη
των εργασιών και αναμένεται να
εκσυγχρονίσουν και να ενισχύσουν
σημαντικά το ΕΣΥ. Συμπληρωματικά
θα κατασκευαστεί πεζογέφυρα που θα
συνδέει τα χειρουργεία του νοσοκομείου
«Σωτηρία» με το νέο χώρο.

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: Διονυσία Βολίκα, T: 210-6617777 (εσωτ. 266) F: 210-66.17.778 E: dvolika@boussias.com
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Θοδωρής Αναγνωστόπουλος: Ο science communicator και πρώτος
Έλληνας fellow του Askoka, του μεγαλύτερου δικτύου κοινωνικών
επιχειρηματιών παγκοσμίως, γράφει στο f.daily
«Η ένταξή μου στο παγκόσμιο δίκτυο της Ashoka μου έδωσε τη δυνατότητα να κατανοήσω ακόμη βαθύτερα την
έννοια της κοινωνικής καινοτομίας, την οποία θα επιχειρήσω να αναπτύξω παρακάτω δίνοντας παραδείγματα από
τα έργα της κοινωνικής μας επιχείρησης, της SciCo.
Πρωταρχικό στοιχείο της είναι η ενσυναίσθηση ή αλλιώς η αντίληψη ενός προβλήματος και το πώς το ζει ο
συνάνθρωπός μας. Ένα παράδειγμα από μια δράση μας είναι το παρακάτω. Τον Ιούλιο του 2018 οι πυρκαγιές στο
Μάτι αποτέλεσαν την αφορμή για ένα ανοιχτό κάλεσμα που απευθύναμε στους πολίτες.
Άτομα από κάθε επιστημονικό χώρο,
με διαφορετικές εμπειρίες και γνώσεις,
συγκεντρώθηκαν στα γραφεία μας ώστε
να διερευνήσουμε τι θα μπορούσε να
προσφέρει η κοινωνία των πολιτών
πέρα από την εθελοντική συνεισφορά
τροφίμων και άλλων ειδών ανάγκης
στους πυρόπληκτους. Έτσι δημιουργήθηκε
το Fireathon, μια πρωτοβουλία από
τους πολίτες για τους πολίτες, μέσω της
οποίας αναπτύχθηκαν καινοτόμες ιδέες
τεχνολογίας σχετικά με το θέμα της
πυροπροστασίας και της αντιμετώπισης
των πυρκαγιών. Το έργο αυτό στη
συνέχεια αποτέλεσε μέρος της εταιρικής
υπευθυνότητας της Bayer Hellas.
Ένα δεύτερο και πολύ σημαντικό
συστατικό κοινωνικής καινοτομίας
αποτελεί η παρατήρηση. Τα τελευταία 6
χρόνια διοργανώνουμε τη μεγαλύτερη
γιορτή επικοινωνίας της Επιστήμης
στην Αθήνα, το Athens Science
Festival, που επισκέπτονται κάθε χρόνο
περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες.
Από την αξιολόγηση διαπιστώσαμε ότι
οι περισσότεροι επισκέπτες είχαν υψηλό
μορφωτικό επίπεδο και ήταν ήδη φιλικοί
με τις επιστήμες. Έπρεπε λοιπόν να
επινοήσουμε μια καινούργια πλατφόρμα
επικοινωνίας της επιστήμης για να φέρει
κυριολεκτικά την επιστήμη στο δρόμο
κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα από το

μορφωτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο.
Κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα του Mind
the Lab το πρώτο φεστιβάλ επιστήμης και
τεχνολογίας παγκοσμίως στα μετρό, τα
τραίνα, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια όπου
οι επισκέπτες συναντούν τις δράσεις μας
τυχαία.

Το τρίτο στοιχείο της κοινωνικής
καινοτομίας είναι το brainstorming και το
prototyping. Κάτι τέτοιο χτίζεται από τη
σχολική ηλικία, ενώ είναι τεκμηριωμένο
διεθνώς ότι η βιωματική εκπαίδευση
STEM (Science Technology Engineering
Mathematics) συντελεί τα μέγιστα προς
το δρόμο της επίλυσης προβλημάτων
(problem solving). Η δράση μας
STEMpowering Youth, που αποτέλεσε
πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της
Vodafone και στη συνέχεια μετεξελίχθηκε
σε κεντρική στρατηγική του οργανισμού
μέσω του Generation Next, έχει ως

βασικά χαρακτηριστικά την καλλιέργεια
δεξιοτήτων στους νέους, την ιδέα του
prototyping και της παραγωγής projects
τεχνολογίας. Κάθε χρόνο, έφηβοι από
κάθε γωνιά της Ελλάδας καλούνται να
εντοπίσουν ένα πρόβλημα της τοπικής τους
κοινωνίας και στη συνέχεια, αξιοποιώντας
τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να
δημιουργήσουν μια κατασκευή (project).
Από την αρχή του προγράμματος
έχουν ήδη δημιουργηθεί 289 project,
με το πρόγραμμα να έχει ταξιδέψει
σε 82 περιοχές της χώρας, μεταξύ
άλλων και σε ακριτικές περιοχές και
νησιά. Το πρόγραμμα έχει ξεχωρίσει
για τον ουσιαστικό αντίκτυπο που έχει
στην ελληνική κοινωνία ως εργαλείο
ενδυνάμωσης των νέων, με κορυφαία
διάκριση το 2019 που απέσπασε το
βραβείο Sustainable Success Award, στο
πλαίσιο του διεθνούς αναγνωρισμένου
θεσμού των Mariano Gago Ecsite
Awards».
Ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος είναι
science communicator, κοινωνικός
επιχειρηματίας και public speaker.
Πρόεδρος και συνιδρυτής της Κοινωνικής
Επιχείρησης SciCo και ο πρώτος Έλληνας
fellow του Askoka, του μεγαλύτερου
δικτύου κοινωνικών επιχειρηματιών
παγκοσμίως.

Ο μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός Ashoka ιδρύθηκε το 1981 από τον Bill Drayton. Δραστηριοποιείται σε 88 χώρες και έχει
υποστηρίξει και εντάξει στο παγκόσμιο δίκτυό του πάνω από 3.500 κορυφαίους κοινωνικούς επιχειρηματίες (Ashoka fellows), μεταξύ των
οποίων και δύο κατόχους βραβείων Νόμπελ Ειρήνης (Kailash Satyarthi και Mohammad Yunus).
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Το f.Daily σας εύχεται Καλό & Ασφαλές Καλοκαίρι

ELPEN: ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΉ
ΚΟΛΎΜΒΗΣΗΣ ΑΝΔΡΈΑ
ΒΑΖΑΊΟ

Θα είμαστε
πάλι μαζί στις

Είναι ο πρεσβευτής
του almora PLUS® SPORT

31● 08 ●2020

Η Bayer Ελλάς παρούσα στο «Πανόραμα
Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας»
H Bayer έδωσε και φέτος το παρών στο
Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας
που πραγματοποιήθηκε στις 11-15 Ιουλίου, για
πρώτη φορά virtually λόγω της πανδημίας. Πιστή
στο ετήσιο ραντεβού της ενημέρωσης των νέων,
η Bayer ανέδειξε τις τάσεις και τις ευκαιρίες
για επιχειρηματικότητα και απασχόληση που
προσφέρουν η υγεία και η γεωργία. Ο Ανδρέας Κυριαζής, Country Division Head, του
Τομέα Υγείας των Καταναλωτών της Bayer Ελλάς έκανε αναφορά στους δημογραφικούς
και μακροοικονομικούς μοχλούς ανάπτυξης της αγοράς των καταναλωτικών προϊόντων
υγείας διεθνώς, το ρόλο του marketing και της επιστήμης καθώς και τον καθοριστικό ρόλο
που έχουν ήδη και θα έχουν πολύ περισσότερο στο εγγύς μέλλον οι νέες τεχνολογίες στη
διαχείριση των πιο απλών, καθημερινών θεμάτων της υγείας. Αναφερόμενος στην κατάρτιση
που θα πρέπει να έχουν όσοι επιλέξουν να απασχοληθούν στον κλάδο των καταναλωτικών
προϊόντων υγείας, ξεχώρισε τη στρατηγική σκέψη που αποκτάται με τη μελέτη της αγοράς
και την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης διοργάνωσης,
η Bayer Ελλάς υποδεχόταν τους επισκέπτες του Πανοράματος σε ένα εικονικό περίπτερο
μέσα από το οποίο μπορούσαν να συστηθούν και να συνομιλήσουν με εκπροσώπους του
τμήματος ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας αλλά και να ενημερωθούν γι’ αυτή.

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

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία ELPEN
εγκαινίασε πρόσφατα μια νέα συνεργασία
με τον Ανδρέα Βαζαίο, κορυφαίο Έλληνα
κολυμβητή, πρωταθλητή Ευρώπης το 2019
στα 200μ πεταλούδα και στα 200μ μικτής
ατομικής, ο οποίος θα είναι ο επίσημος
πρεσβευτής του almora PLUS® SPORT.
Το almora PLUS® SPORT αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι τόσο των
προπονήσεων του όσο και των
συμμετοχών του σε ελληνικές και διεθνείς
διοργανώσεις, καθώς ενισχύει την απόδοση
κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης
και ταυτόχρονα ενυδατώνει τον οργανισμό.
Η συνεργασία βασίζεται στις κοινές αξίες
που χαρακτηρίζουν τις δύο πλευρές.
Στο επίκεντρο άλλωστε της 55ετούς και
πλέον πορείας της ELPEN τοποθετείται
διαχρονικά η πίστη στο όραμα και το πάθος
για την κατάκτηση υψηλών στόχων, αξίες
που διέπουν και την αθλητική διαδρομή
του Ανδρέα Βαζαίου, ο οποίος είναι και
απόφοιτος ψυχολογίας από το North
Carolina State University.

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

ΕΚΔΟΤΗΣ: Μιχάλης Μπούσιας

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ελενή 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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