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Απαγορεύεται η χρήση του serrapeptase  
σε συμπληρώματα διατροφής
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ΕΟΠΥΥ: Συστήνει ομάδα εργασίας 
για τη μείωση του clawback
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Τρόφιμα υποκατάστασης γευμάτων: Ποια 
εντάσσονται στις αρμοδιότητες του ΕΟΦ06

Ο τρόπος διάθεσης των ΦΥΚ  
από τα ιδιωτικά φαρμακεία
Οι προϋποθέσεις και οι όροι 

Ο ΕΟΠΥΥ δημοσιοποίησε την προτεινόμενη διαδικασία διάθεσης των Φαρμάκων Υψηλού 
Κόστους (ΦΥΚ) από τα ιδιωτικά φαρμακεία, με παρουσίαση που έκανε στα στελέχη των φαρ-
μακευτικών εταιρειών. Τα φάρμακα που θα διατίθενται τελικά στα φαρμακεία είναι 44, από 
τα οποία τα 4 είναι για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και όλα τα υπόλοιπα είναι ογκολογικά:

Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής:
Συνταγογράφηση: Ο γιατρός θα λαμβάνει μήνυμα 
από την ΗΔΙΚΑ ότι ο ασθενής θα επιλέγει αν θα 
παραλάβει το φάρμακό του από φαρμακείο ΕΟΠΥΥ 
ή από ιδιωτικό φαρμακείο μέσω του Φακέλου 
Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ). Συνεπώς προϋποτίθεται 
ότι η ΗΔΙΚΑ πρέπει να ετοιμάσει την εμφάνιση του 
μηνύματος.
Ο ασθενής θα εισέρχεται στο ΦΑΥ του και θα 
επιλέγει πού θέλει να εκτελέσει τη συνταγή. Αν 
επιλέξει ιδιωτικό φαρμακείο, θα δημιουργείται 
κωδικός αιτήματος. Ο ΕΟΠΥΥ θα προελέγχει 
τη συνταγή και αν το εγκρίνει, θα ενημερώνει 
τη φαρμακευτική εταιρεία ηλεκτρονικά για την 
αποστολή των φαρμάκων σε συγκεκριμένο ιδιωτικό 
φαρμακείο.
Αποστολή φαρμάκου: Η εταιρεία συνδέεται στο 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για να 
επικυρώσει την παραγγελία. Ενημερώνει τον ΕΟΠΥΥ 
για την παράδοση του προϊόντος και αποστέλλεται 
μήνυμα στο φαρμακείο, ενώ αποστέλλεται και το 
ατομικό αίτημα (συνταγή-φάρμακο-φαρμακείο) μέσω 
του ΟΠΣ. Συνεπώς, πρέπει να γίνει η σύνδεση των 
εταιρειών και των φαρμακείων με το ΟΠΣ.
Στη συνέχεια, η εταιρεία στέλνει το φάρμακο στο 
φαρμακείο βάσει μοναδικού κωδικού αιτήματος και 
εκδίδει τιμολόγιο και τριπλότυπο δελτίο αποστολής 
(ένα για την εταιρεία, ένα για το φαρμακείο και ένα 
για τον ΕΟΠΥΥ). Μετά δίνεται επιλογή στις εταιρείες 
να αποστείλουν τα σκευάσματα απευθείας στα 
φαρμακεία ή μέσω ιδιωτικών φαρμακαποθηκών.

•  Sprycel (Bristol Myers 
Squibb)

•  Sutent, Inlyta, Bosulif  
(Pfizer Ελλάς)

•  Hycamtin, Glivec, Tasigna, 
Afinitor, Votrient, Votubia, 
Imatinib/Sandoz (Novartis 
Hellas)

•  Vianib (Βιανέξ)
•  Imatinib/DEMO (Demo)
•  Temodal (Merck Sharp & 

Dohme)
•  Nexavar, Stibagra (Bayer)
•  Fludara (Sanofi-Aventis)
•  Giotrif, Vargatef (Boehringer 

Ingelheim)
•  Xeloda, Tarceva (Roche 

Hellas)
•  Caribine (ΑΡΗΤΗ)
•  Iressa (AstraZeneca)
•  Navelbine (Pierre Fabre)
•  Tyverb, Imatek (ΦΑΡΑΝ)
•  Carecitabine/Mylan 

(Generics Pharma)
•  Zerectum (Αναβίωσις ΙΚΕ)
•  Tezolamet, Preveloda 

(Φαρμαζάκ)
•  Lonsurf (Servier Ελλάς)
•  Xelazor, Imatinib/Vocate 

(Vocate Φαρμακευτική)
•  Xaluprin oral.susp (A V.I. 

Pharma)
•  Xagrid (Shire Ελλάς)
•  Ridoca, Teysuno, Imatinib/

Aenorasis (Ενόρασις)
•  Targretin, Lysodren (Arriani 

Φαρμακευτική)
•  Για ΣΚΠ: Gilenya (Novartis), 

Fampyra, Tecfidera 
(Genesis), Aubagio (Sanofi-
Aventis).

Υλοποίηση και έλεγχος συνταγών:  
Το φαρμακείο σκανάρει στο ΟΠΣ την 
παραλαβή του φαρμάκου ως εμπόρευ-
μα τρίτου, υπογράφει και παραδίδει 
στην εταιρεία τα δύο δελτία αποστολής. 
Μετά εκτελεί τη συνταγή μέσω του ΟΠΣ 
(μπορεί να απαιτηθεί επέκταση της εκτέ-
λεσης πέραν του 5μέρου). Η εταιρεία 
αποστέλλει στον ΕΟΠΥΥ συγκεντρωτικό 
τιμολόγιο και τα υπογεγραμμένα δελτία 
αποστολής. Το τμήμα του ΕΟΠΥΥ χρε-
ώνεται/αποχρεώνεται το φάρμακο. Ο 
ασθενής ενημερώνεται μέσω του ΦΑΥ 
για να παραλάβει το φάρμακο του. Οι 
εκτελεσμένες συνταγές αποστέλλονται 
στο Τμήμα Επεξεργασίας & Ελέγχου Συ-
νταγών σε μηνιαία βάση, σε ξεχωριστό 
φάκελο και με συγκεντρωτική κατάστα-
ση. Όλες οι συνταγές ψηφιοποιούνται 
και θα ελέγχονται. 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ:  
ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ  
Πλήθος σχολίων, αρνητικών αλλά και θε-
τικών, έχει αποσπάσει τις τελευταίες ώρες 
η πρεμιέρα των εξ αποστάσεως μαθημά-
των για την πιστοποίηση που απαιτείται, 
ώστε να διενεργούν οι φαρμακοποιοί 
τους εμβολιασμούς εντός των φαρμα-
κείων. Πολλοί φαρμακοποιοί, κυρίως με 
αναρτήσεις τους στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης, έκριναν πως το εκπαιδευτικό 
υλικό της 1ης & 4ης Ενότητας για την 
ορθή προσέγγιση των πελατών φαρμακεί-
ου, στην κατεύθυνση της ανάδειξης του 
ρόλου του φαρμακοποιού ως λειτουργού 
στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας, 
είναι κατώτερο των προσδοκιών τους. Δεν 
ήταν όμως και λίγοι εκείνοι που επικρο-
τούν την όλη διαδικασία θεωρώντας πως 
ανεξάρτητα από το ποιος διοικεί τον ΠΦΣ, 
η επιμόρφωση θα πρέπει να βελτιωθεί  
και συνεχιστεί δια βίου. 
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LACTOTUNE FIBER: 
ΑΝΑΔΕΊΧΘΗΚΕ ΩΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΊΑΤΡΟΦΗΣ  
ΤΗΣ ΧΡΟΝΊΑΣ

Σημαντικές διακρίσεις  
για την Innovis Pharma

Την Τετάρτη 
30 Οκτωβρίου 
πραγματοποιήθηκε 
η Τελετή Απονομής 
των Healthy Diet 

Awards 2020 που διοργανώθηκε από την 
Boussias Communications. Για 1η χρονιά 
επιβραβεύτηκε η αριστεία και η καινοτομία, 
στα προϊόντα των εταιρειών που προάγουν 
την ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.
Η κορυφαία ελληνική φαρμακευτική 
εταιρεία Innovis Pharma με το συμβιωτικό 
προϊόν Lactotune Fiber απέσπασε το Χρυσό 
Βραβείο στην κατηγορία «Food supplement 
of the year for adults» καθώς και το 
Platinum Βραβείο, συγκεντρώνοντας την 
υψηλότερη βαθμολογία σε ολόκληρη την 
ενότητα των συμπληρωμάτων διατροφής. 
Το Lactotune Fiber αποτελεί ένα από τα 
7 σκευάσματα της σειράς προβιοτικών 
Lactotune που χάρη στις εξειδικευμένες 
συνθέσεις τους παρέχουν κλινικά 
τεκμηριωμένα οφέλη για την υγεία.

ΕΟΠΥΥ: Συστήνει ομάδα εργασίας  
για τη μείωση του clawback
Στη σύσταση ομάδας εργασίας με στόχο τη μείωση ή και την εξάλειψη του clawback, την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στη συνταγογράφηση, αλλά και των προστίμων προς 
τους γιατρούς, προχωρά ο ΕΟΠΥΥ. Επικεφαλής της ομάδας εργασίας ορίζονται ο γ.γ. του 
υπουργείου Υγείας,  Ι. Κωτσιόπουλος και η αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Θ. Καρποδίνη. Θα 
συμμετέχουν επίσης στελέχη του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ καθώς και 
μέλη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

ALLERGAN HELLAS: ΔΊΑΘΕΤΕΊ 10 ΚΟΡΥΦΑΊΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΊΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΤΗΣ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΊΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΊΚΟΥ ΝΕΥΡΊΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΊ ΤΗΣ ΑΊΣΘΗΤΊΚΗΣ ΊΑΤΡΊΚΗΣ

Οι καινοτόμες θεραπείες που προσφέρει η Allergan 
στους ασθενείς με σοβαρές Οφθαλμολογικές και 
Νευρολογικές παθήσεις, καθώς και τα πρωτοποριακά 
προϊόντα της εταιρείας στον τομέα της Αισθητικής 
Ιατρικής παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια Media 
Workshop που πραγματοποίησε η εταιρεία. Ο Γιάννης 
Μπεσσής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 

Allergan Hellas υπογράμμισε ότι η εταιρεία αποτελεί σήμερα ηγετική δύναμη στην παγκόσμια 
αγορά φροντίδας υγείας, καλύπτοντας όλα τα στάδια παραγωγής ενός φαρμακευτικού 
προϊόντος (από την έρευνα και ανάπτυξη έως την παραγωγή και εμπορική διάθεση). Η 
Allergan έχει παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες και παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο 50 
καινοτόμων φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων καλύπτοντας 7 θεραπευτικές 
κατηγορίες. Παράλληλα, η εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση στην καινοτόμο φαρμακευτική 
έρευνα, εφαρμόζοντας το πρωτοποριακό μοντέλο Έρευνας & Ανάπτυξης «Ανοιχτή Επιστήμη», 
έχοντας σήμερα περισσότερα από 60 προγράμματα ανάπτυξης νέων προϊόντων σε εξέλιξη. 
Στην Ελλάδα, η Allergan Hellas ιδρύθηκε το 2016 και διαθέτει 10 κορυφαία προϊόντα στις 
κατηγορίες της Οφθαλμολογίας, του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και της Αισθητικής 
Ιατρικής. Σημειώνεται ότι το διάστημα 2016-2018 περισσότεροι από 276.000 ασθενείς με 
οφθαλμολογικές και νευρολογικές παθήσεις στην Ελλάδα ωφελήθηκαν από τις καινοτόμες 
θεραπείες της Allergan, ενώ περισσότεροι από 1.600 επαγγελματίες υγείας εκπαιδεύθηκαν 
στις βέλτιστες πρακτικές και στην αποτελεσματική και ασφαλή χρήση των προϊόντων της. 
«Η κουλτούρα της Allergan αποτυπώνεται στο μήνυμα BOLD FOR LIFE που σημαίνει ότι 
βρισκόμαστε δίπλα στους συνεργάτες μας, συνομιλούμε μαζί τους, προωθούμε καινοτόμες 
ιδέες και τους προσφέρουμε την εκπαίδευση που τους βοηθά να λαμβάνουν τις καλύτερες 
δυνατές αποφάσεις για τους ασθενείς τους», τόνισε ο Γ. Μπεσσής ολοκληρώνοντας την 
ομιλία του. Η Άννα-Μαρία Κόλλια, Senior Manager, Medical Affairs, παρουσίασε ένα από 
τα βασικά προϊόντα που δικαιολογούν την ηγετική θέση της εταιρείας στην Οφθαλμολογία. 
Πρόκειται για το μοναδικό στην Ελλάδα, βιοδιασπώμενο ενδοϋαλοειδικό εμφύτευμα 
βραδείας αποδέσμευσης δεξαμεθαζόνης. Χορηγείται για την αντιμετώπιση 3 παθήσεων 
που προκαλούν οπτικές βλάβες και μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρή απώλεια όρασης: το 
διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας, την απόφραξη της φλέβας του αμφιβληστροειδούς 
και τη διάμεση ή οπίσθια μη λοιμώδη ραγοειδίτιδα. Το εμφύτευμα δεξαμεθαζόνης της 
Allergan έχει εγκριθεί στη χώρα μας, αποζημιώνεται πλήρως και αποτελεί βασικό μέρος της 
θεραπευτικής προσέγγισης των ανωτέρω παθήσεων. Συνεχίζοντας στη 2η θεματική ενότητα, 
η οποία ήταν αφιερωμένη στη Νευρολογία, η Α. Κόλλια αναφέρθηκε στη βοτουλινική 
τοξίνη τύπου Α (αλλαντική τοξίνη), το προϊόν - σταθμό της Allergan, κάνοντας αναφορά σε 
δύο παθήσεις, στις οποίες ενδείκνυται η χρήση της, στην εστιακή σπαστικότητα μετά από 
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και στη χρόνια ημικρανία. 



3BOUSSIAS COMMUNICATIONS

#0156Δευτέρα 11|11|2019

www.Lactotune.gr
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Προκλήσεις και Δυνατότητες

www.clawback4pharma.gr

Διοργάνωση Με τη Συνεργασία 

Περιεχόμενο: Νέλλη Καψή, T: 210 6617 777 (εσωτ. 281), F: 210 6617 778, E: nellykapsi@yahoo.com
Ναταλία Τουμπανάκη, M: 694 7936 708, F: 210 6617 778, E ntoubanaki@boussias.com

Συμμετοχές & Χορηγίες: Χρυσούλα Κορδούλη, T: 210 6617 777 (εσωτ. 204), F: 210 6617 778,  
E: ckordouli@boussias.com, Ζωή Ρακοπούλου, T: 694 8388 608 E: rakopoulou@boussias.com 

14|11|19 
Divani Caravel Hotel  

Αίθουσα Olympia 

Ο Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων και η Πανελλήνια Ένωση 
Φαρμακοβιομηχανίας με την συνεργασία του HealthDaily , διοργανώνουν, για 1η φορά, ειδική Ημερίδα 
με θέμα το Clawback & τη Φαρμακευτική Δαπάνη. Η εκδήλωση αυτή σηματοδοτεί την ανάγκη έναρξης 
ανοικτού διαλόγου για τα θέματα του clawback και της φαρμακευτικής δαπάνης με στόχο την εξεύρεση 
ρεαλιστικών και πρακτικών λύσεων.

UCB: Θετικά τα αποτελέσματα ερευνών για 
ένα νέο φάρμακο κατά της χρόνιας ψωρίασης 

Η παγκόσμια βιοφαρμακευτική 
εταιρεία UCB ανακοίνωσε θετικά 
αποτελέσματα από τη μελέτη 
BE VIVID, την πρώτη από τρεις 
μελέτες Φάσης 3 που αξιολογούν 
την αποτελεσματικότητα και την 
ασφάλεια του bimekizumab, 
ενός αναστολέα της IL-17A 
και της IL-17F, στη θεραπεία 
ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή 
χρόνια ψωρίαση κατά πλάκας. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μετά από 16 εβδομάδες θεραπείας, το bimekizumab 
εκπλήρωσε τα κύρια καταληκτικά σημεία που ήταν βελτίωση τουλάχιστον 90% στη 
βαθμολογία του Δείκτη Έκτασης και Βαρύτητας της Ψωρίασης (PASI 90) και βαθμολογία 
«καθαρό» ή «σχεδόν καθαρό» δέρμα (IGA 0/1) στη Γενική Αξιολόγηση από τον Ερευνητή 
(IGA). Ωστόσο, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του bimekizumab δεν έχουν 
τεκμηριωθεί και το φάρμακο δεν έχει εγκριθεί από καμία ρυθμιστική αρχή παγκοσμίως. Τα 
πλήρη αποτελέσματα της BE VIVID θα παρουσιαστούν εν ευθέτω χρόνω. «Αυτά τα πρώτα 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα δείχνουν καθαρά ότι το bimekizumab έχει τη δυνατότητα 
να ανεβάσει τον πήχη ως προς τα ποσοστά επίτευξης κάθαρσης του δέρματος στους 
ασθενείς. Η επίτευξη καθαρού δέρματος είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς επηρεάζει θετικά 
τις ζωές των ασθενών με ψωρίαση. Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ένα σημαντικό 
ορόσημο στην εκτεταμένη κλινική ανάπτυξη του bimekizumab», είπε ο Mark Lebwohl, 
M.D., επικεφαλής ερευνητής της Μελέτης, καθηγητής Δερματολογίας στην έδρα Waldman 
και πρόεδρος του Τμήματος Δερματολογίας Kimberly and Eric J. Waldman της Ιατρικής 
Σχολής Icahn στο Mount Sinai της Νέας Υόρκης. 

Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΗΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ 
ΑΞΊΟΛΟΓΕΊ ΤΗΝ 
ΚΊΝΗΤΊΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ  
ΜΕ ΠΑΡΚΊΝΣΟΝ 
Την πρώτη φορητή συσκευή που αξιολογεί 
στην αληθινή ζωή την κινητικότητα των 
ασθενών με νόσο Πάρκινσον ανέπτυξαν 
Ισπανοί επιστήμονες. Με τη βοήθειά της 
ο γιατρός μπορεί να παρακολουθεί ακόμα 
και εξ αποστάσεως την πορεία της νόσου 
και να προσαρμόζει τη θεραπεία σε κάθε 
ασθενή ξεχωριστά. Όπως εξήγησαν 
οι επιστήμονες από το Πολυτεχνικό 
Πανεπιστήμιο της Καταλονίας, η συσκευή 
τους αποτελεί προϊόν μιας έρευνας που 
άρχισε πριν από 10 χρόνια. Στη μορφή της 
που άρχισε να διατίθεται πανευρωπαϊκά 
(και στην Ελλάδα) μοιάζει με κινητό 
τηλέφωνο, το οποίο φορά ο ασθενής στη 
ζώνη του για 5 έως 7 ημέρες. Τη συσκευή 
ρυθμίζει αρχικά ο γιατρός, εισάγοντας 
τα στοιχεία και τα ανθρωπομετρικά 
χαρακτηριστικά του ασθενούς. Στη 
συνέχεια, την τοποθετεί ο ασθενής στη 
ζώνη του και αυτή αρχίζει να λειτουργεί 
αυτόνομα καταγράφοντας όλο το 24ωρο 
τα κινητικά συμπτώματα της νόσου.

http://www.clawback4pharma.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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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!

ΕΟΦ: Απαγορεύεται η χρήση του 
serrapeptase σε συμπληρώματα διατροφής
Υπάρχει όμως αδειοδοτημένο φάρμακο

Η Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) ενημε-
ρώνει ότι το ένζυμο σερραπεπτάση ή σερρατιοπεπτιδάση (serrapeptase ή serratiopeptidase) 
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των συστατικών που υπόκεινται στη νομοθεσία περί 
νέων τροφίμων και έως σήμερα δεν υπάρχει σχετική έγκριση. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται 
η κυκλοφορία συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν το εν λόγω συστατικό έως ότου 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση με βάση  τον ευρωπαϊκό κανονισμό ΕU/2015/2283. Ωστόσο 
ο ΕΟΦ υπενθυμίζει ότι στην Ελλάδα υφίσταται αδειοδοτημένο φάρμακο με την εν λόγω 
δραστική ουσία και εγκεκριμένη ελάχιστη ημερήσια δόση τις 30.000IU.

«ΔΊΑΧΕΊΡΊΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΊΚΟΥ ΚΊΝΔΥΝΟΥ»
Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος στο ΕΚΠΑ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει 
φέτος πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, 
Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» με τις τρεις ειδικεύσεις. Οι απόφοιτοι 
του προγράμματος θα μπορούν να στελεχώσουν μονάδες Ιατρικής Εργασίας, Υγιεινής και 
Ασφάλειας, Δημόσιας Υγείας και Φαρμακοεπαγρύπνησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 
να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του 
γνωστικού αντικειμένου αλλά και να διδάξουν. Διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα 
οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των 
μαθημάτων γίνεται κατεξοχήν διά ζώσης σε αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης διαλέξεων από 
καθηγητές διακεκριμένων πανεπιστημίων της αλλοδαπής τόσο δια ζώσης όσο και με μέσα 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου 
σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Θετικών Επιστημών και Τμημάτων 
Διατροφής, Φυσικής Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, 
Οικονομικών Σπουδών και συναφών αντικειμένων ΑΕΙ, απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ 
και ΤΕΙ, καθώς και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου.  
Ο μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν είναι 
35 φοιτητές και τα δίδακτρα ανέρχονται σε 4000€, τα οποία θα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες 
δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Εργαστηρίου 
Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Περισσότερες 
πληροφορίες: 210 7462059, eriza@med.uoa.gr και εδώ. 

ΦΣΘ: ΚΑΝΟΝΊΚΑ 
Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ  
ΤΑΜΕΊΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΊΑΣ
Το ταμείο δεσμεύτηκε ότι 
θα αποπληρώσει τους 
φαρμακοποιούς

Εξελίξεις σημειώθηκαν στο ζήτημα 
του Ταμείου Αεροπορίας και του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
ο οποίος είχε ανακοινώσει στις αρχές 
του μήνα ότι θα αναστείλει την επί 
πιστώσει χορήγηση φαρμάκων στους 
ασφαλισμένους του ταμείου, λόγω 
καθυστερήσεων στην εξόφληση των 
φαρμακοποιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Συλλόγου, το Ταμείο της Αεροπορίας 
επικοινώνησε με το ΦΣΘ και δεσμεύτηκε 
ότι έως το τέλος του 2019 θα έχει 
αποπληρώσει όλους τους λογαριασμούς 
έως και των μηνών Σεπτεμβρίου-
Οκτωβρίου 2019. Παράλληλα διαβεβαίωσε 
ότι προχώρησε σε νέες συστάσεις προς 
τους ελεγκτές του Ταμείου και ζήτησε 
από το Σύλλογο να αναθεωρήσει την 
απόφασή του. Το Δ.Σ. του ΦΣΘ αποφάσισε 
να δώσει την πίστωση χρόνου στο Ταμείο 
της Αεροπορίας, ώστε να εκπληρώσει τις 
δεσμεύσεις του, αλλά τονίζει ότι αν αυτό 
δεν συμβεί, η απόφαση για αναστολή της 
επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους 
ασφαλισμένους του Ταμείου θα υλοποιηθεί 
αυτόματα την 1η Ιανουαρίου 2020. 
Συνεπώς οι φαρμακοποιοί συνεχίζουν 
να εκτελούν κανονικά τις συνταγές του 
Ταμείου Αεροπορίας έως τέλος του 
χρόνου, έως ότου υπάρξει νεότερη 
ενημέρωση από το Σύλλογο.

https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/ektimisi_kai_diacheirisi_epaggelmatikoy_periballontikoy_kai_farmakeytikoy_kindynoy/
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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%

Η Ευρώπη επενδύει 9,9 εκατομμύρια ευρώ 
στην υγειονομική ασφάλεια
Για την Κοινή Δράση «SHARP», στην οποία συμμετέχει και ο ΕΟΔΥ

Είκοσι έξι ευρωπαϊκοί φορείς, ανάμεσά τους και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας (ΕΟΔΥ), θα συνεργαστούν για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Κοινής 
Δράσης για την υγεία SHARP που στοχεύει στην ενίσχυση του διεθνούς υγειονομικού 
κανονισμού και της ετοιμότητας απόκρισης της ΕΕ σε σοβαρές απειλές για την υγεία. 
Ο ΕΟΔΥ έχει οριστεί από το υπουργείο Υγείας ως ο «αποκλειστικός δικαιούχος» 
της υλοποίησης της δράσης, στην οποία θα συμμετέχουν επίσης τα Εργαστήρια 
Μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ και του  ΑΠΘ, το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το  Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του 
υπουργείου Υγείας. Αυτή η Κοινή Δράση των 9,9 εκατομμυρίων ευρώ και των 3 
χρόνων διάρκειας συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Πρόγραμμα Υγείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 20% από ιδία μέσα του κάθε φορέα που συμμετέχει.

ΟΦΕΤ: Η ΣΤΟΜΑΤΊΚΗ ΥΓΊΕΊΝΗ  
ΣΤΟ 19ο PHARMA POINT
Ο Όμιλος συμμετείχε με ένα εντυπωσιακό περίπτερο

Η στοματική υγιεινή στις ευαίσθητες κατηγορίες 
των κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού 
ήταν το θέμα της ομιλίας του Δημήτρη Κήττα 
οδοντιάτρου-στοματολόγου, στο 19ο Pharma 
Point στη Θεσσαλονίκη. Ο Δ. Κήττας μίλησε για 
τα καινοτόμα προϊόντα της φαρμακοβιομηχανίας 
InterMed που μπορούν να βελτιώσουν την 

ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και είναι στοχευμένα για κάθε ανάγκη, καθώς 
επίσης και για μια σειρά άλλων σκευασμάτων, όπως εργονομικές οδοντόβουρτσες, 
συμπληρώματα διατροφής με προβιοτικά κ.λπ. Στο 19o PHARMA point ο Όμιλος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη με τις φαρμακοβιομηχανίες του Uni-pharma & 
InterMed συμμετείχε με ένα εντυπωσιακό περίπτερο. Παράλληλα, στις 6 Νοεμβρίου, 30 
μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές της Οδοντιατρικής Αθηνών με τους καθηγητές 
τους ξεναγήθηκαν στο state of art βιοκλιματικό εργοστάσιο της Uni-pharma στην Κηφισιά 
και είχαν την ευκαιρία να ακούσουν μια σειρά από παρουσιάσεις γύρω από το Πρόγραμμα 
Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) των Uni-pharma και InterMed. Κορυφαία στιγμή ήταν 
η υλοποίηση του Science on the Go -Κινητό Εργαστήρι Γνώσης και επιστήμης- που 
αφορούσε προσομοίωση για την παρασκευή ενός στοματικού διαλύματος.

ΤΡΟΦΊΜΑ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ 
Ποια εντάσσονται στις 
αρμοδιότητες του ΕΟΦ

Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι από τα τρόφιμα 
που χρησιμοποιούνται σε δίαιτες 
μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους 
και υποκαθιστούν γεύματα αποτελούν 
αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του 
μόνο όσα εμπίπτουν στις διατάξεις του 
ευρωπαϊκού κανονισμού 609/2013, τα 
οποία είναι «υποκατάστατα του συνόλου του 
διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού 
βάρους» και «όταν χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού, 
αντικαθιστούν τη συνολική ημερήσια 
διατροφή». Τα τρόφιμα που «υποκαθιστούν 
μέρος του συνολικού ημερήσιου 
διαιτολογίου» δεν εμπίπτουν στις διατάξεις 
του κανονισμού και δεν αποτελούν πλέον 
αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του ΕΟΦ.

APIVITA EXPERIENCE 
STORE: ΤΟ ΠΡΩΤΟ BEE SPOT 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  
Το APIVITA Experience Store αποτελεί 
το πρώτο επίσημο Bee Spot κατάστημα 
στην Αθήνα. Στον τέταρτο όροφο η 
ομάδα του The Bee Camp τοποθέτησε 
ένα πρωτότυπο Bee Spot, το οποίο 
αποτελεί ασφαλές καταφύγιο  για τις 
αστικές μέλισσες. Παράλληλα, με το 
σύνθημα «Σώστε τις Μέλισσες», χιλιάδες 
παιδιά μέσα στο 2019 έχουν «γνωρίσει» 
τη μέλισσα, έχουν ενημερωθεί για την 
επικονίαση και πώς αυτή λειτουργεί 
μέσα από τα πρωτότυπα και διαδραστικά 
εργαστήρια του «The Bee Camp». 

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

