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      υψηλού κόστους

Υποχρέωση αναγραφής της δοσολογίας
     στις συνταγές: παρεμβάσεις στο υπουργείο
     Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κανονικά εκτελούνται συνταγές 
     με Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. μέχρι εκδόσεως καταλόγου

Δυσκολίες πληρωμών: 
     βουλιάζουν τα ασφαλιστικά ταμεία

Ανάκληση του ιατροτεχνολογικού 
     προϊόντος «Licatack 3-σε 1 
     αφρώδης λοσιόν»



Τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε έκπληκτοι τις προ-
σπάθειες των κυβερνώντων να επιβάλουν αποφάσεις και 
να θεσμοθετούν νόμους με σκοπό -την κατ’ αυτούς- προ-
άσπιση του δημοσίου συμφέροντος αλλά και την αναβάθ-
μιση της φαρμακευτικής περίθαλψης. Οι κυβερνώντες με 
το...ανοιχτό μυαλό και τις...μοντέρνες ιδέες επιχειρούν να 
ανακαλύψουν λύσεις οι οποίες θα μειώνουν τις φαρμα-
κευτικές δαπάνες, παραβλέποντας –ηθελημένα- ότι στην 
αρχή της αλυσίδας της φαρμακευτικής περίθαλψης βρί-
σκεται η φαρμακοβιομηχανία. 
Ξεκίνησαν από τον προηγούμενο χρόνο με την ψήφιση 
ενός νόμου για την είσπραξη του 3% επί της λιανικής 
τιμής των φαρμάκων μέσω των φαρμακείων, αφού 
δεν μπορούσαν επί τρία χρόνια να εισπράξουν από τους 
βιομήχανους το νομοθετημένο 4% επί της χονδρικής τι-
μής των φαρμάκων (rebate). Το ότι ο νέος αυτός νόμος 
δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί δεν απασχόλησε κανέ-
ναν από τους εμπνευστές του. Τους αρκούσε-όπως ισχυ-
ρίζονταν-ότι θα βρεθεί τρόπος το 3% να εισπραχθεί από 
τα φαρμακεία! Τελικά το μόνο που κατάφεραν ήταν να ξε-
σηκώσουν τους φαρμακοποιούς και να … ανακουφίσουν 
τους βιομήχανους, οι οποίοι έβλεπαν με ικανοποίηση να 
γεννιέται ένας νέος νόμος ο οποίος επειδή δεν θα εφαρ-
μοζόταν δεν θα τους άγγιζε. 
Το δεύτερο φιάσκο ήταν η προσπάθεια εφαρμογής 
του νόμου για την απαγόρευση της συνταγογράφη-
σης των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. Για να «περάσουν» χωρίς πολιτικό 
κόστος την απαγόρευση αυτή εφεύραν τα χρωματιστά 
κουπόνια. Εφάρμοσαν, λοιπόν, τη λίστα των μη συνταγο-
γραφουμένων φαρμάκων από την 1η του 2009 βασιζό-
μενοι στο....εξής θαύμα: Στο πρώτο λεπτό του νέου έτους 
να αλλάξουν αυτομάτως χρώμα όλα  τα κουπόνια των 
Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ που υπάρχουν στα φαρμακεία και στις φαρμα-
καποθήκες καθώς και στο στοκ των βιομηχανιών  και να 
γίνουν..καφέ! Έτσι στην αγορά άρχισαν να κυκλοφορούν 
φάρμακα με τα νέα χρωματιστά κουπόνια, παράλληλα με 
τα παλαιά άχρωμα. Γιατροί ,φαρμακοποιοί, ασφαλιστικά 
ταμεία άρχισαν να διαπληκτίζονται μεταξύ τους μη πι-
στεύοντας ότι υπήρχε τέτοια …θαυμαστή διάταξη νόμου. 
Τελικά μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του Φ.Σ.Α., ο Ε.Ο.Φ. 
αναγκάστηκε να εξηγήσει ότι «…η χρωματική διαφορο-
ποίηση ουδόλως σχετίζεται με την συνταγογράφηση των 
φαρμάκων»… πείθοντας ποιον άραγε; 
Το τρίτο…έξυπνο χτύπημα κατά της μείωσης των φαρ-
μακευτικών δαπανών ήταν η εφεύρεση εκ μέρους του 
υπουργείου Απασχόλησης, της υποχρέωσης αναγραφής 
της δοσολογίας στις συνταγές! Ποιος να ήταν άραγε ο 
εγκέφαλος αυτής της….σατανικής ιδέας; Προφανώς, κά-
ποιος από τους γραφειοκράτες του υπουργείου, που νόμιζε 

ότι ανακάλυψε το αντίδοτο της υπερσυνταγογράφησης! Ο 
Φ.Σ.Α. διαμαρτυρήθηκε έντονα και ζήτησε να αποσυρθεί 
αυτή η υποχρέωση. Και -όπως θα διαβάσετε στο σχετικό 
άρθρο της «Εγκυκλίου», ο Γ. Γραμματέας του Υπουργείου 
Απασχόλησης κ.Μαμωνάς βρήκε τη λύση : «..δοσολογία 
χρειάζεται απαραιτήτως όταν η ποσότητα των αναγραφό-
μενων  εμβαλλαγίων είναι πάνω από δύο»!Οποία….υπο-
κρισία. Γιατί να χρειάζεται πάνω από δύο, ή όχι πάνω από 
τρία ή τέσσερα; Και αν η συνταγή περιέχει κολλύρια, πώς 
θα ελεγχθούν οι σταγόνες; Ποιος θα έχει την ευθύνη των 
ποσοτήτων; Ένα σωρό ερωτήματα που αναζητούν απαντή-
σεις που δεν θα έρθουν, γιατί απλά δεν υπάρχουν. 
Και ήρθε το τέταρτο και τελευταίο χτύπημα! Τα νοσο-
κομειακά φάρμακα (καλούνται επίτηδες «φάρμακα 
υψηλού κόστους» για να παραμένει ανοιχτός και να 
διευρύνεται συνέχεια ο κατάλογός τους) θα χορηγού-
νται πλέον και από τα φαρμακεία αλλά με λιανική τιμή 
που θα προκύπτει από την χονδρική συν 5%.
Τα ζητήματα που γεννώνται γι’ αυτό το νέο νομοθετικό 
«εγχείρημα» είναι πολλά και πιεστικά: Καταρχάς ο ΦΠΑ 9% 
πού είναι; Τον έφαγε ο δαίμων του Τυπογραφείου; Έτσι, θα 
αγοράζουμε το φάρμακο π.χ. 109€, θα το πουλάμε 105€ 
και θα πληρώνουμε επί πλέον τον φόρο εισοδήματος. Δη-
λαδή, σε κάθε φάρμακο χονδρικής τιμής 100€ θα πληρώ-
νουμε από την τσέπη μας περίπου 14€. Αλλά γιατί αυτή η 
πρεμούρα; Γιατί θα πρέπει να δίνουμε τα φάρμακα αυτά 
στην τιμή που ορίζεται από τον νόμο και τα νοσοκομεία 
να πάψουν να τα χορηγούν; Διότι έτσι εξυπηρετούνται οι 
βιομηχανίες. Και θα πουλάνε τα φάρμακα στη χονδρική 
τιμή και όχι στη νοσοκομειακή τιμή, και θα εισπράττουν 
τα χρήματα τους αμέσως από τα φαρμακεία και όχι μετά 
από τρία –και βάλε- χρόνια από τα νοσοκομεία.
Όμως, εμείς  καλούμεθα: 
l  Να πουλάμε φάρμακα με καθαρή ζημία. 
l  Να πληρώνουμε από την τσέπη μας τον ΦΠΑ για νοσο-

κομειακά φάρμακα και φάρμακα υψηλού κόστους. 
l  Να πιστώνουμε επ’αόριστον τα ασφαλιστικά ταμεία.
l  Να διημερεύουμε και διανυκτερεύουμε χωρίς υπερω-

ριακή αμοιβή. 
l  Να χρηματοδοτούμε ένα αφερέγγυο δημόσιο.
Και επιπλέον να εξασκούμε μόνο εμείς πρωτοβάθμια πε-
ρίθαλψη, για την οποία το κράτος δε δίνει δεκάρα… 
Αν νομίζουν ότι βρήκαν ηλίθιους είναι γελασμένοι!

Με εκτίμηση

Για τον Φ.Σ.Α.

            Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Κωνσταντίνος Λουράντος Ηλίας Γιαννόγλου

editorial

Ψάχνουν για ηλιθίους;



  επαγγελματικά επίκαιρα

Στο προηγούμενο τεύχος της «Εγκυκλίου» σάς είχαμε 

αναφέρει τον κατάλογο φαρμάκων υψηλού κόστους που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2717/31-12-2008. Στον κατά-

λογο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο νοσοκομειακά 

φάρμακα, αλλά και φάρμακα που ουδέποτε δίνονταν από 

τα νοσοκομεία αλλά από τα φαρμακεία. 

Στην ίδια «Εγκύκλιο» είχαμε κάνει ανάλυση για ποιους λό-

γους ο νόμος αυτός δεν μπορεί στην πράξη να εφαρμοστεί. 

Ζητήσαμε από τον υπουργό Υγείας Δ. Αβραμόπουλο και το 

Γενικό Γραμματέα Α. Καλογερόπουλο, σε συνεργασία με την 

υπουργό Απασχόλησης Φάνη Πετραλιά, να αποσύρουν το 

νόμο διότι μεταξύ άλλων δεν προβλέπεται ούτε… Φ.Π.Α.

Είναι άξιον απορίας πώς οι εμπνευστές του νόμου αυτού 

δημιούργησαν μια νέα τιμή φαρμάκου (χονδρική τιμή + 

5%) στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρα-

τήσεις, που εν προκειμένω είναι 9% (Φ.Π.Α.). Συνεπώς οι 

φαρμακοποιοί θα αγοράζουν τα φάρμακα αυτά σε χον-

δρική τιμή, θα τα πωλούν στη νέα λιανική τιμή (χονδρική 

τιμή +5%) και θα αποδίδουν στην εφορία 9% Φ.Π.Α., ο 

οποίος δεν περιέχεται στη νέα λιανική τιμή. Από αυτή 

και μόνο τη διαδικασία ο φαρμακοποιός χάνει 4%. 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η νέα λιανική τιμή (χονδρι-

κή τιμή +5%) αφορά μόνο τα ασφαλιστικά ταμεία και όχι 

την επίσημη λιανική τιμή, η οποία θα είναι αυτή που ήδη 

γνωρίζουμε. Συνεπώς θα υπάρχουν δύο τιμές πώλησης.Εί-

ναι γεγονός ότι οι μόνοι οι οποίοι ωφελούνται από το νόμο 

αυτό είναι οι φαρμακοβιομήχανοι, οι οποίοι διοχετεύοντας 

τα φάρμακα υψηλού κόστους μέσω των φαρμακείων θα ει-

σπράττουν άμεσα το κόστος τους, ενώ μέσω νοσοκομείων 

έπαιρναν τα χρήματά τους μετά από αρκετά χρόνια, και μά-

λιστα με την προϋπόθεση της παροχής ειδικής έκπτωσης. 

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής αντέδρασε άμεσα 

ζητώντας την εδώ και τώρα απόσυρση του νόμου ή 

τουλάχιστον την αναβολή εφαρμογής του, ώστε να 

κερδηθεί χρόνος για να προβούμε σε όλες τις νομικές 

ενέργειες εναντίον του. 

Πράγματι στις 30-1-2009 με εξαιρετικώς επείγουσα 

επιστολή του το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινω-

νικής Προστασίας απέστειλε έγγραφο προς το Σύλ-

λογο με το οποίο ανεστάλη η εφαρμογή του νόμου 

μέχρι 28-2-2009. 

Τη Δευτέρα 9-2-2009 κατατέθηκε, για λογαριασμό του 

Συλλόγου από τη νομικό του σύμβουλο ενώπιον του 

Δ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση 

ακύρωσης του Νόμου κατά της υπουργού Απασχό-

λησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Πετραλιά και 

του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. 

Αβραμόπουλου. Παράλληλα εξετάζεται νομικά η αίτηση 

νοσοκομειακά φάρμακα 
ή φάρμακα υψηλού κόστους

  επαγγελματικά επίκαιρα



ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της απόφασης αυτής, η 

οποία πλήττει καίρια τα φαρμακεία. 

Τα νοσοκομεία όμως, μη γνωρίζοντας την αναστολή του 

νόμου, σταμάτησαν να έχουν αρκετά από τα νοσοκομει-

ακά φάρμακα και ήδη προτρέπουν τους ασφαλισμένους 

να τα παίρνουν μέσω φαρμακείων. Με τον τρόπο αυτό 

άρχισαν να δημιουργούνται αρκετά προβλήματα διότι, 

από τη στιγμή που δόθηκε παράταση εφαρμογής του 

νόμου αυτού, ισχύει το παλαιό καθεστώς ορισμένων 

φαρμάκων για τα οποία απαιτείται το «Στερείται» για 

να χορηγηθούν από τα φαρμακεία. 

Τα νοσοκομεία δεν τοποθετούν πάνω στις συνταγές την έν-

δειξη «Στερείται», με αποτέλεσμα ο κόσμος να πηγαίνει από 

νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να βρει τα φάρμακά του. 

Αυτό ακριβώς θα γίνει σε μέγιστο βαθμό από 1-3-2009 

εάν δεν δοθεί νέα παράταση ή δεν αποσυρθεί ο νόμος. 

Με το σημερινό καθεστώς κανείς φαρμακοποιός δεν πρό-

κειται να εκτελέσει με ζημία του ούτε μία συνταγή. 

Στις 12-2-2009 ο Φ.Σ.Α. εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο 

τύπου:

«Επικίνδυνες αποφάσεις για τη δημόσια υγεία»

«Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, έκπληκτος, παρα-

κολουθεί τον τελευταίο καιρό τα αλλεπάλληλα νομοθε-

τήματα τα οποία αφορούν την εν γένει διακίνηση του 

φαρμάκου στην Ελλάδα αντιλαμβανόμενος ότι τα παιχνί-

δια που παίζονται εις βάρος φαρμακοποιών και ασφαλι-

σμένων δεν έχουν τελειωμό. 

Η δήθεν επιτρεπόμενη πλέον διάθεση των νοσοκο-

μειακών φαρμάκων από τα φαρμακεία στην πραγ-

ματικότητα εξυπηρετεί μόνο τους φαρμακοβιομή-

χανους. Το υπουργείο προσπαθεί να μετακυλήσει 

τη διάθεση των φαρμάκων αυτών από τα κρατικά 

νοσοκομεία -τα οποία αδυνατούν να πληρώσουν 

τους προμηθευτές τους- προς τα ιδιωτικά φαρμα-
κεία. 
Οι φαρμακοποιοί δεν θα δεχτούν να χορηγούν νοσοκο-

μειακά φάρμακα με ζημία τη στιγμή που ο υφιστάμενος 

νόμος ορίζει ποσοστό κέρδους 5%, όταν φορολογούνται 

για ποσοστό κέρδους 25%. Αποτέλεσμα αυτής της κατά-

στασης θα είναι η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, οι οποί-

οι από 1-3-2009 δεν θα μπορούν να βρουν τα φάρ-
μακα τους στα ιδιωτικά φαρμακεία. Αναπόφευκτα θα 

δημιουργηθούν ελάχιστα σημεία χορήγησης αυτών των 

φαρμάκων (5-6 σε όλη την Αττική), δηλαδή τα φαρμακεία 

που βρίσκονται κοντά σε νοσοκομεία. Εκτός αυτού, είναι 

προφανές ότι η αφερεγγυότητα του Δημοσίου και αρκε-

τών ασφαλιστικών ταμείων, που καθυστερούν τις πληρω-

μές τους επί εξάμηνο και πλέον (παρά τις συνεχείς περί 

του αντιθέτου δημόσιες δεσμεύσεις του υπουργού Υγείας 

κ. Αβραμόπουλου), καθιστούν αδιανόητη την οποιαδήπο-

τε εφαρμογή του νόμου αυτού.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής κατέθεσε ενώπιον 

του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης της 

απόφασης αυτής των συναρμόδιων υπουργείων για τα 

νοσοκομειακά φάρμακα. Εντός των ημερών θα κατατεθεί 

για το ίδιο θέμα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προ-

σφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Όλα αυτά μάς δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μία κατάσταση 

επικίνδυνη για τη φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμέ-

νων, καθώς κατασκευάζονται νόμοι οι οποίοι ψηφίζονται 

στη Βουλή και οι οποίοι είναι στην πράξη ανεφάρμοστοι.

Καλούμε τους εμπνευστές αυτών των νόμων να ενσκή-

ψουν στα τεράστια προβλήματα της δημόσιας υγείας, να 

αφουγκραστούν την αγωνία των λειτουργών της ιατρο-

φαρμακευτικής περίθαλψης και να πάψουν να πειραμα-

τίζονται στις πλάτες των ασφαλισμένων υποβαθμίζοντας 

τη φαρμακευτική τους περίθαλψη».  <

  επαγγελματικά επίκαιρα



  επαγγελματικά επίκαιρα

Σύμφωνα με το νέο Π.Δ. 121/2008, όπως σας ενημερώ-
σαμε στο προηγούμενο τεύχος της “Εγκυκλίου”, «…συντα-
γή κανονικώς εκδοθείσα και κανονικώς εκτελεσθείσα θεω-
ρείται εκείνη που περιλαμβάνει τα κατωτέρω σημεία: την 
επωνυμία του ασφαλιστικού φορέα, το ονοματεπώνυμο 
του ασφαλισμένου-ασθενούς, δοσολογία […]». 
Αυτό σημαίνει ότι συνταγή που δεν έχει δοσολογία θεω-
ρείται κακώς εκτελεσθείσα και δεν εξοφλείται. 
Ο ΦΣΑ με έγγραφό του ζήτησε να αφαιρεθεί άμεσα 
η λέξη δοσολογία από το ανωτέρω άρθρο του Π.Δ. 
121/2008. Παρά τη διαβεβαίωση από το Υπουργείο ότι 
το αίτημά μας θα γίνει δεκτό, ο γενικός γραμματέας του 
Υπουργείου Απασχόλησης κ. Μαμωνάς μάς απέστειλε έγ-
γραφο στο οποίο αναφέρεται το εξής εκπληκτικό:

«…Οι υπηρεσίες ασφαλιστικών οργανισμών κατά τον έλεγ-
χο των συνταγών δεν θα πρέπει να περικόπτουν τις συντα-
γές που περιέχουν μέχρι δύο (2) εμβαλλάγια, επειδή δεν 
αναγράφεται επί της συνταγής το δοσολογικό σχήμα, θεω-
ρώντας ότι δεν είναι ορθά συμπληρωμένη η συνταγή.
Σε συνταγές, όμως, που περιέχονται περισσότερα από δύο 
εμβαλλάγια και είναι απολύτως απαραίτητη η αιτιολόγηση 
αναγραφής μεγαλύτερης ποσότητας, η μη αναγραφή της 
δοσολογίας αποτελεί λόγο μη εξόφλησης συνταγής».

Την ίδια μέρα, απεστάλη έγγραφη απάντηση από το Φ.Σ.Α., 
το οποίο και σας παραθέτουμε αυτούσιο:

«Προς το Γεν. Γραμματέα υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Μαμωνά

Σε απάντηση του υπ. αριθ. Φ80000/2092/219/4-2-2009 
εγγράφου σας, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις για 
την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 121/2008, 
έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 
Ότι καταβάλετε μεγάλη προσπάθεια να επιρρίψετε ακόμη 
μία φορά στις πλάτες των φαρμακοποιών τις διάφορες, κατά 
την άποψή σας, “παραλείψεις” που αφορούν τη συνταγογρά-
φηση. Είναι επίσης εξόχως προκλητικό να μην αναφέ-
ρεται πουθενά το ότι για τη συνταγογράφηση αποκλει-
στική ευθύνη έχει ο γιατρός και όχι ο φαρμακοποιός. 
Έχουμε επανειλημμένως εκφράσει τη δυσαρέσκειά μας για 
την άνιση μεταχείριση που εδώ και πολύ καιρό επιφυλάσσει 
το Υπουργείο σας για τους φαρμακοποιούς.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ο φαρμακοποιός δεν συντα-

γογραφεί και ως εκ τούτου οι “παραλείψεις” των συνταγών 
που οφείλονται στη συνταγογράφηση θα πρέπει να βαρύ-
νουν αποκλειστικά και μόνο τους συνταγογράφους ιατρούς. 
Ποιος ο λόγος να επιβάλλεται δοσολογία στις περιπτώσεις 
που αναγράφονται φάρμακα άνω των δύο εμβαλλαγίων; Για 
να μετράει ο φαρμακοποιός τα χαπάκια, τις κουταλιές από τα 
σιρόπια ή τις συνταγές από τα διάφορα υγρά σκευάσματα, 
ώστε να διαπιστώσει την ορθή ή όχι αναγραφόμενη ποσότη-
τα από το γιατρό στη συνταγή; Σας πληροφορούμε ότι δεν 
είναι αυτός ο ρόλος του φαρμακοποιού. Για τελευταία 
φορά σάς δηλώνουμε ότι η αναγραφή της ποσότητας 
είναι αποκλειστική ευθύνη του γιατρού.
Δεν έχετε λάβει υπόψη σας ότι η άρνηση των φαρμακο-
ποιών να εκτελέσουν, εδικά κατά τη διάρκεια διημερεύ-
σεων-διανυκτερεύσεων, συνταγές που δεν θα φέρουν δο-
σομετρικό σχήμα θα επιφέρει τεράστιο πρόβλημα στους 
ασφαλισμένους, τους οποίους οφείλουμε πλέον να ενη-
μερώσουμε εμείς οι ίδιοι για τις αποφάσεις αυτές και τις 
ευθύνες σας απέναντί τους.»

Αναμένεται συνέχεια των παρεμβάσεων.  <

υποχρέωση αναγραφής 
της δοσολογίας στις συνταγές
παρεμβάσεις στο υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων



  επαγγελματικά επίκαιρα

n  Παράνομες απορρίψεις συνταγών
Κάποιοι ελεγκτές-φαρμακοποιοί, υπάλληλοι του ΟΠΑΔ, 
εξακολουθούν παρανόμως να απορρίπτουν συντα-
γές που περιέχουν το ιδιοσκεύασμα Cellcept. Οι ίδιοι 
επίσης και κάποιοι άλλοι ακόμη απορρίπτουν συνταγές 
που περιέχουν «lifestyle» φάρμακα με γνωμάτευση, καθ’ 
όλα νόμιμες. Ο πρόεδρος του Φ.Σ.Α. επικοινώνησε με τον 
πρόεδρο του ΟΠΑΔ Διονύση Χιόνη και τον ενημέρωσε 
ότι οι απορρίψεις αυτές είναι παράνομες και ότι αυτό θα 
πρέπει να γίνει γνωστό στους τρεις υπαλλήλους του ΟΠΑΔ 
οι οποίοι λειτουργούν αυθαιρέτως, βασιζόμενοι σε κάποια 

εσωτερικά έγγραφα, τα οποία ουδόλως έχουν ισχύ νόμου. 
Επειδή ο πρόεδρος του ΟΠΑΔ δεν δεσμεύτηκε σε τί-
ποτα, αλλά αντίθετα προσπάθησε να δικαιολογήσει τα 
αδικαιολόγητα, ο Φ.Σ.Α. στις 17-2-2009 απέστειλε δριμύ 
έγγραφο προς τον πρόεδρο του ΟΠΑΔ ενημερώνο-
ντας ταυτόχρονα και το υπουργείο Υγείας για όλα τα 
κακώς κείμενα του Οργανισμού.

Στο έγγραφο αυτό αναφέρουμε ότι: 
«..οι περικοπές συνταγών μας που περιέχουν το ιδιοσκεύ-
ασμα Cellcept αποκλειστικά και μόνο από ορισμένους συ-
γκεκριμένους υπαλλήλους σας με την αιτιολογία ότι ειδικά 
το φάρμακο αυτό δεν έχει πάρει έγκριση για τις παθήσεις 
που το χορηγούν οι ιατροί σας, αποδεικνύει προσωπικό 
μένος των υπαλλήλων αυτών εναντίον του Φαρμακευ-
τικού Συλλόγου. Δεν γνωρίζετε εσείς ή οι συγκεκριμένοι 
υπάλληλοί σας ότι υπάρχει νόμος του Κράτους, και συγκε-
κριμένα ο ν.3457/2006, ο οποίος στο άρθρο 8 παρ.4 ανα-
φέρει ότι “…απαγορεύεται, με ευθύνη του θεράποντος 
ιατρού, η συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμέ-
νων ενδείξεων και δοσολογίας, όπως αυτά καθορίζονται 
στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που συ-
νοδεύει το φάρμακο;“
Δεν γνωρίζετε ότι η παράβαση νόμου αποτελεί αδίκημα; 
Επιτέλους, εκτός από αυτό, δεν κατανοείτε ότι ο φαρμα-
κοποιός δεν εξετάζει τον ασθενή και, ως εκ τούτου, δεν 
μπορεί να είναι υπεύθυνος για την επιλογή φαρμάκων 
του ιατρού; Ξεχνάτε μήπως ότι εσείς ο ίδιος, σε ειδική 
σύσκεψη που έγινε το περασμένο καλοκαίρι για το ιδιο-
σκεύασμα αυτό, συμφωνήσατε εγγράφως ότι όλες οι 
συνταγές που είχαν μέχρι 31-7-2008 συνταγογραφη-
θεί από τους γιατρούς θα πληρωθούν στα μέλη μας; 
Και πώς εξηγείτε τη χρονική οριοθέτηση αυτή; Μέχρι τότε 
όλα είναι νόμιμα και από εκεί και πέρα παράνομα; Μέχρι 
τότε ισχύει ο ν.3457/2006 και μετά όχι; 

OΠΑΔ
παράνομες απορρίψεις συνταγών και 
καθυστερήσεις πληρωμών

  επαγγελματικά επίκαιρα



Όμως δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα που εδώ και 
καιρό δεν εννοείτε να το λύσετε εφαρμόζοντας τους  
νόμους. 
Ηθελημένα ή όχι, εφαρμόζετε δικούς σας νόμους και κα-
νόνες που αφορούν τα προϊόντα lifestyle! Από πού προ-
κύπτει ότι τα προϊόντα αυτά ο ΟΠΑΔ δεν τα αποζημιώνει 
στους ασφαλισμένους του ούτε με την ειδική γνωμάτευ-
ση που επιβάλει ο νόμος;» 

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.Α. αποφάσισε να αποστείλει εξώδικο 
προς τις τρεις αυτές ελέγκτριες του ΟΠΑΔ και να προ-
σφύγει στη δικαιοσύνη για παράβαση καθήκοντος. 
Ο νόμος είναι σαφής. Η ευθύνη για τη συνταγογράφηση 
όλων των φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και 
δοσολογίας είναι ευθύνη του θεράποντος γιατρού. 
Και ο Φ.Σ.Α. είναι σαφής. Όσοι παρανομούν θα πληρώσουν. 
Για αυτόν ακριβώς το λόγο δημοσιοποιήσαμε το θέμα με 
εξαιρετικά αποτελέσματα. Ασφαλισμένοι έπαιρναν το 
Σύλλογο και τον πρόεδρο του Φ.Σ.Α. για να διαμαρτυ-
ρηθούν. Ο Σύλλογος παρέπεμπε τους ασφαλισμένους 
στον πρόεδρο του ΟΠΑΔ, Διονύση Χιόνη, και στον 
υπουργό Υγείας. Οι διαμαρτυρίες ήταν έντονες και πι-
εστικές, σε σημείο που ο μεν πρόεδρος του ΟΠΑΔ να 
εξαφανιστεί, το δε υπουργείο Υγείας να μην ξέρει τι 
να απαντήσει. Είναι απίστευτη η αναλγησία όσων σο-
φίστηκαν να «κάνουν οικονομία» σε ασθενείς οι οποίοι 
πάσχουν από τόσες σοβαρές ασθένειες. Ήδη αρκετοί 
από αυτούς εξετάζουν το ενδεχόμενο να στραφούν 
νομικά εναντίον του ΟΠΑΔ. Το ίδιο θα κάνει και ο 
Σύλλογος. 

n  Καθυστερήσεις πληρωμών
Όσον αφορά τις πληρωμές μας από τον ΟΠΑΔ, οι υπο-
σχέσεις που έδωσαν το υπουργείο Υγείας και ο ΟΠΑΔ δεν 
υλοποιήθηκαν. Κάποιες πληρωμές έγιναν αλλά όχι στο 

βαθμό που είχαν υποσχεθεί οι αρμόδιοι. Τώρα χρήματα 
υπάρχουν, αλλά... υπάλληλοι για την προώθηση των λογα-
ριασμών μας δεν υπάρχουν! Ακόμη και ο πρόεδρος των 
εργαζομένων του ΟΠΑΔ κ. Πέτρου διαμαρτυρήθηκε, με 
επιστολή του προς τον ΟΠΑΔ, για τη μεγάλη καθυστέρηση 
στις προσλήψεις προσωπικού, αλλά και για τις φήμες που 
οργιάζουν για «λίστες ημετέρων» που κυκλοφορούν σε δι-
αδρόμους και γραφεία «αρμοδίων», καθώς και για τις κάθε 
λογής πιέσεις που ασκούνται από διάφορες πλευρές. 
Η ουσία είναι ότι για ακόμη μία φορά ο ΟΠΑΔ αποδει-
κνύεται αφερέγγυος και ασυνεπής.
Ο Φ.Σ.Α. στο ίδιο έγγραφο που έστειλε στον ΟΠΑΔ, 
καταγγέλλοντας το πρόβλημα για τις απορρίψεις του 
Cellcept, αναφέρει ότι:

«…τέλος θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τους λόγους 
που ο ΟΠΑΔ ήταν για ακόμη μία φορά ασυνεπής στις 
πληρωμές προς τους φαρμακοποιούς. Τους λόγους για 
τους οποίους η υπόσχεση και η δημόσια δέσμευση του 
υπουργού Υγείας κ. Αβραμόπουλου δεν υλοποιήθηκε 
ακόμη. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τους λόγους 
για τους οποίους δεν έχει ακόμη υπογραφεί η συλλογική 
σύμβαση για την οποία τόσο εσείς όσο και ο υπουργός 
Υγείας είχατε δημόσια δεσμευθεί. 
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΟΠΑΔ έχει κα-
ταστεί το μεγαλύτερο πρόβλημα των φαρμακοποι-
ών. Είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να κοινοποιήσου-
με όλα αυτά τα προβλήματα στους ασφαλισμένους 
εντός των προσεχών ημερών με δελτίο και συνέντευ-
ξη τύπου και να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη κατά 
παντός υπευθύνου για παράβαση καθήκοντος.
Επειδή, όπως φαίνεται, αρνείστε να εφαρμόσετε τους 
ισχύοντες νόμους, είναι καιρός πλέον να εξηγήσετε στους 
πολίτες αυτής της χώρας τις θέσεις σας, και τότε θα δού-
με αν θα μπορέσετε να συνεχίσετε αυτή την πολιτική, εις 
βάρος πάντα των φαρμακοποιών».  <

  επαγγελματικά επίκαιρα



  επαγγελματικά επίκαιρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Α6Α/1826/89 απόφασης 
του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
όπως ισχύει και σήμερα ο τρόπος χρήσης των ταινιών 
γνησιότητας κατά κατηγορία είναι ο εξής: 

 «Α. Φάρμακα που προμηθεύονται τα νοσοκομεία

Η ταινία φέρει την ένδειξη «Κρατικό Είδος» από τον 
προμηθευτή, δεν αποκολλάται από τη συσκευασία και 
δεν χρησιμοποιείται πλέον. 

 Β. Φάρμακα που προμηθεύονται ιδιωτικές κλινικές
     που έχουν άδεια λειτουργίας φαρμακείου

Η ταινία ακυρώνεται από τον προμηθευτή με την ένδειξη 
«Φαρμακείο ΙΔ, κλινικής» με κεφαλαία γράμματα, δεν 
αποκολλάται από τη συσκευασία και δεν δύναται να χρη-
σιμοποιηθεί πλέον. 
Όσον αφορά τα φάρμακα της υπ. αριθ. Α/3γ/Φ.15β/707/ 
10.2.1992 υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 311/8-5-1993 τ. Β. 
(εξαιρούμενα του νοσηλίου) και, σε περίπτωση που χρησι-
μοποιηθεί όλη η ποσότητα του φαρμάκου από τον ασθενή 
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, η κλινική υποχρεούται 
να επικολλά την αντίστοιχη ακυρωμένη ταινία γνησιό-
τητας επί της συνταγής. 

 Γ. Φάρμακα που προμηθεύεται ιδιωτική κλινική
    χωρίς άδεια φαρμακείου

Η προμήθεια γίνεται από φαρμακείο. Ο φαρμακοποιός 
προ της χορήγησης διαγράφει (ακυρώνει) με σφραγίδα 
στερεάς μελάνης την ταινία γνησιότητας χωρίς να την 
αφαιρεί από τη συσκευασία και βεβαίως η ταινία γνησι-
ότητας δεν χρησιμοποιείται πλέον.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τα φαρμακεία που εντάσ-
σονται στο νοσήλιο και βαρύνουν την κλινική. Για τα 
φάρμακα που εξαιρούνται του νοσηλίου των ιδιωτικών 
κλινικών, για τα οποία «εκδίδεται» από τον αρμόδιο 
ελεγκτή ιατρό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το έντυπο «συνταγή κλι-
νικών», που εκτελείται στα ιδιωτικά φαρμακεία της κα-
τανομής, οι φαρμακοποιοί οφείλουν να επικολλούν 
τις ταινίες γνησιότητας επί των συνταγών κλινικών 
ώστε να αποτελούν το αναγκαίο παραστατικό για 
την πληρωμή της αξίας της συνταγής, όπως και στην 
περίπτωση “Ε”. 

 Δ. Φάρμακα που χορηγούνται με δαπάνη 
     του ασθενή

Η ταινία γνησιότητας διαγράφεται από το φαρμακοποιό 
χωρίς να αφαιρείται από τη συσκευασία.
Εάν τα φάρμακα χορηγηθούν σε επείγουσες περιπτώσεις 
και ο ασθενής επιθυμεί να του καταβληθούν τα χρήματα 
από το ίδρυμα (ΚΦΠ άρθρο 3), οφείλει να προσκομίσει 
στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις αντίστοι-
χες ταινίες γνησιότητας μαζί με τα σχετικά τιμολόγια 
και αποδείξεις, σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α6Α/1826/89 
Απόφαση του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης άρθρο 8.

 Ε. Φάρμακα που χορηγούνται σε ασφαλισμένους
     του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων

Ο φαρμακοποιός αφαιρεί την ταινία γνησιότητας από τη 
συσκευασία και την επικολλά στην αντίστοιχη συνταγή. 
Αποτελεί το αναγκαίο παραστατικό για την πληρωμή της 
αξίας της συνταγής.».  <

ορθή χρήση ταινιών 
γνησιότητας φάρμακων



  επαγγελματικά επίκαιρα

     
    κανονικά εκτελούνται συνταγές με Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. μέχρι εκδόσεως καταλόγου

     
    ελλείψεις φαρμάκων

     
    επιστροφές προϊόντων λόγω αλλαγών στη συσκευασία ή σύνθεση

Όπως σας ενημερώσαμε και σε προηγούμενα τεύχη της «Εγκυκλίου», με εγκύκλιο του ΕΟΦ καθιερώθηκε από 1-1-2009 η 
χρωματική διαφοροποίηση των στοιχείων στις ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων, ως επισήμανση της κατηγορίας 
στην οποία ανήκουν. Η χρωματική αυτή διαφοροποίηση όμως δημιούργησε τεράστια αναστάτωση, ιδίως για τα Μ.Υ.ΣΥ.
ΦΑ. (μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα φάρμακα), καθώς από 1-1-2009 κυκλοφορούν δύο κατηγορίες, μία με 
παλιά άχρωμα κουπόνια που υπάρχει στα φαρμακεία λόγω παλαιού στοκ και μία με καινούργια έγχρωμα (καφέ) 
που τα κατατάσσει εμφανώς στην κατηγορία των Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων.
Στις 11-2-2009 αποστείλαμε έγγραφο στον ΕΟΦ, με το οποίο ζητούσαμε να μην απορριφθεί καμία συνταγή με κριτήριο το 
χρώμα της ταινίας γνησιότητας. Στις 16-2-2009 ο ΕΟΦ με έγγραφό του προς τον πρόεδρο του Φ.Σ.Α. απάντησε ως εξής:

«Κύριε Πρόεδρε, 

Σε απάντηση του σχετικού σας εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι οι εγκύκλιοι περί χρωματικής διαφοροποίησης των στοι-
χείων της ταινίας γνησιότητας φαρμάκων εκδόθηκαν με σκοπό την περαιτέρω διασφάλιση της ορθής διακίνησης και διάθε-
σης των φαρμακευτικών προϊόντων στην αγορά. Η χρωματική διαφοροποίηση ουδόλως σχετίζεται με τη συνταγογράφηση 
των φαρμάκων».

Η απάντηση αυτή δεν δίνει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, αφού ναι μεν η χρωματική διαφοροποίηση δεν σχετίζεται με τη 
συνταγογράφηση των φαρμάκων, αλλά ο νόμος 3457/2006 περί μη συνταγογράφησης των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. υπάρχει και το 
καφέ χρώμα ορίζει ότι το φάρμακο αυτό που φέρει το καφέ κουπόνι είναι Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.  Σύμφωνα με πληροφορίες μας 
ετοιμάζεται κατάλογος ο οποίος θα περιέχει φάρμακα διαφημιζόμενα στην τηλεόραση και στα υπόλοιπα Μ.Μ.Ε. Αυτός ο 
κατάλογος, θα πάρει τη θέση των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. Αναμένονται εξελίξεις. 

Τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται πολλές ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής με έγ-
γραφό του προς τον ΕΟΦ διαμαρτυρήθηκε έντονα για τις ελλείψεις, οι οποίες οφείλονται και στη δυσκολία χορήγησης 
αρκετών ποσοτήτων από τις φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και στις παράλληλες εισαγωγές. 
Ο ΕΟΦ οφείλει να ελέγχει τις εξαγωγές και την αγορά όσον αφορά την επάρκειά της σε φάρμακα. Δυστυχώς αυτό δεν 
γίνεται, και γι’ αυτό το λόγο ζητήσαμε από τον ΕΟΦ να παρέμβει άμεσα ώστε να ομαλοποιηθεί η αγορά φαρμάκων.

Σε συνέχεια σχετικού άρθρου που δημοσιεύθηκε στην «Εγκύκλιο» του προηγούμενου μήνα, με το οποίο καταγγείλαμε ότι 
η εταιρεία Vichy δημιουργώντας νέα σειρά αντηλιακών αποσύρει τις παλιές συσκευασίες αντηλιακών της σε τιμή μειωμένη 
κατά 15%, έχουμε να σας γνωρίσουμε τα εξής: Παρά τις διαμαρτυρίες μας, η εταιρεία αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζει την 
ίδια τακτική κατά παράβαση της καλώς εννοούμενης συνεργασίας. Την ίδια τακτική ακολουθεί και η Power Health, η οποία 
σύμφωνα με καταγγελίες συναδέλφων δέχεται επιστροφές προϊόντων της, που δεν έχουν λήξει, όπως, π.χ., το Kindervital, 
σε τιμή μειωμένη κατά 50%. 
Σε όλες τις περιπτώσεις που η τιμή της επιστροφής δεν είναι ίδια με την τιμή κτήσης και που τουλάχιστον δεν αφο-
ρά  ληγμένα προϊόντα, μη δέχεστε τέτοιου είδους συναλλαγές και καταγγείλετε τις εταιρείες αυτές στο Σύλλογο. 
Θα δημιουργήσουμε κατάλογο εταιρειών τις οποίες θα αναφέρουμε κάθε φορά στην «Εγκύκλιο». 



     
    καταγγελία συλλογικής σύμβασης με το ταμείο των Δικηγόρων Αθηνών

     
    δυσκολίες πληρωμών: βουλιάζουν τα ασφαλιστικά ταμεία

     
    τράπεζες - μπλοκ επιταγών

Τα ασφαλιστικά ταμεία «αιμορραγούν», καθώς η οικονομική κρίση σαρώνει τα χρηματιστήρια και πλήττει επιχειρήσεις και ερ-
γαζομένους. Από τις τοποθετήσεις σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και δομημένα ομόλογα έχασαν 5,5 δις €. Η κατάσταση τους 
τελευταίους μήνες είναι πλέον εκτός ελέγχου. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες 
για να συγκεντρώνει κάθε μήνα τα χρήματα που απαιτούνται για τις πληρωμές των μελών του. Όπως πληροφορού-
μαστε οι απώλειες των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί σε μετοχές αγγίζουν περίπου το 80% εντός ενός έτους. Τα αμοιβαία 
κεφάλαια σημειώνουν απώλειες της τάξης του 32% ενώ τα δομημένα ομόλογα που διατηρούν τα ταμεία στα χαρτοφυλάκιά 
τους εμφανίζουν απώλειες της τάξης του 40%. Σε αυτή τη ραγδαία επιδείνωση αν προστεθούν και τα προβλήματα που έχουν 
προκύψει από τις ενοποιήσεις των ταμείων, από την αύξηση της εισφοροδιαφυγής, η οποία προβλέπεται να ξεπεράσει τα  
8 δις €, αντί των 7 δις το 2008, γίνονται κατανοητές οι διαστάσεις της κρίσης που βιώνει το ασφαλιστικό σύστημα. 
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Το Βήμα» στο κυριακάτικο φύλλο της (22-2-2009), το ΙΚΑ το 2003 είχε ετήσιο πλεόνα-
σμα 1,36 δις €, ενώ το 2008 είχε ετήσιο έλλειμμα 1,5 δις€. Συνολική, δηλαδή, απώλεια σε πέντε χρόνια 2,85 δις €. Οι 
κλάδοι υγείας των ταμείων ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ το 2003 είχαν ετήσιο έλλειμμα 540 εκ. €, ενώ το 2008 3,1 δις €. Δηλαδή, 
αύξηση ελλείμματος 474% σε πέντε χρόνια! Ήδη το ΤΥΔΚΥ, παρότι ανήκει στα ταμεία που δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα 
λόγω της ενοποίησης, έχει ανεξόφλητες τις συνταγές από το Νοέμβρη. Το ύψος των οφειλών φθάνει συνολικά τα 2.992.107,33 
€ (συνταγές Νοεμβρίου 1.396.803,76 και συνταγές Δεκεμβρίου 1.595.303,57 €). 
Ο ΟΑΕΕ παρ’ όλο που πληρώνει μετά από πολλές πιέσεις τις υποχρεώσεις του προς το Φ.Σ.Α., εντούτοις γνωρίζουμε ότι εντός 
ολίγου δεν θα μπορεί να πληρώσει ούτε τις συντάξεις! Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής παρακολουθεί με πολύ προσοχή την 
όλη κατάσταση και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει το κάθε πρόβλημα ειδικά.

Το ταμείο των Δικηγόρων Αθηνών συνεχίζει να απορρίπτει σωρεία συνταγών μελών μας, κατά παράβαση κάθε νόμου που 
ισχύει για τα φάρμακα. Οι ελεγκτές του ταμείου, εφαρμόζοντας δικούς τους νόμους και κανόνες, επιστρέφουν στο Σύλλογο 
συνταγές οι οποίες απορρίπτονται χωρίς καμία νόμιμη δικαιολογία. Ο Φ.Σ.Α. αποφάσισε να καταγγείλει τη συλλογική σύμ-
βαση με εξώδικη δήλωση-καταγγελία, η οποία επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή στις 16-1-2009.
Έτσι, από τις 16-4-2009 δεν υπάρχει πλέον συλλογική σύμβαση με το ταμείο Δικηγόρων Αθηνών και, ως εκ τού-
του, δεν χορηγούμε πλέον φάρμακα, εκτός και αν υπάρξει νέα συλλογική σύμβαση με το ενιαίο πλέον ταμείο, 
ανεξάρτητα απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι Δικηγόροι Αθηνών.
Για την πορεία του θέματος αυτού θα σας ενημερώσουμε με την «Εγκύκλιο» του Απριλίου. 

Κάποια μέλη μας διαμαρτύρονται για το ότι η τράπεζά τους δεν τους χορηγεί μπλοκ επιταγών εάν δεν έχουν ένα αρκετά 
σεβαστό ποσό στο λογαριασμό τους. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής δεν έχει έρθει σε επαφή με καμία τράπεζα ούτε 
και δύναται να το κάνει όπως ορίζει το καταστατικό του. Ως εκ τούτου, δεν ευθύνεται για την πολιτική που ακολουθούν οι 
τράπεζες στο θέμα αυτό. Παρ’ όλα αυτά, επειδή οι λογαριασμοί των φαρμακοποιών, λόγω του ΟΠΑΔ, βρίσκονται επί το 
πλείστον στην Τράπεζα Πειραιώς, υπάρχει διαβεβαίωση ότι η τράπεζα αυτή θα χορηγεί μπλοκ επιταγών στους φαρμα-
κοποιούς, χωρίς την υποχρέωση να υπάρχει στο λογαριασμό τους σοβαρό υπόλοιπο. Επίσης, αν κάποιος θέλει να αλλάξει 
τράπεζα για τους λογαριασμούς του ΙΚΑ, έχει τη δυνατότητα να το κάνει έπειτα από συνεννόηση με το Ταμείο.

  επαγγελματικά επίκαιρα



  επαγγελματικά επίκαιρα

     
    μεταφορά φαρμακείων και αποστάσεις

Προσοχή!: Η φαρμακαποθήκη Profarm A.E. άλλαξε διεύθυνση και τηλέφωνο. 
Τα σωστά νέα στοιχεία είναι: Αγαμέμνονος 51-53, Καλλιθέα, τηλ.: 210 9404614 
Παρακαλούμε να κάνετε τη διόρθωση στην κατάσταση με τις εφημερεύουσες φαρμακαποθήκες. 

     
    αλλαγή στοιχείων της φαρμακαποθήκης Profarm A.E.

Στο ν. 3730/2008 περί «προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» αναφέρονται 
τα εξής: «Άρθρο 14
 1.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 3457/2006 (ΦΕΚ 93 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
“2.  Η μεταφορά φαρμακείων επιτρέπεται μόνο εντός των ορίων των δήμων και κοινοτήτων στους οποίους δεν επήλ-

θε μεταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄), καθώς και εντός των ορίων 
δήμου ή κοινότητας που αποτελεί, αντίστοιχα, δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα του συνιστώμενου με τον ως 
άνω νόμο νέου δήμου”.

2.  Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
“4.  Η ελάχιστη απόσταση φαρμακείου που λειτουργεί ή λειτουργούσε στο ίδιο κατάστημα περισσότερο από δώδεκα 

(12) χρόνια και μεταφέρεται λόγω τελεσίδικης εξωστικής δικαστικής αποφάσεως για ανοικοδόμηση, ιδιόχρηση ή 
κατεδάφιση, πρέπει να είναι είκοσι μέτρα από τα λειτουργούντα φαρμακεία”.»

Τον τελευταίο καιρό, παρατηρείται το φαινόμενο να υποβάλλεται μεγάλος αριθμός αιτήσεων για αλλαγή διημερεύσε-
ων-διανυκτερεύσεων, ειδικά κατά τις ημέρες αργιών. 
Σας παρακαλούμε να αλλάζετε τις διημερεύσεις-διανυκτερεύσεις μόνο όταν πραγματικά συντρέχει σοβαρός 
λόγος αντικατάστασης, γιατί ο αριθμός των αντικαταστάσεων είναι τόσο μεγάλος που εκτίθεται ο κλάδος.

     
    διανυκτερεύσεις - διημερεύσεις

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων από 11-02-09  
είναι η εξής: 

y Πρόεδρος: Μανώλης Κάτσαρης y Αντιπρόεδρος: Ειρήνη Μαρκάκη y Γ. Γραμματέας: Μιχάλης Πάνου
y Ταμίας: Σωτήρης Λέλος y Μέλος: Ευριπίδης Αδάμου

     
    νέα σύνθεση Δ.Σ. Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων



έχω μια συνταγή...

Υπαγωγή του carisoprodol isopropylmeprobamate 
στο ν.3459/06 περί ναρκωτικών  

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 769/Β/30-4-2008 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. ΔΥΓ3γ/54568/07/21-4-2008 Υπουργική 

Απόφαση κατάταξης της ουσίας carisoprodol isopropylmeprobamate (καρισοπροδόλη ισοπροπυλομεπροβα-

μάτη) στον Πίνακα Δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 3459/06 περί ναρκωτικών. 

Διορθώσεις στο ημερολόγιο του Φ.Σ.Α. 2009

n  Στη σελ. 54 (ΟΓΑ) παρακαλούμε να διαγράψετε το τηλέφωνο που αναγράφουμε για τον Κεντρικό Τομέα ΟΓΑ γιατί 

είναι λάθος. Το σωστό τηλέφωνο είναι το 210 6463806.

n  Στη σελ. 35 και σελ. 38 όπου αναφέρεται ο τρόπος χορήγησης των σκιαγραφικών «με απόδειξη» είναι λάθος.  

Ο σωστός τρόπος χορήγησής τους είναι η αναγραφή τους κανονικά στη συνταγή. 



  
προσοχή!
συνέβη στο φαρμακείο  

Η Νομαρχία Νότιας Αθήνας με έγγραφό της μας ενημέρωσε για την απώλεια συνταγολογίων θεωρημένων από τη Νο-
μαρχία Νότιου Τομέα με μονή κόκκινη διαγράμμιση και αύξοντα αριθμό 5701-5750, χρεωμένα στην ειδική παθο-
λόγο του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σοφία Παπαντωνοπούλου, καθώς και για την απώλεια ομοειδών συνταγολο-
γίων με αύξοντα αριθμό 251-300, χρεωμένα στο όνομα του ειδικού παθολόγου ιδιώτη γιατρού Γεωργίου Τσούρου.

     
    Κλοπή συνταγολογιών γιατρών

Φαρμακοποιός-μέλος μας μάς ενημέρωσε ότι κυκλοφορούν πλαστές συνταγές με το όνομα γιατρού: 
Ανδρέας Δ. Στάμος (καρδιολόγος), καθώς έπειτα από έρευνά της στο ΤΣΑΥ διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει γιατρός 
με αυτά τα στοιχεία.

     
    Κυκλοφορία πλαστών συνταγών

Αντίγραφο δήλωσης απώλειας αντικειμένου στην αστυνομία με καταγεγραμμένη την απώλεια πορτοφολιού, που 
περιείχε την ταυτότητα έτους 2008-9 & 2009-10 μέλους του ιατρικού συλλόγου Σκούτα Χρήστου του Γε-
ωργίου (ψυχιάτρου), κατατέθηκε στο Σύλλογό μας.

     
    Απώλεια ταυτότητας μέλους του ιατρικού συλλόγου

Από το ΙΚΑ μάς ενημέρωσαν ότι απωλέσθη το υπ. αριθ. 6Α 642951 – 643000 στέλεχος συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του 
Ν.1729/87 του γιατρού Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου. Επίσης χάθηκε και η υπηρεσιακή σφραγίδα του ίδιου 
γιατρού με τον αριθμό 4983809.

     
    Απώλεια σφραγίδας γιατρού

Η Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της Νομαρχίας Αθηνών μάς διαβίβασε βεβαίωση του αστυνομικού τμήμα-
τος Κηφισιάς σχετικά με την κλοπή της προσωπικής ιατρικής σφραγίδας του γιατρού Κωνσταντίνου Ευαγγελίου 
και ενός θεωρημένου μπλοκ του ιδίου γιατρού με μονή κόκκινη γραμμή Νο 1-50.

     
    Κλοπή σφραγίδας και μπλοκ συνταγών



Ο ΕΟΦ, μετά την επείγουσα ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακαλεί από την αγορά και απαγορεύει τη χρήση 
του βρεφικού γάλακτος με την ονομασία Babynat 1 (αριθμός παρτίδας 17381, ημερομηνία λήξης 13/10/2010) της εται-
ρείας Vitagermine (υπεύθυνος διακίνησης στην Ελλάδα Green Bay), επειδή βρέθηκε να είναι επιμολυσμένο με το 
δυνητικά παθογόνο μικροοργανισμό enterobacter sakazakii.
Παράλληλα, ανακλήθηκαν όλα τα βρεφικά γάλατα με την εμπορική ονομασία Babynat, επειδή διαπιστώθηκε πρόσθετα 
ότι δεν έχει γνωστοποιηθεί η κυκλοφορία τους στον ΕΟΦ και διατάχθηκε η κατάσχεσή τους.
Εφιστάται η προσοχή του καταναλωτικού κοινού επειδή το προϊόν διακινείται πιθανώς και μέσω του διαδικτύ-
ου (internet).

    
      απαγόρευση χρήσης του βρεφικού γάλακτος Βabynat

Σε ερώτηση του Γενικού Χημείου του Κράτους σχετικά με την αρμοδιότητα ελέγχου προϊόντων που χρησιμοποιού-
νται ως υποκατάστατα του καπνίσματος και περιέχουν νικοτίνη ο ΕΟΦ απάντησε με το ακόλουθο έγγραφο:
«Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα του καπνίσματος και περιέχουν νικοτίνη υπάγονται στα φαρ-
μακευτικά προϊόντα. Η διάθεσή τους στην αγορά προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου 
από τον ΕΟΦ. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο περιέχει νικοτίνη. Μέχρι σήμερα ο 
ΕΟΦ δεν έχει χορηγήσει άδεια κυκλοφορίας σε ανάλογο προϊόν για την ελληνική αγορά.
Τα προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ είναι εκείνα τα οποία αναφέρονται στο νόμο 1316.
Προϊόντα τα οποία παρουσιάζονται ως ηλεκτρονικά τσιγάρα που δεν περιέχουν νικοτίνη θα πρέπει να εξετα-
στούν από άλλους αρμόδιους φορείς, όπως το υπουργείο Ανάπτυξης».

    
       το ηλεκτρονικό τσιγάρο (e-cigarette) 
       στην αρμοδιότητα ελέγχου του ΕΟΦ

Σύμφωνα με το υπ. αριθ. 12829/13-2-09 έγγραφο του ΕΟΦ: 
«Αποφασίζεται η ανάκληση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος Licatack 3-σε 1 αφρώδης λοσιόν, παραγωγής PM 
Consumer Products, γιατί βρέθηκε να περιέχει την ουσία τριαιθανολαμίνη σε μεγάλη περιεκτικότητα (34%) η οποία 
υπάγεται στις επικίνδυνες ουσίες, και ειδικότερα στις “ερεθιστικές για τους οφθαλμούς”.
Το προϊόν δεν φέρει την επισήμανση που προβλέπεται για τις επικίνδυνες ουσίες, και ειδικά τις φράσεις κινδύνου 
R και ασφαλείας S που σχετίζονται με τις απαραίτητες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση του, με 
αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των χρηστών, που στην πλειοψηφία τους είναι μικρά παιδιά. 
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας. Η εταιρεία Omega Pharma Hellas, 
ως διανομέας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να την υλοποιήσει άμεσα. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να 
τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ εφόσον ζητηθούν».

    
       ανάκληση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
      «Licatack 3-σε 1 αφρώδης λοσιόν

διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων



διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων

 είδος όνομα περιγραφή    περιεκτικότητα παρτίδα-κωδικός ημερ. λήξης

  Aberten      sr.tab. l  100 mg/tab l  2087901  Menarini Hellas A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  200 mg/tab l  2087902   του προϊόντος 
   l  350 mg/tab l  2087903

 Alutard SQ      inj.sol.     Αύγουστος 2009 - Δέλτα Ιατρική Α.Ε. ανάκληση του προϊόντος ενδέχεται να υπάρχει λανθασμένη αρίθμηση
       Νοέμβριος 2009   στα φιαλίδια του προϊόντος

 Amavio      inh.sol.p. l  80mc/dose l  2664102  Nycomed Hellas S.A. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  160mc/dose l  2664103   του προϊόντος

 Antebe      caps.soft  0,25 mcg/cap  2568401  Rafarm A.E.B.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Alfuzosin HCL / Sanofi      pr.tab  10mg/tab  2590601  Winthrop ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας
 Synthelabo S.A.       Φαρμακευτική Ελλάς Α.Ε. του προϊόντος

 Beriate      p.s.inj.sol. l  250 iu / vial l  2378201  CSL Behring ΜΕΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  500 iu / vial l  2378202   του προϊόντος 
   l  100 iu / vial l  2378203

 Beriglobin P      inj.sol.  16%  2546301  CSL Behring ΜΕΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Berinin P      p.s. inj.sol. l  300 iu / vial, 2,5ml l  2338901  CSL Behring ΜΕΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας
   l  600 iu / vial, 5ml l  2338902   του προϊόντος
   l  1.200 iu / vial, 10ml  l  2338903

 Betaserc      oral.sol.  8mg/ml  0118702  Solvay Pharma MEPE ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Captopril/Generics      tab. l  12,5 mg/tab l  2325901  Generics Pharma Hellas ΕΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  25 mg/tab l  2325902   του προϊόντος 
   l  50 mg/tab  l  2325903

 Depon Odis      or.disp.tab. l  8x500 mg/tab l  023281002  Bristol Myers Squibb A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  10x500 mg/tab l  023281004   μόνο ως προς τη συσκευασία 
   l  16x500 mg/tab l  023281006   του προϊόντος 
   l  100x500mg/tab l  023281008

 Depon R Maximum l  tab. l  1 g/tab. l  0232811  Bristol Myers Squibb A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
  l  f.c.tab. l  1 g/tab. l  0232812   του προϊόντος

 D.T. Coq Adsorbe      inj.susp.     0018401  Vianex A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας
      Τριπλό εμβόλιο        του προϊόντος
       διφθερίτιδας, 
       τετάνου, κοκκύτη

 Eyebrex      eye.oint  0.3% w/w  2002002  Alvia A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Filocot      cr.ext.us  1%  1884901  Sanofi-Aventis AEBE ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Flucis      inj.sol.      250MBq/  2566901  Cis Bio International, France ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
    ML[18F]/ML     του προϊόντος

 Freathe      inj.sol.p. l  80 mcg/dose l  2664002  Nycomed Hellas S.A. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  180 mcg/dose l  2664003   του προϊόντος

 Geref      ly.pd.inj.      50mcg/amp  1995701  Serono Hellas A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος
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 είδος όνομα περιγραφή    περιεκτικότητα παρτίδα-κωδικός ημερ. λήξης

 

 υπεύθυνος κυκλοφορίας απόφαση Ε.Ο.Φ. αιτιολογία

ο Ε.Ο.Φ. ενημερώνει

 Aberten      sr.tab. l  100 mg/tab l  2087901  Menarini Hellas A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  200 mg/tab l  2087902   του προϊόντος 
   l  350 mg/tab l  2087903

 Alutard SQ      inj.sol.     Αύγουστος 2009 - Δέλτα Ιατρική Α.Ε. ανάκληση του προϊόντος ενδέχεται να υπάρχει λανθασμένη αρίθμηση
       Νοέμβριος 2009   στα φιαλίδια του προϊόντος

 Amavio      inh.sol.p. l  80mc/dose l  2664102  Nycomed Hellas S.A. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  160mc/dose l  2664103   του προϊόντος

 Antebe      caps.soft  0,25 mcg/cap  2568401  Rafarm A.E.B.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Alfuzosin HCL / Sanofi      pr.tab  10mg/tab  2590601  Winthrop ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας
 Synthelabo S.A.       Φαρμακευτική Ελλάς Α.Ε. του προϊόντος

 Beriate      p.s.inj.sol. l  250 iu / vial l  2378201  CSL Behring ΜΕΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  500 iu / vial l  2378202   του προϊόντος 
   l  100 iu / vial l  2378203

 Beriglobin P      inj.sol.  16%  2546301  CSL Behring ΜΕΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Berinin P      p.s. inj.sol. l  300 iu / vial, 2,5ml l  2338901  CSL Behring ΜΕΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας
   l  600 iu / vial, 5ml l  2338902   του προϊόντος
   l  1.200 iu / vial, 10ml  l  2338903

 Betaserc      oral.sol.  8mg/ml  0118702  Solvay Pharma MEPE ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Captopril/Generics      tab. l  12,5 mg/tab l  2325901  Generics Pharma Hellas ΕΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  25 mg/tab l  2325902   του προϊόντος 
   l  50 mg/tab  l  2325903

 Depon Odis      or.disp.tab. l  8x500 mg/tab l  023281002  Bristol Myers Squibb A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  10x500 mg/tab l  023281004   μόνο ως προς τη συσκευασία 
   l  16x500 mg/tab l  023281006   του προϊόντος 
   l  100x500mg/tab l  023281008

 Depon R Maximum l  tab. l  1 g/tab. l  0232811  Bristol Myers Squibb A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
  l  f.c.tab. l  1 g/tab. l  0232812   του προϊόντος

 D.T. Coq Adsorbe      inj.susp.     0018401  Vianex A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας
      Τριπλό εμβόλιο        του προϊόντος
       διφθερίτιδας, 
       τετάνου, κοκκύτη

 Eyebrex      eye.oint  0.3% w/w  2002002  Alvia A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Filocot      cr.ext.us  1%  1884901  Sanofi-Aventis AEBE ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Flucis      inj.sol.      250MBq/  2566901  Cis Bio International, France ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
    ML[18F]/ML     του προϊόντος

 Freathe      inj.sol.p. l  80 mcg/dose l  2664002  Nycomed Hellas S.A. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  180 mcg/dose l  2664003   του προϊόντος

 Geref      ly.pd.inj.      50mcg/amp  1995701  Serono Hellas A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος



διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων

 είδος όνομα περιγραφή    περιεκτικότητα παρτίδα-κωδικός ημερ. λήξης

   
 Gilutensin      f.c.tab l  0,2 mg/tab l  2096601  Φαμάρ Α.Β.Ε. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  0,3 mg/tab l  2096602   του προϊόντος 
   l  0,4 mg/tab l  2096603

 Grenis-Oflo      f.c.tab  200mg/tab l  206510102  Genepharm A.E. μη ανανέωση ως προς αίτηση της εταιρείας 
     l  206510103   τις συσκευασίες αποκλειστικά
         για εξαγωγή του προϊόντος

 Hemofil-M      ly.pd.inj. l  250 iu/vial l  2104801  Baxter Hellas EΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  500 iu/vial l  2104802   του προϊόντος 
   l  1000 iu/vial l  2104803

 Humatrope      ps.inj.sol. l  1,3 mg / vial l  2028801  Φαρμασέρβ-Λίλλυ ΑΕΒΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  5,3 mg / vial l  2028802   του προϊόντος

 Hyzaar      f.c.tab  (50+12,5)mg/tab  230380104  Vianex A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         μόνο ως προς τη συσκευασία 
         του προϊόντος

 Ιodosore      p.d.ext.us  0 ,9% 1872301  T.J. Smith & Nephew Ltd, UK ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Laprasol      gr.cap. l  15 mg/cap l  205650202  Vianex A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  30 mg/cap l  205650102   μόνο ως προς τη συσκευασία
         του προϊόντος

 Meloxicam      tab. l  7,5 mg/tab l  2691001  Chanelle Medical Limited, ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  15 mg/tab l  2691002  Ireland του προϊόντος

 Menaston Cont      f.c.tab  (1+5) mg/tab  2495901  Φαμάρ Α.Β.Ε. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Mirtazapine /      f.c.tab  45mg/tab  264760201  Generics Pharma Hellas ΕΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
 Generics        μόνο ως προς τη συσκευασία 
         του προϊόντος

 Mononine      p.sv.inj.f. l  500 iu/vial l  2037702  CSL Behring ΜΕΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  1000 iu/vial l  2037703   του προϊόντος

 Nebacetin      aer.top.  (1083,3+3,3) iu/ml  0598405  Nycomed Hellas S.A. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Ocuflur      eye.dro.sol   0,003%  1973702  Alvia A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Ortanol      gr.cap.  10 mg/cap  2696101  Sandoz, GMBH, Kundl, Austria  ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Pacturetic      f.c.tab l  (5+12,5)mg/tab l  2107001  Galenica A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  (10+25)mg/tab l  2107002   του προϊόντος

 Pk-Merz l  inj.so.inf. l  200mg/500ml l  2295201  Pharmacare A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
  l  f.c.tab. l  100mg/tab l  2295202   του προϊόντος

 Pravachol      tab.  10mg/tab  1976702  Bristol Myers Squibb A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
         του προϊόντος

 Protamine Sulphate/      inj.sol.      50mg/5ml vial  1459201  Leo Pharmaceuticals ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας
 Leo       Products Hellas Ltd του προϊόντος

 Raptiva      ps.inj.sol.  100mg/ml    Merck-Serono Hellas απαγόρευση διάθεσης και  λόγω σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών 
         διακίνησης της παρτίδας
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 είδος όνομα περιγραφή    περιεκτικότητα παρτίδα-κωδικός ημερ. λήξης

   

 υπεύθυνος κυκλοφορίας απόφαση Ε.Ο.Φ. αιτιολογία

ο Ε.Ο.Φ. ενημερώνει

 Gilutensin      f.c.tab l  0,2 mg/tab l  2096601  Φαμάρ Α.Β.Ε. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  0,3 mg/tab l  2096602   του προϊόντος 
   l  0,4 mg/tab l  2096603

 Grenis-Oflo      f.c.tab  200mg/tab l  206510102  Genepharm A.E. μη ανανέωση ως προς αίτηση της εταιρείας 
     l  206510103   τις συσκευασίες αποκλειστικά
         για εξαγωγή του προϊόντος

 Hemofil-M      ly.pd.inj. l  250 iu/vial l  2104801  Baxter Hellas EΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  500 iu/vial l  2104802   του προϊόντος 
   l  1000 iu/vial l  2104803

 Humatrope      ps.inj.sol. l  1,3 mg / vial l  2028801  Φαρμασέρβ-Λίλλυ ΑΕΒΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  5,3 mg / vial l  2028802   του προϊόντος

 Hyzaar      f.c.tab  (50+12,5)mg/tab  230380104  Vianex A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         μόνο ως προς τη συσκευασία 
         του προϊόντος

 Ιodosore      p.d.ext.us  0 ,9% 1872301  T.J. Smith & Nephew Ltd, UK ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Laprasol      gr.cap. l  15 mg/cap l  205650202  Vianex A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  30 mg/cap l  205650102   μόνο ως προς τη συσκευασία
         του προϊόντος

 Meloxicam      tab. l  7,5 mg/tab l  2691001  Chanelle Medical Limited, ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  15 mg/tab l  2691002  Ireland του προϊόντος

 Menaston Cont      f.c.tab  (1+5) mg/tab  2495901  Φαμάρ Α.Β.Ε. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Mirtazapine /      f.c.tab  45mg/tab  264760201  Generics Pharma Hellas ΕΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
 Generics        μόνο ως προς τη συσκευασία 
         του προϊόντος

 Mononine      p.sv.inj.f. l  500 iu/vial l  2037702  CSL Behring ΜΕΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  1000 iu/vial l  2037703   του προϊόντος

 Nebacetin      aer.top.  (1083,3+3,3) iu/ml  0598405  Nycomed Hellas S.A. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Ocuflur      eye.dro.sol   0,003%  1973702  Alvia A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Ortanol      gr.cap.  10 mg/cap  2696101  Sandoz, GMBH, Kundl, Austria  ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Pacturetic      f.c.tab l  (5+12,5)mg/tab l  2107001  Galenica A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  (10+25)mg/tab l  2107002   του προϊόντος

 Pk-Merz l  inj.so.inf. l  200mg/500ml l  2295201  Pharmacare A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
  l  f.c.tab. l  100mg/tab l  2295202   του προϊόντος

 Pravachol      tab.  10mg/tab  1976702  Bristol Myers Squibb A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
         του προϊόντος

 Protamine Sulphate/      inj.sol.      50mg/5ml vial  1459201  Leo Pharmaceuticals ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας
 Leo       Products Hellas Ltd του προϊόντος

 Raptiva      ps.inj.sol.  100mg/ml    Merck-Serono Hellas απαγόρευση διάθεσης και  λόγω σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών 
         διακίνησης της παρτίδας



 είδος όνομα περιγραφή    περιεκτικότητα παρτίδα-κωδικός ημερ. λήξης

   
 Risperdal      f.c.tab  8mg/tab  2107107  Janssen - Cilag  ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας
        Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.  του προϊόντος

 Saizen      ps.inj.sol.  1,33 mg/vial  1997101  Serono Hellas A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Salbutamol/Taifun      inh.pd.dos l  50 mcg/dose l  2430601  Lab Pharma Ltd,  ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  100 mcg/dose l  2430602  Turku Finland του προϊόντος

 Sicaril l  lot l  0,5% l  1887501  Sanofi-Aventis AEBE ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
  l  med. shamp. l  1% ww l  1887502   του προϊόντος

 Simvastatin/Generics      f.c.tab  10x10 mg/tab  262570114  Generics Pharma Hellas ΕΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         μόνο ως προς τη συσκευασία 
         του προϊόντος

 Structolipid      inj.em.inf.  200mg/ml  2439301  Fresenius Kabi Hellas A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Upsaton      or.sol.sd.  10ml/amp  0684802  Bristol Myers Squibb A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Zipzoc      imp.gauze  20% W/W  2373701  T.J. Smith & Nephew Ltd, UK ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Zolpidem       f.c.tab      10 mg/tab  2592901  Winthrop Φαρμακευτική ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας
 Hemitartrate/ Sanofi        Ελλάς Α.Ε. του προϊόντος 
 Synthelabo S.A.

 Zumenon      f.c.tab      2 mg/tab  2403901  Solvay Pharma MEΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
         του προϊόντος

 Medispo - Pf      latex  μέγεθος 7, 5  H7091302 Σεπτέμβριος 2012 Γενική Χημική Προϊόντων Α.Ε. ανάκληση της παρτίδας βρέθηκε εκτός προδιαγραφών
       αποστειρωμένα        ως προς τη στειρότητα
       χειρουργικά 
       γάντια 
       χωρίς πούδρα 

 Top Glove      latex αποστει-      μέγεθος 8  0307025058 Μάιος 2013 Ιπποκράτης Φαρμακευτική ανάκληση της παρτίδας βρέθηκε εκτός προδιαγραφών ως προς
       ρωμένα χειρου-        την υδατο-στεγανότητα (έλεγχος οπών) 
       ργικά γάντια        και τη δύναμη θραύσης (αντοχή)

 New Cool Mate Anti-      οδοντόπαστα    932516800055  Ningbo Kalyue Int’ I  άρση ανάκλησης του προϊόντος πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας
 Cavity Fluoride       Trade Co Ltd.

 Nyhofort Nail Saver      βερνίκι νυχιών       Vitorgan ΕΠΕ ανάκληση του προϊόντος τα συστατικά που αναγράφονται στην εξωτερική
       κατά της         συσκευασία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική 
       ονυχοφαγίας        σύσταση του προϊόντος

 Similac Advance 2      σκόνη      400 gr  64125QU01  Abbott  απαγόρευση διάθεσης και βρέθηκε να περιέχει μια μικρή ποσότητα ενός ελαιώδους
        Laboratories (Ελλάς) ΑΒΕΕ διακίνησης της παρτίδας συστατικού που δεν προβλέπεται για το προϊόν αυτό

 Σύριγγες της        10 ml  20080607  Sterile Hellas A.E. ανάκληση της παρτίδας ανοιγμένη συσκευασία που περιέχει ξένο σώμα
 Shandong Qiaopai 
 Group-China

 Xuyl Webest Medical  αποστειρωμένες      20ml l  081315 5/5/2013 Νικ. Λαϊνιώτης & Σία Ε.Ε. ανάκληση των παρτίδων παρουσία ξένων σωμάτων στο εσωτερικό
 Products Co Ltd  σύριγγες μίας   l  081314  5/5/2013   της σφραγισμένης αποστειρωμένης συσκευασίας
  χρήσης   l  081005 20/1/2013 
     l  071106 20/11/2012

 Xuyl Webest Medical  αποστειρωμένες      20ml  3007082002  Ελλένκο Α.Ε. ανάκληση της παρτίδας η κλειστή συσκευασία της σύριγγας περιέχει
 Products Co Ltd  σύριγγες         ξένο σώμα (τρίχα) 
  μίας χρήσης   

διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων
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 είδος όνομα περιγραφή    περιεκτικότητα παρτίδα-κωδικός ημερ. λήξης

   

 υπεύθυνος κυκλοφορίας απόφαση Ε.Ο.Φ. αιτιολογία

ο Ε.Ο.Φ. ενημερώνει

 Risperdal      f.c.tab  8mg/tab  2107107  Janssen - Cilag  ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας
        Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.  του προϊόντος

 Saizen      ps.inj.sol.  1,33 mg/vial  1997101  Serono Hellas A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος

 Salbutamol/Taifun      inh.pd.dos l  50 mcg/dose l  2430601  Lab Pharma Ltd,  ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
   l  100 mcg/dose l  2430602  Turku Finland του προϊόντος

 Sicaril l  lot l  0,5% l  1887501  Sanofi-Aventis AEBE ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
  l  med. shamp. l  1% ww l  1887502   του προϊόντος

 Simvastatin/Generics      f.c.tab  10x10 mg/tab  262570114  Generics Pharma Hellas ΕΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         μόνο ως προς τη συσκευασία 
         του προϊόντος

 Structolipid      inj.em.inf.  200mg/ml  2439301  Fresenius Kabi Hellas A.E. ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  αίτηση της εταιρείας
         του προϊόντος
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 Zolpidem       f.c.tab      10 mg/tab  2592901  Winthrop Φαρμακευτική ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας
 Hemitartrate/ Sanofi        Ελλάς Α.Ε. του προϊόντος 
 Synthelabo S.A.

 Zumenon      f.c.tab      2 mg/tab  2403901  Solvay Pharma MEΠΕ ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αίτηση της εταιρείας 
         του προϊόντος

 Medispo - Pf      latex  μέγεθος 7, 5  H7091302 Σεπτέμβριος 2012 Γενική Χημική Προϊόντων Α.Ε. ανάκληση της παρτίδας βρέθηκε εκτός προδιαγραφών
       αποστειρωμένα        ως προς τη στειρότητα
       χειρουργικά 
       γάντια 
       χωρίς πούδρα 

 Top Glove      latex αποστει-      μέγεθος 8  0307025058 Μάιος 2013 Ιπποκράτης Φαρμακευτική ανάκληση της παρτίδας βρέθηκε εκτός προδιαγραφών ως προς
       ρωμένα χειρου-        την υδατο-στεγανότητα (έλεγχος οπών) 
       ργικά γάντια        και τη δύναμη θραύσης (αντοχή)

 New Cool Mate Anti-      οδοντόπαστα    932516800055  Ningbo Kalyue Int’ I  άρση ανάκλησης του προϊόντος πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας
 Cavity Fluoride       Trade Co Ltd.

 Nyhofort Nail Saver      βερνίκι νυχιών       Vitorgan ΕΠΕ ανάκληση του προϊόντος τα συστατικά που αναγράφονται στην εξωτερική
       κατά της         συσκευασία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική 
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 Similac Advance 2      σκόνη      400 gr  64125QU01  Abbott  απαγόρευση διάθεσης και βρέθηκε να περιέχει μια μικρή ποσότητα ενός ελαιώδους
        Laboratories (Ελλάς) ΑΒΕΕ διακίνησης της παρτίδας συστατικού που δεν προβλέπεται για το προϊόν αυτό

 Σύριγγες της        10 ml  20080607  Sterile Hellas A.E. ανάκληση της παρτίδας ανοιγμένη συσκευασία που περιέχει ξένο σώμα
 Shandong Qiaopai 
 Group-China

 Xuyl Webest Medical  αποστειρωμένες      20ml l  081315 5/5/2013 Νικ. Λαϊνιώτης & Σία Ε.Ε. ανάκληση των παρτίδων παρουσία ξένων σωμάτων στο εσωτερικό
 Products Co Ltd  σύριγγες μίας   l  081314  5/5/2013   της σφραγισμένης αποστειρωμένης συσκευασίας
  χρήσης   l  081005 20/1/2013 
     l  071106 20/11/2012

 Xuyl Webest Medical  αποστειρωμένες      20ml  3007082002  Ελλένκο Α.Ε. ανάκληση της παρτίδας η κλειστή συσκευασία της σύριγγας περιέχει
 Products Co Ltd  σύριγγες         ξένο σώμα (τρίχα) 
  μίας χρήσης   



διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων

 είδος όνομα περιγραφή  παρτίδα-κωδικός ημερ. λήξης  υπεύθυνος κυκλοφορίας απόφαση Ε.Ο.Φ. αιτιολογία

ο Ε.Ο.Φ. ενημερώνει

 Γαλαξίας παιδικό σαμπουάν απαλό  0802  Ζυγός Ελλάς- ανάκληση της παρτίδας δεν συμφωνούσε με τις προδιαγραφές ως προς τον αριθμό

  χωρίς δάκρυα    Μαρία Μιχ. Ζουγανέλη  των επιτρεπόμενων αεροβίων μικροοργανισμών

 Auto Expressions αποσμητικό αυτοκίνητο φράουλα  7584700977  Κίνα απαγόρευση της διακίνησης  ενέχει κίνδυνο πνιγμού καθώς εξαιτίας της εμφάνισης και

       και διάθεσης της μυρωδιάς μπορεί να θεωρηθεί εσφαλμένα ως τρόφιμο

 Botica Natural  αντιγηραντική κρέμα μαλλιών  όλες οι παρτίδες  Grupo Boniquet-Sparchim S.A., απαγόρευση της διακίνησης περιέχει ουσία απαγορευμένη για χρήση 

      Spain και διάθεσης σε καλλυντικά προϊόντα

 Botica Natural θεραπευτική κρέμα μαλλιών  όλες οι παρτίδες  Grupo Boniquet-Sparchim S.A., απαγόρευση της διακίνησης  περιέχει ουσία απαγορευμένη για χρήση

      Spain και διάθεσης σε καλλυντικά προϊόντα

 Botica Natural λοσιόν ντεμακιγιάζ  όλες οι παρτίδες  Grupo Boniquet-Sparchim S.A.,  απαγόρευση της διακίνησης περιέχει ουσία απαγορευμένη για χρήση

      Spain και διάθεσης σε καλλυντικά προϊόντα

 Clear N Smooth 2 κρέμα για την τόνωση της επιδερμίδας  l 01SP06 l Σεπτ. 2008 Hawknad Mfg. Industries Inc.,  απαγόρευση της διακίνησης περιέχει υδροκυάνιο, ουσία απαγορευμένη

  με βιταμίνη Ε l 84BD07 l Φεβρ. 2009 USA και διάθεσης σε χρήση για καλλυντικά προϊόντα

 Dasini  παιχνίδι make up   5 203266 468309  Κίνα απαγόρευση της διακίνησης  περιέχει μόλυβδο και χρώμιο

       και διάθεσης 

 De Laurier -  αφρίζοντα άλατα μπάνιου     απαγόρευση της διακίνησης εξαιτίας της μορφής του, ενέχει κίνδυνο πνιγμού γιατί

 Άλατα μπάνιου 3 που θυμίζουν μικρά κέικ     και διάθεσης μπορεί να θεωρηθεί εσφαλμένα ως τρόφιμο

 De Laurier -  αφρίζοντα άλατα μπάνιου     απαγόρευση της διακίνησης εξαιτίας της μορφής του, ενέχει κίνδυνο πνιγμού γιατί

 Άλατα μπάνιου 3 που θυμίζουν πραλίνες     και διάθεσης μπορεί να θεωρηθεί εσφαλμένα ως τρόφιμο

 De Laurier -  μπάλες που εμπεριέχουν άλατα μπάνιου     απαγόρευση της διακίνησης εξαιτίας της μορφής του, ενέχει κίνδυνο πνιγμού γιατί

 Άλατα μπάνιου 3      και διάθεσης μπορεί να θεωρηθεί εσφαλμένα ως τρόφιμο

 De Laurier -      απαγόρευση της διακίνησης εξαιτίας της μορφής του, ενέχει κίνδυνο πνιγμού γιατί

 Brochette de Savons 3      και διάθεσης μπορεί να θεωρηθεί εσφαλμένα ως τρόφιμο

 De Laurier -      απαγόρευση της διακίνησης εξαιτίας της μορφής του, ενέχει κίνδυνο πνιγμού γιατί

 Nougat soap 3      και διάθεσης μπορεί να θεωρηθεί εσφαλμένα ως τρόφιμο

 Heart Palette καλλυντικά παιχνίδια για κούκλες  EAN 5907791533692,   Κίνα απαγόρευση της διακίνησης ενέχει χημικούς κινδύνους καθώς εμπεριέχει χλωροφόρμιο

    Αρτ. 2061B   και διάθεσης σε αναλογία μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη

 Huille Eclaircissante  λάδι σώματος   455   απαγόρευση της διακίνησης περιέχει υδροκυάνιο, ουσία απαγορευμένη σε χρήση

 a la Vitamine E      και διάθεσης για καλλυντικά προϊόντα
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διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων

 είδος όνομα περιγραφή  παρτίδα-κωδικός ημερ. λήξης

 Hydrovit Anti-Acne  cr. ext. us.  80209  Target Pharma ανάκληση της παρτίδας παρουσιάζει μειωμένο ιξώδες σε σχέση με τις προδιαγραφές

 Laboratoire Pharmaplus-  λοσιόν σώματος  080223   απαγόρευση της διακίνησης περιέχει υδροκυάνιο, ουσία απαγορευμένη σε χρήση

 Λοσιόν σώματος 3      και διάθεσης για καλλυντικά προϊόντα

 Make up set -  θήκη καλλυντικών    Fun Leader AEE ανάκληση του προϊόντος η περιεκτικότητα της κόκκινης βαφής σε μολύβδο (Pd) 

 Beauty Girl       αιτιολογείται ως συστατικό του δείγματος και κρίνεται 

        εκτός προδιαγραφών

  Peau Clairie - λάδι σώματος  455 / 0701SP06  Sivop, Cote d’ Ivoire απαγόρευση της διακίνησης περιέχει hydroquinone 2,0%, ουσία

 Lightening Body Oil      και διάθεσης επιβλαβή για την υγεία

 with Vitamine E      

 Optima  επανορθωτική κρέμα μαλλιών  όλες οι παρτίδες  Pink Frogs srl. Cosmedi, Ιταλία απαγόρευση της διακίνησης  περιέχει ουσία απαγορευμένη για χρήση σε καλλυντικά

       και διάθεσης προϊόντα και είδη προσωπικής υγιεινής

 Qei + Paris ενυδατική κρέμα σώματος  080223  3 AS, Ιρλανδία  απαγόρευση της διακίνησης  ενέχει κινδύνους για το δέρμα εξαιτίας

       και διάθεσης της ύπαρξης hydroquinone

 Rigenera 2 κρέμα προσώπου  όλες οι παρτίδες   απαγόρευση της διακίνησης  περιέχει ουσία απαγορευμένη για χρήση 

       και διάθεσης σε καλλυντικά προϊόντα

 Topclaire plus λευκαντική κρέμα προσώπου σε λευκό  FABO5/08,   Femco sprl 11e Rue Limitee,  απαγόρευση της διακίνησης ενέχει χημικούς κινδύνους καθώς εμπεριέχει την ουσία

  δοχείο με καπάκι και ροζ επιγραφή  EXPO5/10  Congo και διάθεσης hydroquinone σε περιεκτικότητα 4%

 Schiuma 1 αποκριάτικο σπρέι  80 11 40000 3470  Societa Solchim, Italy απαγόρευση της διακίνησης  περιέχει ουσίες που προκαλούν ερεθισμό στα μάτια

       και διάθεσης και στο δέρμα

 Tura 1 κρέμα που βελτιώνει την υφή   0 23721100045   απαγόρευση της διακίνησης περιέχει μεθυλο-διβρωμο-γλουταρονιτρίλιο, η οποία έχει

  της επιδερμίδας     και διάθεσης απαγορευτεί στα καλλυντικά, διότι ενδέχεται να προκαλέσει 

        ευαισθητοποίηση του δέρματος

 Vanity Organiser σετ καλλυντικών για παιδιά  GF060715  Κίνα απαγόρευση της διακίνησης  υπάρχει κίνδυνος για την υγεία, καθώς τα κραγιόν χρυσού

       και διάθεσης και μωβ χρώματος περιέχουν μόλυβδο, ουσία 

        απαγορευμένη στα καλλυντικά

 Yanys on the go 1 οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα  00 4820   απαγόρευση της διακίνησης  περιέχει διεθυλενογλυκόλη, ουσία που ενδέχεται

       και διάθεσης να είναι τοξική σε περιπτώση που καταποθεί 

        από παιδιά νεαρής ηλικίας
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1: Ανακλήθηκαν από την ίδια απόφαση του Ε.Ο.Φ. (αρ. πρωτ. 73518), 2: Ανακλήθηκαν από την ίδια απόφαση του Ε.Ο.Φ. (αρ. πρωτ. 77859)
3: Ανακλήθηκαν από την ίδια απόφαση του Ε.Ο.Φ. (αρ. πρωτ. 74455)



επιστημονικά ενδιαφέροντα

Hellas Pharm 2009
Το Hellas Pharm γιορτάζει τα 10 χρόνια του και οι φαρ-
μακευτικοί σύλλογοι Αττικής και Πειραιά σάς προ-
σκαλούμε να μοιραστείτε μαζί μας τη χαρά της μεγα-
λύτερης φαρμακευτικής διοργάνωσης στην Αθήνα. 
Το μήνυμά μας «αναπτυσσόμαστε, δυναμώνουμε, γιορτά-
ζουμε» απηχεί τη δυναμική του συνεδρίου-έκθεσης που 
οι φαρμακοποιοί τιμούν με την παρουσία τους όλα αυτά 
τα χρόνια. 
Αναπτυσσόμαστε, γιατί διευρύνουμε και ανανεώνουμε 
το πρόγραμμά μας, εντάσσοντας, για πρώτη φορά φέτος, 
δύο νέες συνεδριακές ενότητες:
l  «Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα», στην οποία δί-

νουμε το βήμα στους προέδρους φαρμακευτικών συλ-
λόγων της περιφέρειας και συζητούμε τα επαγγελματικά 
θέματα του κλάδου μας.

l  «Magazino υγείας», στο οποίο διακεκριμένοι επιστή-
μονες θα απαντούν στα ερωτήματα για θέματα υγείας 
και φροντίδας, που αντιμετωπίζετε καθημερινά στα 
φαρμακεία σας, με τρόπο ευχάριστο και εύληπτο.

Δυναμώνουμε, γιατί συνειδητοποιούμε την ισχύ του κλά-
δου μας και απαντούμε στις προκλήσεις της πολιτείας. Μι-
λάμε ανοιχτά για όσα μας αφορούν, υψώνουμε τη φωνή 

μας και διεκδικούμε πιο δυναμικά αυτό που δικαιούμαστε. 
Με μία φωνή, σε μία κατεύθυνση, για ένα στόχο: την κα-
ταξίωση του ρόλου μας στην κοινωνία και την πρω-
τοβάθμια περίθαλψη, αλλά και την προάσπιση της 
θέσης μας, απέναντι σε κάθε επιβουλή, είτε προέρχεται 
από την πολιτεία και τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε από τον 
ιδιωτικό τομέα.
Γιορτάζουμε, γιατί μέσα σε 10 χρόνια, περισσότεροι από 
25.000 φαρμακοποιοί συμμετείχαν στις εργασίες του συνε-
δρίου μας. Όλοι εσείς που μας εμπιστευθήκατε, που μοιρα-
στήκατε μαζί μας τις ανησυχίες σας για την πορεία του φαρ-
μακευτικού κλάδου, που βρήκατε βήμα μέσα από το Hellas 
Pharm για να τις εκφράσετε, ελάτε φέτος να γιορτάσετε.
Σας περιμένουμε όλους, γιατί στην πορεία μας όλα αυτά τα 
χρόνια, έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε ενωμένοι στα δύ-
σκολα και να πανηγυρίζουμε από κοινού τις επιτυχίες μας.

Καλή αντάμωση και καλή επιτυχία στο Hellas PHARM 2009 
l  Κ. Λουράντος, Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
l   Ηλ. Γιαννόγλου, Γραμματέας Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
l  Κ. Κούβαρης, Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά
l  Εμ. Κωνσταντινίδης, Γραμματέας Φαρμακευτικού Συλλόγου 

Πειραιά

z Σάββατο 4 Απριλίου
12:00-13:30 Στρογγυλό τραπέζι: «Ποιότητα στο φάρμακο. Η ευθύνη του φαρμακοποιού», 
 Διοργάνωση: Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε.)
13:30-14:15 Ομιλία: «Νεώτερες θεραπευτικές παρεμβάσεις στην διακοπή του καπνίσματος», 
 Χορηγός: Pfizer
14:15-15:00 Δεξίωση, Χορηγός: Pfizer
15:30-16:30 Παρουσίαση: «Εργαστήριο φαρμακείου: ποιότητα, προδιαγραφές και νομοθεσία για τις
 πρώτες ύλες - τρόποι διασφάλισης του φαρμακοποιού», Χορηγός: Kertus ΑΒΕΕ

HELLAS PHARM 2009
4-5 Απριλίου, Helexpo Palace
Διοργάνωση: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής & Πειραιά

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ*
Κεντρική Συνεδριακή αίθουσα (Επίπεδο Ε)



επιστημονικά ενδιαφέροντα

	

18:00-21:00 «Magazino υγείας». Συντονίζει η παρουσιάστρια Νόνη Δούνια. Περιλαμβάνει προβολή
 video, παρουσίαση, ερωτήσεις και συζήτηση για κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα: 
 l «Ολοκληρωμένη ηλιοπραστασία; Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας!», 
    Χορηγός: Frezyderm 
 l «Υπάρχει κάτι για να χάσω βάρος...; Ουτοπία, καθήκον ή ευκαιρία για τον φαρμακοποιό;»,
    Χορηγός: Abbott 
 l «Επιδερμικός παράγοντας αύξησης (EGF) - Η νέα τάση στην Κοσμητολογία», 
    Χορηγός: Pharmaplace
 l «Η επίδραση της φαρμακευτικής αγωγής στη βελτίωση της σεξουαλικής υγείας 
     των Ελλήνων», Χορηγός: Φαρμασέρβ-Λίλλυ

21:00  Δεξίωση, Χορηγός: Φαρμασέρβ-Λίλλυ

z Κυριακή 5 Απριλίου
11:30-12:30 Συμπόσιο: «Η αιτιοπαθογένεια ενός φαρμακευτικού μαξιμαλισμού χωρίς θεραπευτικό 
 αντίκρισμα», Χορηγός: Specifar Pharmaceuticals

12:30-15:00 «Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα». Οι πρόεδροι των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής &
 Πειραιά προσκαλούν συναδέλφους τους από την περιφέρεια, σε μια συζήτηση για τα 
 φλέγοντα θέματα του φαρμακείου:
 l Φαρμακείο & πολιτεία: θεσμικό πλαίσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τιμές φαρμάκων κ.ά.
 l Φαρμακείο & κοινωνία: όρια παρέμβασης στη φαρμακευτική αγωγή, παραφάρμακα, 
    ο επιχειρηματίας φαρμακοποιός κ.ά.
 Συντονίζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Αλαφογιώργος. 

16:00 «10 χρόνια θεσμός. It’s Party Time!». Ζωντανή μουσική, φαγητό και ποτά.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

z Σάββατο 4 Απριλίου
17:00-19:00 Αίθουσα Ε.2 (επίπεδο Ε). «Η κρίση της αγοράς και το ελληνικό φαρμακείο.  
 να μετατραπεί σε Ευκαιρία», Χορηγός: Medihelm Φαρμακαποθήκη Α.Ε.,
 Διοργάνωση: Melico Hellas. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ώρες λειτουργίας: Σάββατο: 09:00–21:00, Κυριακή: 09:00–19:00
Μετακίνηση: Λεωφορεία: Α7, Κάνιγγος - Κηφισιά - Ν. Ερυθραία, Β7, Κάνιγγος - Μαρούσι - Ν. Κηφισιά, 550, Δέλτα 
Φαλήρου- Κηφισιά
ΗΣΑΠ: Σταθμός Αμαρουσίου - Μετεπιβίβαση: Δημοτική συγκοινωνία Αμαρουσίου (Νο 010) 
Προαστιακός: Σταθμός Νεραντζιώτισσας – Μετεπιβίβαση: Αστική συγκοινωνία (Νο Χ40).
Parking: Δωρεάν, το Σάββατο και την Κυριακή, στο parking του Carrefour.
Διαμονή στην Αθήνα: Προνομιακές τιμές ξενοδοχείων, μέσω του τουριστικού γραφείου Enroute Travel Αλέξη Πα-
παδημητρόπουλο, τηλ.: 210 3301803

Οι αναλυτικές πληροφορίες και το τελικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται στην εφημερίδα «Τα νέα του Hellas 
PHARM» που θα αποσταλεί σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδας, μαζί με την κάρτα προεγγραφής (για γρήγορη 
διέλευση από τη γραμματεία) και κουπόνια ειδικών προσφορών.

*Υπάρχει πιθανότητα τροποποιήσεων



επιστημονικά ενδιαφέροντα

ενημερωτικές διαλέξεις στη Φαρμακευτική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
Το πρόγραμμα των ενημερωτικών διαλέξεων με επιστημονικό υπεύθυνο τον ομότιμο καθηγητή Γεώργιο 

Θ. Παπαϊωάννου, οι οποίες γίνονται κάθε Τετάρτη στο τμήμα Φυσικής, τροποποιήθηκε μετά τη λήξη των 

καταλήψεων. Ενώ το κλείσιμο των ενημερωτικών διαλέξεων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 

ώρα 8:00 - 8:30 μ.μ. Το τελικό πρόγραμμα των διαλέξεων διαμορφώθηκε ως εξής:

Δευτέρα 

23 Μαρτίου 
2009

5:00 - 5:30 μ.μ.  Προσέλευση - Καφές
5:30 - 6:30 μ.μ.  «Βλαστοκύτταρα», Αικατερίνη Σταυροπούλου, διευθύντρια της Ελληνικής
 Τράπεζας Ο.Π.Α. του Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.
6:30 - 7:00 μ.μ.  Διάλειμμα - Καφές
7:00 - 8:00 μ.μ. «Αυτοάνοσα Νοσήματα», Γεώργιος Βαϊόπουλος, καθηγητής Ιατρικής 
 Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Tετάρτη 

8 Απριλίου 
2009

5:00 - 5:30 μ.μ.  Προσέλευση - Καφές
5:30 - 6:30 μ.μ.  «Συμπληρώματα Διατροφής», Ελένη Μητροπούλου, φαρμακοποιός, 
 προϊσταμένη του Τμήματος Αξιολόγησης Λοιπών Προϊόντων του Ε.Ο.Φ.
6:30 - 7:00 μ.μ.  Διάλειμμα - Καφές
7:00 - 8:00 μ.μ.  «Νεότερες Εξελίξεις στη Φυτοθεραπεία», Ιωάννα Χήνου, αναπληρώτρια 
 καθηγήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Τετάρτη 

29 Απριλίου 
2009

5:00 - 5:30 μ.μ.  Προσέλευση - Καφές
5:30 - 6:30 μ.μ.  «Διαταραχές του Ύπνου και Χρήση Υπνωτικών Φαρμάκων», Δημήτριος Δικαίος,
 επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
6:30 - 7:00 μ.μ.  Διάλειμμα - Καφές
7:00 - 8:00 μ.μ.  «Εγκαύματα και Αντιμετώπισή τους», καθηγητής Γεώργιος Μπαλτόπουλος,
 πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Tετάρτη 

6 Μαιου 
2009

5:00 - 5:30 μ.μ.  Προσέλευση - Καφές
5:30 - 6:30 μ.μ.  «Ενδοκρινολογικά Προβλήματα μετά από Θυρεοειδεκτομή», Ευανθία Διαμάντη-
 Κανδαράκη Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπ. Αθηνών
6:30 - 7:00 μ.μ.   Διάλειμμα - Καφές
7:00 - 8:00 μ.μ.  «Το Φαρμακευτικό Marketing στους Καιρούς της “Οικονομίας της Εμπειρίας”», 
 Γενικός Διευθυντής της Galenica
8:00 - 8:30 μ.μ. «Κλείσιμο των Ενημερωτικών Διαλέξεων-Παραλαβή Πιστοποιητικού 
 Παρακολούθησης», Καθηγητής Παναγιώτης Μαχαίρας, Πρόεδρος του Τμήματος 
 Φαρμακευτικής, Κωνσταντίνος Λουράντος, Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
 Ομότιμος Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παπαϊωάννου, Επιστημονικός Υπεύθυνος 
 του Προγράμματος



επιστημονικά ενδιαφέροντα

σεμινάρια του Τομέα Φαρμακογνωσίας 
υπό την αιγίδα του Φ.Σ.Α.

Ο Τομέας Φαρμακογνωσίας του Φαρμακευτικού Τμή-
ματος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών διοργανώνει σειρά σεμιναρίων με τίτλο «Φυτο-
θεραπεία και Ανάπτυξή της στο χώρο του φαρμακεί-
ου», με σκοπό την επιστημονική ενημέρωση των φαρ-
μακοποιών στα θέματα φυτοθεραπείας, τις σύγχρονες 
εξελίξεις και την ορθότερη χορήγηση φυτοθεραπευτικών 
σκευασμάτων στο χώρο του φαρμακείου (δράση, χρήση, 
ανεπιθύμητες δράσεις, αλληλεπιδράσεις), υπό την αιγίδα 
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. 
Τα σεμινάρια θα είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα 
λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης στο τέλος, εφό-
σον έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον τα 3 από τα 4 
σεμινάρια. 
Ο κύκλος σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Τομέα Φαρμακογνωσίας (Μουσείο), 
Φαρμακευτικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπι-
στημιούπολη Ζωγράφου.
Όσοι φαρμακοποιοί-μέλη μας ενδιαφέρονται να παρακο-
λουθήσουν τον κύκλο σεμιναρίων, παρακαλούμε να δη-
λώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους στις υπεύθυνες: 
Ζωή Χαρβάλα, Γραμματεία Τομέα Φαρμακογνωσίας 
και Χημείας Φυσικών Προϊόντων 
(τηλ:. 210 7274588, e-mail: zcharvala@pharm.uoa.gr)
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιωάννα Χήνου
(τηλ.: 210 7274595, φαξ:  210 7274115, 
e-mail: ichinou@pharm.uoa.gr)
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009
ώρα 17:00-19:30

y Ιστορία, Αν. Καθ. Ε. Σκαλτσά
y Νομοθεσία, Αν. Καθ. Ι. Χήνου
y Πεπτικό - Γαστρεντερικό, Ομ. Καθ. Α. Χαρβάλα
y Αρθρώσεις, Αν. Καθ. Ι. Χήνου

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2009
ώρα 17:00-19:30

y Μέθοδοι παραγωγής 
y Αδυνάτισμα - αποτοξίνωση, Αν. Καθ. Ε. Σκαλτσά
y Κυκλοφορικό - Βαριά πόδια, Αν. Καθ. Ι. Χήνου
y Ουροποιητικό, Ομ. Καθ. Α. Χαρβάλα

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009
ώρα 17:00-19:30

y Άγχος - Ύπνος, Ομ. Καθ. Α. Χαρβάλα
y Χοληστερίνη, Αν. Καθ. Ι. Χήνου
y Ομορφιά επιδερμίδας, Αν. Καθ. Ε. Σκαλτσά

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009
ώρα 17:00-19:30

y Τόνωση, Αν. Καθ. Ι. Χήνου
y Κρυολόγημα, Ομ. Καθ. Α. Χαρβάλα
y  Αλληλεπιδράσεις φυτοθεραπευτικών σκευασμάτων 

με συμβατικά φάρμακα, Αν. Καθ. Π. Γαλανοπούλου - 
Κούβαρη

πρόγραμμα σεμιναρίων



επιστημονικά ενδιαφέροντα

δωρεάν σεμινάρια υπάλληλων φαρμακείου

παράταση υποβολής αιτήσεων 
έως 10/03/09

Ο Σύλλογος μας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την 
επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει 
τα φαρμακεία της δύναμής του, πρόκειται να υλοποιήσει 
μια σειρά από εντελώς δωρεάν προγράμματα κατάρτι-
σης για εργαζομένους στα φαρμακεία, επιδοτούμενα 
από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι-
κού (ΟΑΕΔ).
Δικαίωμα συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα έχουν 
όλοι οι απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις που δεν απα-
σχολούν πάνω από 25 άτομα, για τους οποίους οι συμ-
μετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την 
εργοδοτική εισφορά 0,45% για το έτος 2007 και δεν έχουν 
κάνει -ούτε πρόκειται να κάνουν- χρήση των πόρων του 
Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική 

Κατάρτιση μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κα-
τάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% για το έτος 2008.
Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να έχουν θεμα-
τολογία:

n  Πληροφορική
n  Αγγλική Γλώσσα
n  Marketing

Οι συμμετέχοντες θα αποζημιωθούν με 5€ ωριαίως, δηλα-
δή 250 € καθαρά για τις 50 ώρες, τα οποία θα κατατεθούν 
απευθείας από τον ΟΑΕΔ σε λογαριασμό τραπέζης κάθε 
εκπαιδευόμενου.
Αιτήσεις καθώς και συμπληρωματικά επεξηγηματικά έντυ-
πα διανέμονται μαζί με την «Εγκύκλιο του Φ.Σ.Α.».  <

Πληροφορίες: κ. Αντωνόπουλος, τηλ.: 210 5220955



κοινωνική δράση

Παλαιστίνη ώρα μηδέν

Το 2009 ξεκίνησε με την εισβολή των ισραηλινών στρα-
τευμάτων στη Λωρίδα της Γάζας. Όλοι παρακολουθήσαμε 
την απερίγραπτη και σοκαριστική κατάσταση στην πολύ-
παθη αυτή περιοχή της Μ. Ανατολής και τις τραγικές συ-
νέπειες για τον πληθυσμό της: 1.400 νεκροί, 5.500 τραυ-
ματίες, εκ των οποίων το 70% άμαχοι, είναι ο μέχρι 
τώρα απολογισμός.
Η μαζική σφαγή των αμάχων είναι μέρος της επιχείρη-
σης για την προσπάθεια κάμψης της ηρωικής αντίστασης 
αυτού του λαού. Ο παλαιστινιακός λαός παλεύει 61 ολό-
κληρα χρόνια για να αποκτήσει πατρίδα και, όπως όλοι οι 
λαοί, έχει κάθε δικαίωμα να αγωνιστεί για να την αποκτή-
σει. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει άλλος λαός πάνω στη γη που 
να μην έχει τη δική του πατρίδα, με σύνορα και με όλα τα 
δικαιώματα που έχει μια χώρα, ένα κράτος.
Γι’ αυτό και σε κάθε γωνιά της χώρας μας υπήρξαν πολύ-
μορφες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες.

Το Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής ομό-
φωνα αποφάσισε την αποστολή φαρμακευτικού υλι-
κού αξίας 30.000€ στον παλαιστινιακό λαό, ως ένα 
στοιχειώδες δείγμα συμπαράστασης.
Η συγκεκριμένη αποστολή ανατέθηκε στην Ελένη Αρ-
μενάκα, μέλος του Δ.Σ., η οποία κατέβαλε κάθε δυνατή 
προσπάθεια αφενός μεν να φτάσει σίγουρα και με 
ασφάλεια το φαρμακευτικό υλικό στον προορισμό 
του και αφετέρου να μην επιβαρυνθούμε με το χρημα-
τικό ποσό των 3.000 € του Φ.Π.Α., μια και ο σκοπός της 
αποστολής είναι ανθρωπιστικός.
Τελικά, μετά από πολλά εμπόδια, τη Δευτέρα 23 Φεβρου-
αρίου η αποστολή ξεκίνησε για τον προορισμό της.
Ας ευχηθούμε πως θα είναι η τελευταία φορά που θα 
χρειαστεί μια τέτοια αποστολή σε εμπόλεμη περιοχή. Ας 
ευχηθούμε ότι θα επικρατήσει ειρήνη και συνθήκες δικαι-
οσύνης για όλους τους λαούς σε όλο τον πλανήτη.  <

Η συντονίστρια της αποστολής και μέλος του Δ.Σ. του Φ.Σ.Α., Ελένη Αρμενάκα



κοινωνική δράση

Παραδόσεις φαρμάκων και εγγραφές νέων μελών

Οι συνάδελφοι μπορούν να παραδίδουν φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό που προέρχονται από διακοπές ή αλλαγές 
θεραπειών πελατών τους ή να επισκέπτονται για εγγραφές νέων μελών και πληροφορίες τα γραφεία των «Φαρμακοποιών 
του Κόσμου» (Χαλκοκονδύλη 1-Πλατ.Κάνιγγος, τηλ.: 210 3816720 /211-0101635, 6937-778758, 6976-0511616) κάθε Δευτέ-
ρα και Τετάρτη 5.30-8.30 μ.μ.
Υπενθυμίζεται ότι γίνονται δεκτά μόνο τα πλήρη εμβαλλάγια φαρμάκων (όχι ανοιγμένα ή μεταχειρισμένα) και μακράς 
ημερομηνίας λήξης (τουλάχιστον 1 χρόνου: Οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) για να μπορούν να αξιοποιη-
θούν μετά τον έλεγχό τους.

Αποστολή αλληλεγγύης στη Γάζα

Οι «Φαρμακοποιοί του Κόσμου» συγκέντρωσαν και απέστειλαν φαρμακευτικό υλικό (προσφορά της Lavipharm, του Φ.Σ. 
Ηρακλείου Κρήτης και του ΣΥ.ΦΑ.Κ.) για τις ανάγκες που προέκυψαν από την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, με το ειδικά 
μισθωμένο πλοίο του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, βάσει των οδηγιών και καταστάσεων φαρμάκων του ελληνικού 
Προξενείου της Ιερουσαλήμ. Η Οργάνωση αναμένει ειδική άδεια από τις ισραηλινές Αρχές για φαρμακοποιό-μέλος της (τα 
Αιγυπτιακά σύνορα της Rafah έχουν κλείσει), ο οποίος θα μεταβεί τοπικά στη Γάζα για καταγραφή των υγειονομικών και 
κοινωνικών προβλημάτων των κατοίκων.

Δωρεάν προσφορά φαρμάκων στο «Κοινωνικό Φαρμακείο»

Με πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων Ν. Κακλαμάνη, του Κέντρου Αστέγων του Δήμου και τη συνεργασία του ΕΟΦ, 
του Φ.Σ.Α. και των «Φαρμακοποιών του Κόσμου» (που προμηθεύουν και φαρμακευτικό υλικό), λειτουργεί στη Βαρβάκειο 
Αγορά σε ιδιόκτητο κτίριο του δήμου το αθηναϊκό «Κοινωνικό Φαρμακείο».
Το «Κοινωνικό Φαρμακείο» λειτουργεί για τη δωρεάν προσφορά φαρμάκων μόνο βάσει του ειδικού συνταγολογίου 
των δημοτικών ιατρείων, 3 φορές την εβδομάδα (9.00π.μ-4.00 μ.μ.) για του πολίτες της Αθήνας που στερούνται 
οποιασδήποτε ασφάλισης. Τα άτομα αυτά έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου και διαθέτουν 
ειδική κάρτα πρόσβασης προς το «Κοινωνικό Φαρμακείο». Ήδη και άλλοι δήμοι (Θεσσαλονίκη, Κερατσίνι κ.ά.) έχουν 
δείξει αντίστοιχο ενδιαφέρον ζητώντας σχετικές πληροφορίες από τους «Φ.τ.Κ».

Ενέργειες για το ζήτημα διαχείρισης και καταστροφής των «οικιακών φαρμάκων»

Από τους «Φαρμακοποιούς του Κόσμου» έχουν συγκεντρωθεί απαραίτητα στοιχεία και βιβλιογραφία από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό σχετικά με τις διαδικασίες για τη συλλογή, διαχείριση και τελική καταστροφή των «οικιακών φαρμάκων». Παρότι 
έχουν πραγματοποιηθεί επαφές και αλληλογραφία από τους «Φ.τ.Κ» με τα αρμόδια υπουργεία, νομαρχία, Ε.Ο.Φ., Φ.Σ.Α., Δήμο 
Αθηναίων, δεν έχει υπάρξει ακόμη καμία προώθηση του θέματος από τους αρμοδίους.
Οι «Φαρμακοποιοί του Κόσμου» ζητούν την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων, τη συνεργασία και την υποστήριξη από 
τις φαρμακευτικές σχολές των Πανεπιστημίων, τους φαρμακευτικούς και ιατρικούς Συλλόγους της χώρας ή και άλλους 
υγειονομικούς ή περιβαλλοντικούς φορείς.
Πληροφορίες-προτάσεις: «Φ.τ.Κ» Χαλκοκονδύλη 1- Αθήνα 10677, φαξ: 210-9652386 / 210 3816720, email: worldpharmacists@yahoo.com & 
eleni_worldpharm@hotmail.com
(Σ. Σερεμίδης 6945 434005, E. Παπασπυροπούλου 210 8835411 / 6937 440959, Σ. Χιλιόπουλος 210 6462628 / 6937 778758).

Επίσης, στις 4 Απριλίου 2009 στην έκθεση ιατρικών ειδών Medicexpo 2009 (Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Ξιφασκίας) θα 
πραγματοποιηθεί ημερίδα από τους «Φ.τ.Κ» με θέμα «Οικιακά Φάρμακα -Υγεία και Περιβάλλον».

Ανθρωπιστική αποστολή σε Ζάμπια και Τανζανία

Η ανθρωπιστική αποστολή με ιατροφαρμακευτικό υλικό των «Φαρμακοποιών του Κόσμου» για νοσοκομεία και κλι-
νικές της Ζάμπια και το αντικαρκινικό νοσοκομείο του Dar es Salaam / ORCI (Τανζανία), αλλά και την καταγραφή 
των τεράστιων προβλημάτων υγείας, φυσικών καταστροφών και επιδημιών των δύο αυτών χωρών θα αναχωρήσει στις 
16 Μαρτίου 2009.
Οι «Φαρμακοποιοί του Κόσμου» διατηρούν από το 2002 επίσημο Παράρτημα της Οργάνωσης στη Λουσάκα (Ζάμπια), ενώ 
έχουν υλοποιήσει στην Αφρική αντίστοιχα ανθρωπιστικά προγράμματα και αυτόνομες Αποστολές, ή με τη συνεργασία της 
ΥΠΕΞ/ΥΔΑΣ και άλλων ΜΚ-Οργανώσεων, στο Djibouti, Ζάμπια, R.D.Congo, Κένυα, Αιθιοπία, Τανζανία, Ν. Αφρική.

Νέα από τους Φαρμακοποιούς του Κόσμου




