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Editorial

Την αναγκαιότητα των εμβολιασμών προτάσσει ο ΦΣΘ
Υπό την αιγίδα του η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Βόλιος Εμβόλιος»
Την αναγκαιότητα των εμβολιασμών προτάσσει για άλλη μία φορά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και διοργανώνοντας σχετικές δράσεις. Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι ο εμβολιασμός αφορά
όλους, μικρούς και μεγάλους, και χάρη σε αυτόν προλαμβάνονται επιδημίες
που μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή μας.
Πρόσφατα ο ΦΣΘ υλοποίησε την εκστρατεία ενημέρωσης με θέμα «Εμβολιάσου! Προστάτευσε τον εαυτό σου, την οικογένειά σου, την κοινωνία!», κατά
τη διάρκεια της οποίας διένειμε από το ειδικά διαμορφωμένο σταντ που είχε
στηθεί στη συμβολή της Αριστοτέλους με την οδό Μητροπόλεως 2.700 ενημερωτικά έντυπα. Επιπλέον πραγματοποίησε και δύο ραδιοφωνικές εκστρατείες
ενημέρωσης, μία για τον αντιγριπικό εμβολιασμό και μία για τον εμβολιασμό
στην παιδική ηλικία.
Αυτή τη φορά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στηρίζει εμπράκτως
ένα παραμύθι για παιδιά με τον τίτλο «Βόλιος Εμβόλιος», θέτοντας υπό την αιγίδα του την παρουσίαση του βιβλίου που έγινε στην Θεσσαλονίκη. Μέσα από
τις σελίδες του τα παιδιά ακολουθούν τον πρωταγωνιστή στο ταξίδι του και μαθαίνουν με ευχάριστο και κατανοητό τρόπο τη διαδικασία και τη σημασία του
εμβολιασμού. Συγγραφείς του βιβλίου είναι ο παιδίατρος Δρ. Σπύρος Μαζάνης
και η δημοσιογράφος υγείας Φλώρα Κασσαβέτη, ενώ την εικονογράφηση έχει
κάνει η εικαστικός Μαρία Κουτρουμπά.
«Ο Σύλλογός μας επιχειρεί μέσα από τις δράσεις που διοργανώνει και τις πρωτοβουλίες φορέων που στηρίζει να καλύπτει το κενό ενημέρωσης που υπάρχει
σε θέματα υγείας. Ειδικά στον εμβολιασμό υπάρχει όχι απλά κενό ενημέρωσης,
αλλά και μεγάλη παραπληροφόρηση από διάφορες ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι γονείς να γυρνούν την πλάτη
στα εμβόλια και να έχουμε φτάσει στο σημείο να αντιμετωπίζουμε ξανά ασθένειες οι οποίες αποτελούσαν παρελθόν στον ελληνικό υγειονομικό χάρτη, όπως
η ιλαρά. Στόχος μας είναι να φτάσει στους συμπολίτες μας, παιδιά και ενήλικες,
το μήνυμα ότι ο εμβολιασμός μάς αφορά όλους και μπορεί να μας προστατεύσει από επιδημίες απειλητικές για τη ζωή μας», δηλώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσιος Ευγενίδης.
Τα πνευματικά δικαιώματα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα δοθούν στην Γ’
Παιδιατρική κλινική του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν».
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο, μπορείτε να επικοινωνείτε
με τους: Αθηνά Σοκόλη 210 3805520, Δρ. Σπύρο Μαζάνη 6932 211322.

Επικαιρότητα

Δεκέμβριος 2018

Ενημέρωση για το ΠΔ 64/2018 για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων
w Αριθμός Πρωτοκόλλου / 30.11.2018
Προς: Φαρμακοποιούς του ΦΣΘ
Αγαπητοί συνάδελφοι
Στις 21.07.2018 τέθηκε σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα
64/2018 (ΦΕΚ Α’ 124) που ρυθμίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων καθώς και ειδικότερα ζητήματα των
εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείου. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του Π.Δ., τίθεται προθεσμία έξι (6) μηνών προκειμένου τα φαρμακεία που λειτουργούν ως εταιρείες εκμετάλλευσης να εναρμονιστούν με τις προβλέψεις του.
Συγκεκριμένα, τα φαρμακεία που λειτουργούν ως εταιρείες εκμετάλλευσης οποιασδήποτε επιτρεπόμενης μορφής
οφείλουν να τροποποιήσουν τα εταιρικά καταστατικά τους
ως προς τα κάτωθι συγκεκριμένα στοιχεία:
Α) να τροποποιηθεί η διάρκειά τους, προκειμένου αυτή να
γίνει ορισμένου χρόνου.
Β) να τροποποιηθεί ο σκοπός της εταιρείας προκειμένου αυτός να ορισθεί σε «εκμετάλλευση φαρμακείου». Παρέχεται
όμως η δυνατότητα να εξειδικευθούν περαιτέρω ορισμένοι
κωδικοί δραστηριότητας, ώστε να ενεργοποιηθούν αυτοί στο
τμήμα μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ. Πάντα όμως οι επιπλέον
δευτερεύουσες δραστηριότητες οφείλουν να είναι επιτρεπόμενες για τα φαρμακεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Γ) οφείλουν να εναρμονιστούν με τις ασυμβίβαστες ιδιότητες εταίρων εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου, όπως
αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 5 του αρ. 2 του Π.Δ.
Ειδικότερα τα ασυμβίβαστα που εισάγονται είναι τα εξής:
i) φυσικού προσώπου που είναι ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας ή οδοντίατρος, ή
ii) νομικού προσώπου που έχει συσταθεί από ιατρούς ή
οδοντιάτρους με αντικείμενο δραστηριότητας ιατρικές ή
οδοντιατρικές πράξεις.
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iii) φυσικού ή νομικού προσώπου που: αα) έχει ως κύρια ή
παρεπόμενη δραστηριότητα την λειτουργία ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων πάσης φύσεως, ββ) είναι Κάτοχος

Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμάκων ή έχει ως κύρια ή παρεπόμενη δραστηριότητα την Παραγωγή ή Εισαγωγή ή Αντιπροσώπευση ή Χονδρική Πώληση και Εμπορία Φαρμάκων.
iv) φυσικού ή νομικού προσώπου που μετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (νομίμου εκπροσώπου ή μετόχου ή εταίρου ή
μετόχου τρίτου νομικού προσώπου) σε εταιρείες ιδιωτικών
διαγνωστικών εργαστηρίων πάσης φύσεως, ή φαρμακευτικές εταιρείες πάσης φύσεως (ήτοι ΚΑΚ, ή Παραγωγούς ή Εισαγωγείς ή Αντιπροσώπους ή Χονδρεμπόρους Φαρμάκων) ή
σε συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις εφόσον καθ’ όλη τη
χρονική περίοδο από την έναρξη έως την παύση της δραστηριότητας λειτουργίας και εκμετάλλευσης του φαρμακείου ως
προς την φαρμακευτική εταιρεία ή την εταιρεία διαγνωστικού
εργαστηρίου ή την συνδεδεμένη με αυτές επιχείρηση: αα) είναι ή υπήρξε, κύριος ή επικαρπωτής αριθμού μετοχών ή ποσοστών ή μεριδίων που το κατατάσσουν ή κατέτασσαν μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων μετόχων ή εταίρων της εταιρείας.
v) συζύγου ή συγγενούς έως β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στις
ανωτέρω περιπτώσεις iii και iv.
Όλες οι ανωτέρω τροποποιήσεις προς το σύννομο πρέπει να
πραγματοποιηθούν εντός εξαμήνου από τη θέση σε ισχύ του
ΠΔ 64/2018, δηλαδή μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2019 και όλα
τα τροποποιημένα καταστατικά οφείλουν να κοινοποιηθούν
στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Υγείας της ΠΚΜ (Π.Ε.
Θεσσαλονίκης) και στον φαρμακευτικό σύλλογο εντός μηνός
από τη δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ. Σε αντίθετη περίπτωση,
η αρμόδια για την αδειοδότηση των φαρμακείων αρχή οφείλει
να εφαρμόσει τις οριζόμενες στο άρθρο 3 του Π.Δ. κυρώσεις.
Οι υπηρεσίες του ΦΣΘ θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετική με τις προβλέψεις του νέου
Π.Δ. και μπορείτε να απευθυνθείτε για λεπτομέρειες.
Για το Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΣΘ
Ο πρόεδρος
Διονύσιος Ευγενίδης

Ο γραμματέας
Αργύριος Αργυρόπουλος
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ΦΣΘ: Διευκρινίσεις για την εκτέλεση συνταγών αναλωσίμων με άυλα barcode
w Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4338 / 7.12.2018
Προς: Φαρμακοποιούς του ΦΣΘ
Αγαπητοί συνάδελφοι
Η ομάδα υποστήριξης eΔΑΠΥ της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την εκτέλεση συνταγών αναλωσίμων με άυλα barcode, μετά τα
ερωτήματα που έθεσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζονται τα εξής:
- Δεν επιτρέπεται η εκτύπωση και των άυλων barcode της
συνταγής στη σελίδα του παραπεμπτικού, αλλά πρέπει να
γίνεται σε ξεχωριστή σελίδα. Σε διαφορετική περίπτωση
δεν μπορεί να γίνει σωστά η η ψηφιοποίηση της Υποβολής
ώστε να προχωρήσει για εκκαθάριση.
- Τα άυλα barcode δεν χρειάζεται να επικολλούνται από τη
στιγμή που εκτυπώνεται η ειδική σελίδα.
- Αναλώσιμα που έχουν άυλα barcode εκτελούνται αποκλειστικά με τη διαδικασία των άυλων barcode. Όσοι συνάδελφοι έχουν εκτελέσει παραπεμπτικά με αναλώσιμα που έχουν
άυλα κουπόνια και εκ παραδρομής τα πέρασαν χειροκίνητα
με αναζήτηση είδους, πρέπει να ακυρώσουν τα παραπεμπτικά και να τα επανεκτελέσουν με το σωστό τρόπο.
- Όταν η γνωμάτευση έχει εκτελεστεί με άυλα barcode,

κατά την εκτέλεση της γνωμάτευσης παράγεται εκτύπωση
στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα άυλα barcode που
χρησιμοποιήθηκαν. Αν δεν παραχθεί αυτή η σελίδα σημαίνει
ότι η εκτέλεση δεν έγινε με άυλα barcode ή είχε άλλο τεχνικό πρόβλημα ο φαρμακοποιός (πχ βλάβη του εκτυπωτή
του). Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να αναζητήσει τη συνταγή και να κάνει επανεκτύπωση.
- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εφαρμογής, σε περίπτωση ακύρωσης μιας γνωμάτευσης τα άυλα barcode που
χρησιμοποιήθηκαν απελευθερώνονται. Υπάρχουν ελάχιστες
περιπτώσεις, που από σφάλμα των ηλεκτρονικών συστημάτων μπορεί να παραμείνουν δεσμευμένα. Σε αυτή την περίπτωση κάθε φαρμακείο ή πάροχος που θα λάβει μήνυμα
περί μη αποδέσμευσης του άυλου θα πρέπει να απευθυνθεί
στο edapy@eopyy.gov.gr αναφέροντας τον αριθμό του άυλου barcode.
Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.
Ο πρόεδρος
Διονύσιος Ευγενίδης

Ο γραμματέας
Αργύριος Αργυρόπουλος

ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις σχετικά με την αποζημίωση γαληνικών σκευασμάτων
Διευκρινιστικό έγγραφο με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την αποζημίωση των
γαληνικών σκευασμάτων απέστειλε στον ΠΦΣ ο
ΕΟΠΥΥ. Όπως επισημαίνει «δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση
για την κοστολόγηση των γαληνικών σκευασμάτων, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Οργανισμού στην υπ' αριθμ. 1439
απόφασή του (συνεδρίαση 512/12-11-2018),
ενέκρινε τη συνέχιση αποζημίωσης των γαληνικών σκευασμάτων με βάση τον ισχύον σύστημα κοστολόγησης μέχρι την έκδοση σχετικής
υπουργικής απόφασης, όπως προβλέπεται».

ΦΣΘ: Κοινό μέτωπο επιστημονικών φορέων κατά της ανεξέλεγκτης πώλησης
συμπληρωμάτων διατροφής από γυμναστήρια
w Δελτίο Τύπου, 3.12.2018
Κοινό μέτωπο ενάντια στην ανεξέλεγκτη πώληση συμπληρωμάτων διατροφής από γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές
εκμάθησης αθλημάτων, που προωθεί το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στήνουν οι επιστημονικοί φορείς.
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καταδίκασε από
την πρώτη στιγμή το σχέδιο Νόμου (άρθρο 74, παράγραφος 3) χαρακτηρίζοντας εγκληματική την πρόθεση υπαγωγής της αρμοδιότητας για αυτά τα σκευάσματα από το
υπουργείο Υγείας στο υφυπουργείο Αθλητισμού.
Ταυτόχρονα συμμετέχει και στηρίζει τον κοινό αγώνα για
απόσυρση της απαράδεκτης διάταξης και των άλλων επιστημονικών φορέων, όπως ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικο-

θεραπευτών και οι γυμναστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
«Είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία η πώληση βιταμινών, σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής από
τα ιδιωτικά γυμναστήρια και τις ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων. Κι αυτό διότι επιτρέπει τη χορήγησή
τους χωρίς την έγκριση και την εποπτεία ενός επιστήμονα
υγείας. Αλληλοστηριζόμαστε και με άλλους επιστημονικούς
φορείς, των οποίων τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα καταπατώνται με το συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου
και επιμένουμε στην απόσυρση της επίμαχης διάταξης»,
δηλώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσιος Ευγενίδης.
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Ημερίδα με θέμα «Κτηνιατρικό Φάρμακο» διοργάνωσε ο ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης
Ημερίδα με θέμα «Κτηνιατρικό Φάρμακο» διοργάνωσε τη
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, ο ΣΥ.ΦΑ
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την εταιρία ΖΩΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στη συνεδριακή αίθουσα
των γραφείων του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Εθν. Αντίστασης 173-175, Φοίνικας), ενώ χαιρετισμούς
απηύθυναν ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης Διονύσιος Ευγενίδης και ο πρόεδρος του
ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης Λάζαρος Φαρσάκης.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κτηνίατρος, νόμιμος εκπρόσωπος ΖΩΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ, Απόστολος Σιούτας. Ακολουθεί η
ομιλία του κ. Σιούτα.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Κτηνιατρικό φάρμακο νοείται κάθε ουσία ή συνδυασμός
ουσιών ή σύνθεση που φέρεται να έχει ιδιότητες θεραπευτικές ή προληπτικές για ασθένειες ζώων, όπως επίσης και
κάθε ουσία ή συνδυασμός ουσιών ή σύνθεση που μπορεί
να χορηγηθεί σε ζώα με σκοπό να συμβάλλει την ιατρική
διάγνωση ή να βελτιώσει ή να τροποποιήσει ή να αποκαταστήσει οργανική λειτουργία στα ζώα.
Δυνατότητα να πουλήσουν κτηνιατρικά φάρμακα έχουν οι:
• κτηνίατροι,
• φαρμακοποιοί και
• τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής,
αφού βέβαια κάνουν αίτηση και πάρουν άδεια πώλησης
κτηνιατρικών φαρμάκων από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής
της Περιφέρειας.
Πώς πωλούνται τα κτηνιατρικά φάρμακα;
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Με συνταγή κτηνιάτρου:

• Στα παραγωγικά ζώα, η συνταγή από κάποιο κτηνίατρο
είναι απαραίτητη προυπόθεση, αφού υπάρχουν χρόνοι
αναμονής στα αυγά, το γάλα και το κρέας, οι οποίοι και
πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθούν.
• Στα μικρά ζώα, ενώ ο νόμος αναφέρει πως η κτηνιατρική
συνταγή είναι απαραίτητη, στνη πράξη αυτό δεν τηρείται
αυστηρά ή δεν τηρείται καθόλου.

Κτηνιατρικό φάρμακο – Ελλάδα 2014-2018
• Ο Κλάδος των Ζώων Συντροφιάς και των Ψαριών είναι
οι μόνοι αναπτυσσόμενοι κλάδοι την τελευταία πενταετία.
• Ο κλάδος Ζώων Συντροφιάς έχει συμβάλλει αποκλειστικά
σχεδόν στην ανάπτυξη του συνόλου της αγοράς του κτηνιατρικού φαρμάκου στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα έχουμε 660.000 σκύλους & 590.000 γάτες
που επισκέπτονται τουλάχιστον 1 φορά τον χρόνο τον κτηνίατρο τους. Έχουμε 1.200 κτηνιατρεία & κτηνιατρικά φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα.
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Κτηνιατρικό Φάρμακο Ζώων Συντροφιάς στην Ελλάδα
• Ο Κλάδος των Ζώων Συντροφιάς αντιπροσωπεύει το
50% της συνολικής αγοράς φαρμάκου.
• Τα εξωπαρασιτοκτόνα αντιπροσωπεύουν το 50% της
αγοράς των Ζώων Συντροφιάς.
• 1 στα 4 € αφορά εξωπαρασιτοκτόνο ΖΣ.
Το 89% του φαρμάκου ζώων συντροφιάς αφορά τον σκύλο
και μόνο το 11% τη γάτα. Το 50% της αγοράς των εξωπαρασιτοκτόνων αφορά στην πρόληψη της λεϊσμανίασης.

Παράσιτα
• Παράσιτο είναι κάθε οργανισμός που επιβιώνει σε βάρος
άλλου.
• Παρασίτωση χαρακτηρίζεται η παρουσία παρασίτων
στον ξενιστή χωρίς κλινική εικόνα του νοσήματος.
• Παρασιτικό νόσημα έχουμε όταν κατά την παρασίτωση,
εμφανίζονται αλλοιώσεις και συμπτώματα στον ξενιστή.
Είδη παρασιτισμού: Διαφοροποιούνται ανάλογα με την
εντόπισή τους σε
- Εξωπαράσιτα ή εκτοπαράσιτα (π.χ. κρότωνες)
- Εσωπαράσιτα ή ενδοπαράσιτα (π.χ. έλμινθες στο εσωτερικό του σώματος του ξενιστή).
Θεραπευτική αγωγή
Στόχοι της αγωγής είναι η καταστροφή των παρασίτων και
ο περιορισμός της διασποράς τους.
Η εκκρίζωση των παρασιτώσεων είναι αδύνατη.
Για τον σκοπό αυτό, χορηγούνται στα ζώα αντιπαρασιτικά
φάρμακα που είναι:
• αντιπρωτοζωικά,
• ανθελμινθικά (αντιτρηματώδη, αντικεστώδη, αντινηματώδη),
• εξωπαρασιτοκτόνα (εντομοκτόνα, κροτωνοκτόνα, ακαρεοκτόνα).
Συχνά, η χορήγηση των αντιπαρασιτικών φαρμάκων δεν
έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, γεγονός που οφείλεται:
• σε υποδοσία του φαρμάκου,
• σε αναμολύνσεις (παρουσία του ζώου σε μολυσμένο περιβάλλον),
• στην αδυναμία δράσης του φαρμάκου σε όλα τα στάδια
του παρασίτου,
• στην απόρριψη του φαρμάκου μετά τη χορήγηση,
• σε επιλογή λάθους φαρμάκου και
• στην ανάπτυξη φαρμακοαντοχής των παρασίτων.

Μέτρα πρόληψης
Η πρόληψη των παρασιτώσεων αφορά όλα τα ζώα και αποσκοπεί
• στον έλεγχο του κινδύνου μόλυνσης των ζώων με παράσιτα και
• στη διατήρηση των μηχανισμών άμυνας των ζώων σε
υψηλό επίπεδο.
Δημόσια υγεία: Πολλά είδη παρασίτων είναι κοινά για τον
άνθρωπο και τα ζώα. Η συχνότητα όμως των κρουσμάτων
παρασιτισμού εξαρτάται από τα εξής:
• γεωγραφική περιοχή,
• κλιματικές συνθήκες,
• συνθήκες διαβίωσης κ.ά.

Αγωγές Εξωπαρασίτωσης
• Σημαντικό τόσο για τα κατοικίδιά μας όσο και για εμάς
είναι να φροντίζουμε να είναι απαλλαγμένα από εξωπαράσιτα (ψύλλους, ψείρες, τσιμπούρια) και προστατευμένα
από τα τσιμπήματα κουνουπιών, σκνιπών και μυγών. Εκτός
από τα δερματικά προβλήματα που τους προκαλούν (λόγω
κνησμού), μεταφέρουν, τη στιγμή που πίνουν αίμα, διάφορα παράσιτα (ταινίες, αιμοπαράσιτα, Leishmania, Dirofilaria
κ.ά.) προκαλώντας τους διάφορα σοβαρά νοσήματα.
• Η πρόληψη έναντι των εξωπαρασίτων στους σκύλους γίνεται με διάφορα σκευάσματα όπως αμπούλες που απλώνονται στη ράχη του ζώου κάθε μήνα ή spray που ψεκάζονται σε όλο το σώμα επίσης κάθε μήνα. Υπάρχουν ακόμη
χάπια με μηνιαία ή τριμηνιαία διάρκεια και περιλαίμια με
διάρκεια από 4 έως 8 μήνες. Επίσης, το καλοκαίρι, κάθε
απόγευμα καλό είναι να ψεκάζουμε τον σκύλο μας με ένα
φυτικό αντικουνουπικό spray.
Ανάλογα με τον σκύλο και τον ιδιοκτήτη, υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί των παραπάνω κατάλληλοι για κάθε περίπτωση.
• Για τις γάτες επίσης υπάρχουν αντίστοιχα spray, αμπούλες και χάπια, μηνιαίας διάρκειας όλα, αν και το spray είναι
συνήθως δύσκολο να εφαρμοστεί στις γάτες κι επίφοβο
καθώς έχουν την ενστικτώδη συνήθεια να καθαρίζουν το
τρίχωμά τους γλύφοντας το.
• Στα κουνελάκια μπορούν να εφαρμοστούν μόνο συγκεκριμένες αμπούλες μηνιαίας διάρκειας, καθώς τα περισσότερα σκευάσματα από αυτά που προαναφέραμε είναι τοξικά
για το είδος αυτό.
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Εξωπαρασιτικά περιλαίμια

Εξωπαρασιτοκτόνες πιπέτες (spot-on) για σκύλους και γάτες

SERESTO (BAYER): για σκύλους, γάτες
Δράση κατά των τσιμπουριών, ψύλλων, σκνιπών
Δραστική:
Ιμιδακλοπρίδη + Φλουμεθρίνη
Διάρκεια: 8 μήνες

Seresto
(Cat – Small dog,
Large dog)

Frontline spot-on, Effipro spot-on, Eliminall spot-on
(Small, Medium, Large, X-large and Cat),
με δραστική ουσία τη φιπρονίλη 100mg/ml
Frontline spot-on
Φιπρονίλη 100mg/ml

Effipro spot-on
Eliminall spot-on

SCALIBOR (INTERVET): για σκύλους
Δράση κατά των τσιμπουριών, ψύλλων, σκνιπών
Δραστική: Δελταμεθρίνη
Διάρκεια: 4-6 μήνες
(ψύλλοι: 4 μήνες,
σκνίπες: 5 μήνες,
τσιμπούρια: 6 μήνες)

Scalibor
(Small dog, Large dog)

Καταπολεμούν καλύτερα τους ψύλλους, αβγά,
νύμφες και προνύμφες
έως και 8 εβδομάδες (κρότωνες, ψύλλοι: 4 εβδομάδες)

KILTIX (BAYER): για σκύλους
Δράση κατά των τσιμπουριών, ψύλλων
Να μη χρησιμοποιείται σε κουτάβια κάτω των 3 μηνών.
Δραστική: Προποξούρη + Kiltix
Φλουμεθρίνη
(Medium dog, Large dog)
Διάρκεια: 7 μήνες

BOLFO (BAYER): για σκύλους και γάτες
Δράση κατά των ψύλλων και τσιμπουριών
Δραστική: Προποξούρη
Διάρκεια: 4 μήνες

Bolfo
(Cat-Small dog, Large dog)

ELIMTIC (VIRBAC): για σκύλους
Δράση κατά των ψύλλων και τσιμπουριών
Δραστική: Διαζινόνη
Διάρκεια: 4 μήνες

BIO3ACT
(Small, Large, X-large)

Εξωπαρασιτοκτόνα spray για σκύλους και γάτες
Πιο γνωστά εξωπαρασιτοκτόνα spray αποτελούν τα
FRONTLINE, EFFIPRO και ELIMINALL (100, 250, 500ml), των
οποίων η δραστική ουσία είναι η φιπρονίλη, με χρόνο δράσης 4 εβδομάδων σε ψύλλους, κρότωνες και ψείρες.
Frontline spray
Φιπρονίλη 100mg/ml
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Φιπρονίλη 10% w/v και
S-methoprene 9% w/v

Effipro spray
Eliminall spray

Frontline combo spot-on
(Small, Medium, Large,
X-large and Cat)
Effipro DUO spot-on
(Small, Medium, Large,
X-large and Cat)

Frontline Tri-act, Effitix, μόνο για σκύλους, με δραστικές
ουσίες: φιπρονίλη και περμεθρίνη για την πρόληψη και
θεραπεία των σκύλων από ψύλλους, κρότωνες, και με
απωθητική δράση κατά των σκνιπών και των κουνουπιών.

Φιπρονίλη και Περμεθρίνη

Frontline Tri-act (X-small,
Small, Medium, Large,
X-large)
Effitix (X-small, Small,
Medium, Large, X-large)

Elimtic

BIO3ACT (ΖΩΟΔΥΝΑΜΙΚΗ) – φυτικό απωθητικό:
για σκύλους και γάτες
Δράση κατά των κουνουπιών, τσιμπουριών και σκνιπών
Δραστική: Γερανιόλη,
Λεβάντα και Ικαριδίνη
Διάρκεια: 4 μήνες

Frontline combo spot-on, Effipro duo
Με δραστικές ουσίες: φιπρονίλη 10% w/v
και μεθοπρίνη 9% w/v

Η Vectra 3D δρα κατά των ψύλλων για 1 μήνα και εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό τους για 2 μήνες (ωοκτόνος
και προνυμφοκτόνος δράση. Επίσης δρα κατά των
κροτώνων, κουνουπιών και σκνιπών για 1 μήνα. Δεν επιτρέπεται σε κουτάβια μικρότερα των 7 εβδομάδων και
των 2,5 kg. Ενδείκνυται λούσιμο του ζώου 2 εβδομάδες
μετά, το ζώο μπορεί να μπει στο νερό 48 ώρες μετά.
(Για τις γάτες η Vectra Felis δεν περιέχει περμεθρίνη γιατί
δεν μπορεί να τη μεταβολίσει και μπορεί να πεθάνει).
Dinotefuran
Pyriproxyfen
Permethrin

Vectra 3D (X-small, Small,
Medium, Large, X-large,
Felis)

Advantix μόνο για σκύλους με δραστικές ουσίες: ιμιδακλοπρίδη 100mg/ml και περμεθρίνη 500mg/ml Δρα κατά
των ψύλλων, κροτώνων, σκνιπών, κουνουπιών για 2
εβδομάδες και κατά της σταβλόμυγας για 4 εβδομάδες.
Ιμιδακλοπρίδη 100mg/ml
και περμεθρίνη 500mg/ml

Advantix spot-on (X-small,
Small, Medium, Large)
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Advocate για σκύλους, γάτες, νυφίτσες και κουνέλια, με
δραστικές ουσίες: μοξιδεκτίνη και ιμιδακλοπρίδη
Με έξω και ενδοπαρασιτοκτόνο δράση κατά ψύλλων
ωτοδηκτικής, σαρκοκοπτικής και δεμοδηκτικής ψώρας
σε γάτες, κατά της διροφιλλαρίωσης, σπειροκέρκωσης
και ασκαρίδων σε σκύλους.

Μοξιδεκτίνη και
Ιμιδακλοπρίδη

Advocate spot-on dog
(X-small, Small, Medium,
Large)
Advocate spot-on cat
(Small, Large)

Bravecto spot-on για σκύλους και γάτες, με δραστική τη
fluralaner και δράση κατά ψύλλων και κροτώνων. Είναι
κατάλληλη για σκύλους άνω των 11 εβδομάδων.

Fluralaner

Bravecto spot-on dog
(X-small, Small, Medium,
Large, X-large)
Bravecto spot-on cat
(Small, Medium, Large)

Εξωπαρασιτοκτόνα χάπια
Bravecto (Intervet): μασώμενο δισκίο για σκύλους άνω
των 2 κιλών και των 8 εβδομάδων. Δεν υπάρχει πρόβλημα κατά την κύηση και τη γαλουχία Ενδείξεις: Θεραπεία
προσβολής κροτώνων, ψύλλων και δεμοδηκτικής ψώρας.
Η δράση ξεκινά 8 ώρες από την προσκόλληση των ψύλλων και 12 ώρες από την προσκόλληση των κροτώνων.
Δραστική: Fluralaner
Διάρκεια: 3 μήνες

Bravecto (X-small, Small,
Medium, Large, X-large)

Simparica (Zoetis): για σκύλους
(X-small, Small, Medium, Large, X-large)
Ενδείξεις: Κατά κροτώνων, ψύλλων, δεμοδεκτικής,
σαρκοκοπτικής και ωτοδηκτικής ψώρας.
Δραστική: Sarolaner
Διάρκεια: 5 εβδομάδες

Simparica (X-small, Small,
Medium, Large, X-large)

Nexgard (Merial):
για σκύλους (X-small, Small, Medium, Large)
Ενδείξεις: Κατά κροτώνων, ψύλλων
Δραστική: Afoxolaner
Διάρκεια: 5 εβδομάδες

Comfortis (ΕΛΑΝΚΟ): για σκύλους και γάτες
Ενδείξεις: Θεραπεία και πρόληψη από ψύλλους. Σκοτώνει τους ψύλλους σε μόλις 30 λεπτά από τη χορήγησή
του, σε 100% ποσοστό όσον αφορά τους σκύλους και σε
98% ποσοστό όσον αφορά τις γάτες.
Δραστική: Spinosad

Comfortis

Αγωγές κατά των ενδοπαράσιτων
Εξίσου σημαντικό είναι τα κατοικίδιά μας να προστατεύονται από το να μολυνθούν από εσωτερικά παράσιτα. Τα
παράσιτα αυτά (σκουλήκια, ταινίες) μεταδίδονται στα ζώα
είτε μέσω του μητρικού γάλακτος (αν η μητέρα έχει μολυνθεί στο παρελθόν) είτε μέσω της κατάποσης ωμού
κρέατος και μολυσμένων με τα αυγά των παρασίτων
χόρτων από το εξωτερικό περιβάλλον. Υπάρχουν επίσης
παράσιτα όπως κάποια είδη ταινίας που μεταδίδονται
μέσω των ψύλλων καθώς και η διροφιλάρια («σκουλήκι
της καρδιάς»), η οποία μεταδίδεται μέσω των νυγμάτων
των κουνουπιών (ακόμη ένας λόγος που η αντικουνουπική προστασία είναι απαραίτητη, ιδίως στους σκύλους). Στα
εσωπαράσιτα συγκαταλέγεται κι ο γνωστός μας εχινόκοκκος, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα
και στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μολύνεται από τα εντερικά
παράσιτα αν καταπιεί αυγά τους από μη καλά μαγειρεμένα
κρέατα ή μη καλά πλυμένα λαχανικά ή αν καπνίσει ή φάει
χωρίς να έχει πλύνει καλά τα χέρια του ενώ προηγουμένως
έχει ακουμπήσει μολυσμένα σημεία.
Είναι λοιπόν απαραίτητο να προστατεύσουμε τα κατοικίδιά
μας, την οικογένειά μας και τον εαυτό μας. Αυτό ευτυχώς
είναι αρκετά απλό. Τα γατάκια και τα σκυλάκια λαμβάνουν
αρχικά τακτικές αποπαρασιτώσεις από την ηλικία των 6
εβδομάδων με την χορήγηση ειδικών αλοιφών και χαπιών.
Η αγωγή αρχικά επαναλαμβάνεται ανά 10-15 ημέρες, αργότερα ανά μήνα και τελικά, μετά την ηλικία των 6 μηνών κι
εφ’ όρου ζωής, κάθε 3-4 μήνες. Ειδικά για τις γάτες, υπάρχουν και συγκεκριμένες αμπούλες για εσωπαρασιτοκτόνο
αγωγή, που εφαρμόζονται στο δέρμα της ράχης τους,
όπως αυτές για τα εξωπαράσιτα. Στα κουνελάκια συνήθως
(επειδή προέρχονται από κλειστές εκτροφές) δεν χρειάζονται προληπτικές αποπαρασιτώσεις. Αν όμως αυτό χρειαστεί, γίνεται με τη χορήγηση ειδικής αλοιφής από το στόμα
ή την εφαρμογή ειδικής αμπούλας στον αυχένα τους.

Ενδοπαρασιτοκτόνα χάπια

Nexgard (X-small, Small,
Medium, Large)

Για σκύλους
Δραστικές ουσίες: Praziquantel 50mg, Pyrantel embonate
144mg, Febantel 150mg

Nexgard spectra (Merial):
για σκύλους (X-small, Small, Medium, Large, X-large)

Ενδείξεις: Για τη θεραπεία μολύνσεων από ασκαριδες και
ταινίες.

Έξω και ενδοπαρασιτοκτόνος δράση κατά ψύλλων,
κροτώνων, πρόληψη κατά διροφιλλαρίωσης
και θεραπεία από νηματώδη.

• Drontal plus
		

για 10 kg (Bayer)
για 35 Kg (Bayer)

• Cazitel plus
		

για 10 kg (Zoetis)
για 35 kg (Zoetis)

Δραστική: Afoxolaner,
Milbemycin
Διάρκεια: 5 εβδομάδες

Nexgard Spectra (X-small,
Small, Medium, Large,
X-large)

• Endogard plus για 10 kg (Virbac)
		
για 35 kg (Virbac)
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Για σκύλους
Δραστικές ουσίες: Praziquantel 50mg, φαιμπενταζόλη 500mg
Ένδείξεις: για θεραπεία παρασιτώσεων από ταινίες και
ασκαρίδες.
• Caniquantel
tab 600 mg (χελλαφαρμ)
		

tab 1200 mg (χελλαφαρμ)

Για σκύλους και γάτες
Δραστική ουσία: Praziquantel,
Ενδείξεις: Θεραπεία για παρασιτώσεις από κεστώδη
(ταινίες) και νηματωδη (ασκαρίδες).
• Droncit tab για 10 kg (Bayer)

Ενδοπαρασιτοκτόνα σε πόσιμο εναιώρημα και πάστα
• Welpan (Bayer)
Σιρόπι για κουτάβια και νεαρούς σκύλους.
Δραστικές ουσίες: 14,4 mg Pyrantel/ml, 15mg Febantel/ml
Ένδειξη: Θεραπεία ασκαρίδων
• Banminth paste για σκύλους και γάτες
Δραστικές ουσίες: Pyrantel 115,3mg για γάτες, 21,62mg
για τους σκύλους
• Panacur paste για σκύλους και γάτες
Δραστική ουσία: Fenbendazole 187,5mg/gr

Διροφιλαρίωση
Ειδικά για τους σκύλους και το «σκουλήκι της καρδιάς»
(Dirofilaria), υπάρχουν συγκεκριμένα ενδοπαρασιτοκτόνα
χάπια καθώς κι ενέσιμη προληπτική αγωγή. Τα χάπια χορηγούνται κάθε μήνα ενώ η ενέσιμη αγωγή επαναλαμβάνεται
κάθε 6 μήνες. Η πρόληψη κατά της διροφιλαρίωσης είναι
απαραίτητη ιδίως σε σκύλους που διαμένουν (ή ταξιδεύουν
κατά περιόδους) σε περιοχές που θεωρούνται ενδημικές
όπως η βόρεια Ελλάδα.
Milbemax

0,5- 5kg (2,5mg/25mg) (Εlanco)
5-25kg (12,5/125mg) (Elanco)

Για σκύλο και γάτα
Δραστικές ουσίες: Μιλμπεμυκίνη και Πραζικουαντέλη.
Ένδειξη: για κεστώδη, νηματώδη και για την πρόληψη της
διροφιλλαρίωσης.
ΔΕΝ ενδείκνυται σε σκύλους κάτω των 0,5kg και των 2
εβδομάδων.
Milpro (Virbac)
Για σκύλο και γάτα
Γενόσημο του milbemax, ίδια δράση.
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Nexgard spectra (Merial): για σκύλους (X-small, Small,
Medium, Large, X-large).
Δραστικές ουσίες: Afoxolaner, Milbemycin
Διάρκεια: 5 εβδομάδες
Έξω και ενδοπαρασιτοκτόνος δράση κατά ψύλλων, κροτώνων, πρόληψη κατά διροφιλαρρίωσης και θεραπεία από
νηματώδη.

Εμβολιασμοί σκύλου και γάτας
• Πρωταρχικό ρόλο στην πρόληψη έχει ένα σωστό εμβολιακό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ζώου (είδος, ηλικία, τρόπος ζωής, ιατρικό
ιστορικό).
• Οι σκύλοι εμβολιάζονται κατά της παρβοεντερίτιδας
(«τύφος»), της νόσου του Carre («μόρβα»), της λοιμώδους ηπατίτιδας, της νόσου του κυνοκομείου (βήχας του
κυνοκομείου), της λεπτοσπείρωσης και της λύσσας. Τα
πρώτα τρία νοσήματα αφορούν κυρίως στα κουτάβια αλλά
κι ανεμβολίαστα ζώα κάθε ηλικίας.
• Τα δύο τελευταία αφορούν και την υγεία του ανθρώπου
(ζωοανθρωπονόσοι) ενώ το αντιλυσσικό εμβόλιο είναι το
μόνο που είναι υποχρεωτικό από την ελληνική νομοθεσία.
Τα κουτάβια εμβολιάζονται από την ηλικία των 45 ημερών
με επαναληπτικούς εμβολιασμούς κι ολοκληρώνουν τον
πρώτο αυτό κύκλο εμβολίων στην ηλικία 3,5 - 4 μηνών.
Στους 12 - 14 μήνες ηλικίας εμβολιάζονται ξανά και μετά τα
εμβόλια επαναλαμβάνονται σε ετήσια βάση.
• Αναλόγως με τον τρόπο ζωής του ζώου κάποια από τα
εμβόλια μπορούν να επαναλαμβάνονται κάθε 1-3 χρόνια
ενώ για τη λεπτοσπείρωση, τη λύσσα και το βήχα του κυνοκομείου η ετήσια επανάληψη είναι απαραίτητη.
• Υπάρχουν δύο ακόμη εμβόλια για σκύλους τα οποία δεν
περιλαμβάνονται στο υποχρεωτικό εμβολιακό πρόγραμμα αλλά συστήνονται κατά περίπτωση. Το ένα αφορά τη
λεϊσμανίωση (Canileish, Letifend) και το άλλο τη δερματοφυτίαση (Canivac-M). Απαιτείται αρχικά αιματολογικός
έλεγχος για λεϊσμανίωση, ένας πρώτος κύκλος τριών εμβολιασμών με μεσοδιαστήματα 3 εβδομάδων (Canileish) ή
ενός εμβολιασμού (Letifend) κι ετήσιοι επαναληπτικοί εμβολιασμοί μετά από αυτό. Για να εμβολιαστεί ένας σκύλος με
το εμβόλιο αυτό πρέπει υποχρεωτικά να έχει ηλικία από 6
μηνών κι άνω.
• Τα γατάκια εμβολιάζονται από την ηλικία των 2 μηνών
κι αρχικά απαιτούνται 2 επαναλήψεις ανά 2-3 εβδομάδες
περίπου. Το βασικό εμβόλιο για μία γατούλα είναι το λεγόμενο τριπλό, κατά της ρινοτραχεΐτιδας, της πανλευκοπενίας και του καλυκοιού. Επίσης ένας εμβολιασμός κατά της
λύσσας είναι υποχρεωτικός από το νόμο. Και τα δύο αυτά
εμβόλια επαναλαμβάνονται σε ετήσια βάση. Αν η γάτα είναι εκτεθειμένη λόγω του τρόπου ζωής της (συμβίωση με
πολλά άλλα ζώα, διαβίωση σε εξωτερικό χώρο) προτείνεται
να εμβολιαστεί και κατά της χλαμυδίωσης (τετραπλό εμβόλιο γάτας) και της λοιμώδους λευχαιμίας (αφού ελεγχθεί
πρώτα με αιματολογική εξέταση για το νόσημα αυτό). Κι
αυτά τα εμβόλια επαναλαμβάνονται σε ετήσια βάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα νοσήματα που προαναφέραμε,
μόνο η λύσσα αφορά την υγεία του ανθρώπου. Το εμβόλιο
ενάντια στα δερματόφυτα που αναφέρθηκε για το σκύλο
γίνεται με το ίδιο σχήμα και στις γάτες όταν αυτό κρίνεται
σκόπιμο.
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Ευχές από τον ΣΥ.ΦΑ Θεσσαλονίκης
Αγαπητοί συνάδελφοι
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού μας,
σας ευχόμαστε ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και η καινούργια χρονιά
να είναι  αποδοτικότερη και ευτυχέστερη,
για εσάς τους ίδιους και τις οικογένειες σας.
Με την ευκαιρία των εορτών, ο ΣΥ.ΦΑ. αποφάσισε και φέτος να μη στείλει
Χριστουγεννιάτικες κάρτες σε όλα τα μέλη, πελάτες και προμηθευτές,
όπως έκανε παλαιότερα, αλλά να διαθέσει τα χρήματα αυτά με αίσθηση
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προσφοράς και αλληλεγγύης,
σ΄ αυτούς που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
Έτσι λοιπόν, ο ΣΥ.ΦΑ. αποφάσισε για φέτος να διαθέσει τα χρήματα αυτά
στο φιλανθρωπικό σωματείο
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΣΤΟΡΓΗ)».
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Λάζαρος Φαρσάκης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Σπύρος Νικολαΐδης
Γραμματέας Δ.Σ.
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