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Editorial

«Η φαρμακευτική φροντίδα στο προσκήνιο»
Αγαπητοί συνάδελφοι
Με κεντρικό θέμα «Η φαρμακευτική φροντίδα στο προσκήνιο», το 18ο PHARMA
point, το μεγαλύτερο φαρμακευτικό συνέδριο-έκθεση της Βόρειας Ελλάδας, επιδιώκει να αναδείξει το φαρμακείο ως σημείο παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, καθώς και ως το «μοναδικό» επιστημονικά καταρτισμένο κανάλι
διακίνησης φαρμάκων.
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επιχειρεί, για ακόμη μία χρονιά, να καλύψει μέσα από το πλούσιο συνεδριακό πρόγραμμά του τις ανάγκες για ενημέρωση των φαρμακοποιών σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις σε επαγγελματικά
θέματα, αλλά και τα νέα επιστημονικά δεδομένα στον τομέα της Φαρμακευτικής
Επιστήμης.
Το «παρών» στο συνέδριο θα δώσουν διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και επιστήμονες από τον χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου, οι οποίοι, μέσα από τις εισηγήσεις τους:
- θα ενημερώσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της έρευνας για νέα
φάρμακα,
- θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν την καθημερινή επαφή των φαρμακοποιών
με τους χρόνια πάσχοντες,
- θα παρουσιάσουν τις υπηρεσίες φαρμακείου και το τι ισχύει στην Ελλάδα και το
εξωτερικό,
- θα απαντήσουν σε ερωτήματα των συνέδρων σχετικά με την ανάπτυξη του φαρμακείου στις σύγχρονες απαιτητικές οικονομικές συνθήκες και
- θα προτείνουν λύσεις σε καίρια ζητήματα του κλάδου των φαρμακοποιών.
Ταυτόχρονα, θα λειτουργήσει έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών με τη συμμετοχή πλήθους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της
φαρμακευτικής αγοράς. Στην παράλληλη δε αίθουσα, φαρμακευτικές εταιρείες και
εταιρείες καλλυντικών έχουν προγραμματίσει τις παρουσιάσεις τους.
Το PHARMA point αναμένεται να αποτελέσει και φέτος πόλο έλξης για χιλιάδες
φαρμακοποιούς και εκπροσώπους της φαρμακευτικής αγοράς από όλη την Ελλάδα,
φοιτητές Φαρμακευτικής και βοηθούς φαρμακείου, ενώ θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Συνάδελφοι
Ο Σύλλογός μας έχει αντιληφθεί όλα αυτά τα χρόνια που διοργανώνει το PHARMA
point ότι το θεμέλιο για να πετύχει ένα συνέδριο είναι το πλούσιο και ενδιαφέρον
πρόγραμμά του, αλλά η δική σας παρουσία είναι εκείνη που θα δομήσει τον ουσιαστικό διάλογο για θέματα της επικαιρότητας που αφορούν τον κλάδο μας και θα
συμβάλλει στην αναζήτηση λύσεων στα προβλήματά μας.

Σας περιμένουμε όλους στη Θεσσαλονίκη, στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2018,
στη μεγάλη γιορτή των φαρμακοποιών!
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Διονύσιος Ευγενίδης
πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα 18ου PHARMA point
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

Η Φαρμακευτική Φροντίδα

στο προσκήνιο

Σάββατο 20 Οκτωβρίου
10:30-11:30 «Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.: Η διάδραση ως εργαλείο μάθησης και συλλογής
πρακτικής εμπειρίας»
Παρουσίαση από την ομάδα προπτυχιακών φοιτητών Aristotle Team of Pharmacy - ΑΤΡ
Συμμετέχουν:
• Αικατερίνη Αγάθου, προπτυχιακή φοιτήτρια Φαρμακευτικής ΑΠΘ
• Αικατερίνη Δαούτη, προπτυχιακή φοιτήτρια Φαρμακευτικής ΑΠΘ
• Μαρία Διαμάντη, προπτυχιακή φοιτήτρια Φαρμακευτικής ΑΠΘ
• Μαρία Κορομηλή, προπτυχιακή φοιτήτρια Φαρμακευτικής ΑΠΘ
• Φρειδερίκη Τζιώρα, προπτυχιακή φοιτήτρια Φαρμακευτικής ΑΠΘ
11:30-12:30 «Συνθετική Βιολογία και εφαρμογές στη Φαρμακευτική»
• Αλέξανδρος Γιαννόπουλος Δημητρίου, Wet Lab iGEM Thessaloniki
• Υβόννη Γιαννούλα, Team Leader iGEM Thessaloniki
12:30-13:30 «Ρινική Αποσυμφόρηση: Μια νέα, καινοτόμα λύση στο Φαρμακείο»
Χρυσούλα Γκούσκου, φαρμακοποιός, Quality & Training manager Frezyderm ABEE
Χορηγός: FREZYDERM ΑΒΕΕ
13:30-15:00 Στρογγυλό τραπέζι «Αυτοφροντίδα και ο ρόλος του φαρμακοποιού
ως συμβούλου ΠΦΥ»
Συντονιστής: Διονύσιος Ευγενίδης, πρόεδρος Φ.Σ. Θεσσαλονίκης
Συμμετέχουν:
• Κυριακή Αβραμίδου, φαρμακοποιός, μέλος του Φ.Σ. Θεσσαλονίκης
• Βασίλης Σερέτης, πρόεδρος Συνδέσμου ΕΦΕΧ
• Γεώργιος Δόκιος, γενικός διευθυντής Συνδέσμου ΕΦΕΧ
• Θωμάς Δόκιος, γενικός γραμματέας Συνδέσμου ΕΦΕΧ
Χορηγός: Σύνδεσμος ΕΦΕΧ
15:00-15:45 «Το νέο πλαίσιο αποζημίωσης φαρμάκων HTA - Επιπτώσεις στο φαρμακείο
και τον ασθενή»
Ισίδωρος Κουγιουμτζόγλου, Market Access director ΒΙΑΝΕΞ
15:45-16:45 «Παρόν και μέλλον των Συμπληρωμάτων Διατροφής στην ανάπτυξη
του ελληνικού φαρμακείου»
Συντονιστής: Ιωάννης Κούνουπας, φαρμακοποιός, διευθύνων σύμβουλος K•Provoli
Εισηγητής: Σπύρος Τερζόπουλος, διευθύνων σύμβουλος PHARMA CENTER
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Θα ακολουθήσει συζήτηση με τοποθετήσεις των κ.κ.:
• Αναστάσιος Τερζής, φαρμακοποιός, πρόεδρος Φ.Σ. Έβρου
• Αργύριος Αργυρόπουλος, φαρμακοποιός, γραμματέας Φ.Σ. Θεσσαλονίκης
Χορηγός: PHARMA CENTER
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16:45-17:30 «Ο αντιγριπικός εμβολιασμός από την οπτική του Φαρμακοποιού»
Διαμαντής Κλημεντίδης, κλινικός φαρμακοποιός, MPharm, MSc Clin Pharm, ARPharmS
Χορηγός: ΒΙΑΝΕΞ
17:30-18:30 «Ημικρανία: Μια υποτιμημένη μάστιγα που μπορεί να πολεμηθεί»
Δήμος-Δημήτριος Μητσικώστας, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας,
αναπληρωτής καθηγητής Νευρολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
18:30-19:15 «Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην υποστήριξη του υπέρβαρου
και παχύσαρκου ασθενούς»
Ευανθία Παπαγεωργίου, γενικός ιατρός - μετεκπαιδευθείσα στον Διαβήτη
Χορηγός: BAUSCH HEALTH
19:15-19:45 «Διαδικασία Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
(GDPR)»
• Ηλίας Δημητρέλλος, νομικός σύμβουλος ΠΦΣ
• Βαγγέλης Τσιρίκος, CERTWAY, Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με GDPR
19:45-21:30 Επίσημο καλωσόρισμα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΣΘ
• Χαιρετισμοί επισήμων
• Ομιλία από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, κ. Περικλή Α. Μήτκα
• Ομιλία από τον κ. Κώστα Χρυσόγονο, ευρωβουλευτή, καθηγητή Τμήματος Νομικής ΑΠΘ
• Απονομή τιμητικών διακρίσεων στους συνταξιούχους φαρμακοποιούς του 2017
• Βράβευση του κ. Μιχάλη Πάνου, δωρητή Φαρμακευτικού Μουσείου
• Βράβευση του φοιτητή που εισήχθη με την καλύτερη βαθμολογία
		 στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ το 2018
		 Η βράβευση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της ELPEN.
• Απονομή υποτροφιών από τον ΦΣΘ σε παιδιά φαρμακοποιών που εισήχθησαν σε ΑΕΙ

Κυριακή 21 Οκτωβρίου
10:00 -10:30 «Breakfast at Point» Ελάτε να πάρετε το πρωινό σας στο PHARMA point.
Κερνάμε καφέ, κουλούρι Θεσσαλονίκης και άλλα
10:30-12:30 Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Διαχείριση ασθενών στο φαρμακείο»
10:30-11:30 Α’ ενότητα - Καρδιακή Ανεπάρκεια
«Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: τι πρέπει να γνωρίζω για τη νόσο
και τη διαχείρισή τους»  
Δέσποινα Παρχαρίδου, καρδιολόγος, επιστημονική συνεργάτης
Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Θ «ΑΧΕΠΑ»
11:30-12:30 Β’ ενότητα – Ημικρανία
«Προσεγγίζοντας τον ασθενή με ημικρανία:
ποιος ο ρόλος του φαρμακοποιού στο ταξίδι του ημικρανικού ασθενούς;»
Εμμανουήλ Δερμιτζάκης, νευρολόγος, PhD, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη
Χορηγός: NOVARTIS
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Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης

12:30-13:15 «Category managment: Ο καλύτερος σύμμαχος του φαρμακοποιού
για την εκτόξευση της κατηγορίας των OTC»
Σπύρος Νικολαΐδης, γραμματέας ΔΣ ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης
Χορηγός: ΣΥΦΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13:15-15:00 Στρογγυλό τραπέζι «Η αναγκαιότητα του φαρμακείου της γειτονιάς
στις νέες συνθήκες της Πρωτοβάθμιας  Περίθαλψης»
Συντονιστής: Θανάσης Παπαθανάσης, αντιπρόεδρος του ΠΦΣ & αντιπρόεδρος
της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακοποιών (PGEU)
Συμμετέχουν:
• Κυριάκος Θεοδοσιάδης, πρόεδρος Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
• Ελένη Πιέρα Ισσέγιεκ, πρόεδρος Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου
• Aleksandra Dimitrijevic Salom, president of Association of Private 			
		 Pharmacists in Serbia (SPAS)
15:00-16:30 Στρογγυλό τραπέζι «Ο επαγγελματίας Υγείας στην υπηρεσία του ασθενούς»
Συντονιστής: Κώστας Μπλιάτκας, συγγραφέας - δημοσιογράφος
Συμμετέχουν:
• Διονύσιος Ευγενίδης, πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
• Ιωάννης Κανονίδης, καθηγητής Καρδιολογίας, διευθυντής Β’ Καρδιολογικής 		
		 Κλινικής ΑΠΘ, πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
• Δημήτριος Σκούτας, ειδικός παθολόγος-διαβητολόγος,
		 διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ
• Μάγδα Τσολάκη, νευρολόγος - ψυχίατρος, Καθηγήτρια ΑΠΘ,
		 διευθύντρια Α΄ Νευρολογικής στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ,
		 πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer
• Θανάσης Κρεμασμένος, διευθυντής Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών
		 Φίλων & Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.»
• Χρυσούλα Τσικριτσίδου, πρόεδρος του Συλλόγου Β. Ελλάδας για άτομα
		 με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Παιδικές Καρδιές»
• Χρήστος Δαραμήλας, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
		 Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.),
		 πρόεδρος Συλλόγου Διαβητικών Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Δημήτριος»
16:30-18:00 Clinical Phytotherapy Tool
Η Synapse παρουσιάζει το μοναδικό εργαλείο για φαρμακοποιούς που ενσωματώνει όλες
τις θεμελιώδεις έννοιες της κλινικής φαρμακευτικής και της επιστημονικής τεκμηρίωσης
στη φυτοθεραπεία. Στόχος είναι η αύξηση της δύναμης της συμβουλής-σύστασης του
φαρμακοποιού μέσα από την ενίσχυση της επιστημονικής του φύσης, ενσωματώνοντας
γρήγορα και εύκολα τους θεραπευτικούς αλγόριθμους του «Clinical Phytotherapy Tool»
στην καθημερινότητα του φαρμακείου.
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Λευτέρης Τεπερικίδης, κλινικός φαρμακοποιός
Χορηγός: SYNAPSE
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Σάββατο 20 Οκτωβρίου
12:00-13:30 Παρακολούθηση κερδοφορίας φαρμακείου, «Χτίσιμο» Profit and Loss Statement,
για φυσικό και ηλεκτρονικό φαρμακείο - Συμβουλές ανάπτυξης
Νίκος Καρατζόλας, commercial director pharmacy Greece APIVITA SA
Χορηγός: APIVITA SA
13:30-15:00 «Διακοπή Καπνίσματος: Φαρμακοθεραπεία & προσέγγιση Καπνιστή»
Σταύρος Σταφυλίδης, PhD, Τμήμα Εκπαίδευσης Johnson & Johnson
Χορηγός: JOHNSON & JOHNSON CONSUMER
17:30-19:00 Ιατρικό μακιγιάζ Couvrance: Η απόλυτη αρμονία του «είναι» και του «φαίνεσθαι»
• Ράνια Λέχου, διευθύντρια Marketing Avène
• Ντόρα Γκρίτζαλη, product manager Avène
Χορηγός: PIERRE FABRE

Κυριακή 21 Οκτωβρίου
11:30-12:30 «Νεώτερα δεδομένα στην αντιμετώπιση των ιών του αναπνευστικού: Νέες προοπτικές»
Συμμετέχουν οι κ.κ.:
• Ηλίας Καστανάς, καθηγητής Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας,
			 Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
• Χρήστος Λιονής, καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας
			 Φροντίδας Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
• Στέργιος Πυρίντσος, καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο
			 Κρήτης & Βοτανικός Κήπος Πανεπιστημίου Κρήτης
• Γεώργιος Σουρβίνος, καθηγητής Κλινικής Ιολογίας, Ιατρική Σχολή, 				
			 Πανεπιστήμιο Κρήτης, διευθυντής Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας ΠΑΓΝΗ
Χορηγός: OLVOS SCIENCE
12:30-13:30 «Μη επεμβατικές θεραπείες αντιγήρανσης»
Δρ Φαίη Βράνη, ιατρός - δερματολόγος
«Κοσμετολογικές καινοτομίες. Ο ρόλος των πεπτιδίων και του υαλουρονικού οξέος»
Τόλης Γιακουμάκης, κυτταρικός βιολόγος MSc, MBA,
επιστημονικός διευθυντής L’OREAL Cosmetique Active
Χορηγός: L’OREAL Cosmetique Active

«ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ QR CODE»: Σαρώστε και κερδίστε!
Και φέτος, στο PHARMA point, όσοι φαρμακοποιοί «κατεβάσουν» τη συνεδριακή εφαρμογή
του ΦΣΘ, FSThCongress, στο κινητό τους θα μπορούν να σκανάρουν QR Codes,
που θα αναρτηθούν στα περίπτερα των εταιρειών που συμμετέχουν
στην προωθητική ενέργεια, παίρνοντας μέρος στην κλήρωση δώρων.
Συμμετέχουν οι εταιρείες:
Bionat, Chiesi Hellas, Frezyderm, L’Erbolario, Liafarm, Medisana, Natura Siberica,
PharmaQ, Vican Ν. Αναγνωστάκης, ΕΨΙΛΟΝ Μπρατάνης, IAMA, ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης
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Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης

Περισσότεροι από 3.000 Θεσσαλονικείς επισκέφτηκαν το εικονικό φαρμακείο
του ΦΣΘ στον Λευκό Πύργο

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των πολιτών στην πρωτότυπη δράση με τίτλο «Ημέρα του Φαρμακοποιού» που
διοργάνωσε στο Λευκό Πύργο ο Φαρμακευτικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης. Περισσότεροι από 3.000 Θεσσαλονικείς
επισκέφθηκαν το μεγάλο εικονικό φαρμακείο που στήθηκε
στην παραλία της πόλης και σχεδόν 2.000 από αυτούς ενημερώθηκαν από εθελοντές φαρμακοποιούς-μέλη του Συλλόγου για θέματα υγείας, ομορφιάς και ευεξίας.
Όσοι βρέθηκαν στο χώρο της εκδήλωσης έλαβαν χρήσιμες
οδηγίες για τη διαχείριση και τη συμμόρφωση στη φαρμακοθεραπεία, αλλά και συμβουλές για ζητήματα όπως διακοπή καπνίσματος, γαστρεντερικά προβλήματα-διάρροια,
κρυολόγημα, φλεβική νόσος και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.
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Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της πόλης από το χώρο
της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Υγείας, οι
οποίοι συνεχάρησαν τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για την πρωτότυπη δράση που ανέλαβε, στόχος της

οποίας ήταν η ανάδειξη του ουσιαστικού ρόλου του φαρμακοποιού στην παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
«Ο Σύλλογός μας, στο πλαίσιο της προσπάθειας του κλάδου για ανάδειξη του ρόλου μας στη δημόσια υγεία, δημιούργησε ένα νέο θεσμό για την Ελλάδα, την «Ημέρα Φαρμακοποιού». Οι πολίτες αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία
μας και επισκέφτηκαν το εικονικό φαρμακείο που στήθηκε
στο χώρο μπροστά από το Λευκό Πύργο. Στόχος της δράσης μας ήταν να αναδείξουμε το φαρμακείο της γειτονιάς
ως κέντρο παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας,
πέρα από τη βασική υπηρεσία της ασφαλούς χορήγησης
φαρμάκων. Ο έλληνας φαρμακοποιός, χάρη στην επιστημονική κατάρτιση και το κοινωνικό πρόσωπό του, συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της υγείας των συμπολιτών
μας», δήλωσε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης.
Την εκδήλωση οργάνωσε η εταιρεία
Noufio Communication Services.
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ΦΣΘ: «Συλλογή φαρμάκων για τα νοσηλευτήρια των δομών φιλοξενίας
του δήμου Θεσσαλονίκης»
w Αρ. Πρωτ. 3470 / 11 Οκτωβρίου 2018
Προς: Φαρμακοποιούς του ΦΣΘ
Αγαπητοί συνάδελφοι
Ο Σύλλογός μας βρίσκεται πάντα στο πλευρό των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη τη στήριξη και τη βοήθειά του αποδεικνύοντάς το μέσα από τις δράσεις του. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων του δήμου Θεσσαλονίκης για συνδρομή του Συλλόγου στην προσπάθεια κάλυψης με φαρμακευτικό υλικό των αναγκών που δημιουργούνται στα
νοσηλευτήρια των δομών φιλοξενίας του δήμου Θεσσαλονίκης. Οι δομές αυτές είναι το Υπνωτήριο Αστέγων, το Ανοιχτό
Κέντρο Αστέγων και ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και των παιδιών τους.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε, η διαχείριση των φαρμάκων θα γίνει από τους γιατρούς που στελεχώνουν τα ιατρεία του δήμου και θα χορηγούνται σε όσους τα έχουν ανάγκη βάσει των οδηγιών των γιατρών.
Οι υφιστάμενες ανάγκες είναι:
-APROVEL 300 KAI150MG

-VOLTAREN GEL

-EUCREAS H ZOMARIST 50/850MG JANUVIA 100MG

-BACTROBAN OINT

-JANUMET 50/1000 MG

-DEPON SYR

-AMOXIL TABS

-ALGOFREN SYR

-AUGMENTIN TABS

-BETADINE

-NORGESIC

-MESULID

-SALOSPIR 100MG

-PANADOL

-KΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗ 75MG

-JENTADUETO 2,5/1000MG

-ΓΑΖΕΣ

-LYRICA 75 KAI 150MG

-SEROQUEL XR 400MG

-CLARIPEN

-ADALAT CR 30MG

-PRADAXA 110MG

-CRESTOR

-OLMESARTAN 20 KAI 40MG

-CO-DIOVAN 160/12,5MG

-OLARTAN PLUS 20/12,5 MG

-DIOVAN 80 KAI 160MG

-KEPPRA TABS

-CARVEPEN 12,5 KAI 25MG

-CYMBALTA 30 KAI 60MG

-FEMARA 2,5 MG

-MIRAPEXIN 0,7MG

-MOVATEC TABS

-IDEOS

-COPALIA10/160 MG

-LIPIDIL NT 145MG

-ROLLENIUM H SERETIDE 50/250MCG

-EBIXA 10MG

-XARELTO 15 KAI 20MG

-ΚΟΛΛΥΡΙΑ

-COMPETACT ( 15+850 ) MG

-ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

-BISOLVON
Η συγκέντρωση των φαρμάκων θα γίνεται έως την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου, στα γραφεία του Συλλόγου μας, Εθνικής
Αντιστάσεως 173-175, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
Γνωρίζοντας την ευαισθησία καθενός από εσάς απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, θα εκτιμούσαμε τη συμμετοχή σας στη
συγκέντρωση του παραπάνω φαρμακευτικού υλικού.
Για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΦΣΘ: Στα ράφια των φαρμακείων 125.000 αντιγριπικά εμβόλια
w Δελτίο Τύπου / Θεσσαλονίκη 4 Οκτωβρίου 2018

Στα ράφια των φαρμακείων της Θεσσαλονίκης βρίσκονται
ήδη τα εμβόλια κατά της εποχικής γρίπης. Η παραγγελία
που έγινε για τη φετινή περίοδο 2018-2019 μέσω του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών (ΣΥΦΑ) Θεσσαλονίκης φτάνει τις
125.000 αντιγριπικά εμβόλια, ενώ εντός των ημερών αναμένεται και μία συμπληρωματική παρτίδα 30.000 εμβολίων.
Στη φετινή παραγγελία περιλαμβάνονται εξελιγμένα τετραδύναμα εμβόλια που καλύπτουν περισσότερα στελέχη του
ιού της γρίπης και τα οποία έχουν ένδειξη για ενήλικες και
για παιδιά ηλικίας από έξι μηνών και άνω.
Οι ποσότητες είναι αυξημένες σε σύγκριση με την περσινή
περίοδο (115.000), ενώ επισήμως ο αντιγριπικός εμβολιασμός ήδη έχει αρχίσει από την 1η Οκτωβρίου και αναμένεται να διαρκέσει έως και τα μέσα Νοεμβρίου, ώστε τα
εμβόλια να μπορέσουν να δράσουν τους μήνες κατά τους
οποίους συνήθως εμφανίζεται η γρίπη. Σύμφωνα με τους
ειδικούς, η περίοδος της εποχικής γρίπης είναι από τον
Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, με πιθανή έξαρση μεταξύ
Δεκεμβρίου και Μαρτίου.
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«Ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι σε εξέλιξη. Προς το παρόν υπάρχει διαθεσιμότητα σε εμβόλια και οι παραγγελθείσες ποσότητες επαρκούν για να καλυφθούν οι υπάρχουσες
ανάγκες. Οι πολίτες –κυρίως όσοι ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού- δεν πρέπει να αμελούν να κάνουν

το εμβόλιο, το οποίο χρειάζεται περίπου 15 ημέρες για να
δράσει και να δημιουργήσει αντισώματα στον ανθρώπινο
οργανισμό», τονίζει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσιος Ευγενίδης.
Το φετινό αντιγριπικό εμβόλιο (περίοδος 2018-2019) παρέχει προφύλαξη έναντι και του ιού της πανδημίας Α (Η1Ν1)
που εμφανίστηκε το 2009. Όσον αφορά στο κόστος του, η
λιανική τιμή του τετραδύναμου κυμαίνεται από 10,70 έως
13,73 ευρώ και χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Η εποχική γρίπη είναι το πιο συχνό νόσημα, αλλά και το πιο
συχνό αίτιο θανάτου από νόσημα που προλαμβάνεται με
εμβολιασμό. Παγκοσμίως προκαλεί επιδημίες με 250.000–
500.000 θανάτους ετησίως.
Ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός είναι το μοναδικό μέτρο που μπορεί αποδεδειγμένα να προφυλάξει από τη νόσο
με το ποσοστό προφύλαξης να κυμαίνεται από 40%-60%.
Ακόμα όμως και στην περίπτωση νόσησης σε εμβολιασθέντα άτομα, η κλινική εικόνα είναι ηπιότερη και αποτρέπεται
στη συντριπτική πλειοψηφία η ανάγκη για νοσηλεία.
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας
εμπράκτως τη σημασία του εμβολιασμού, προχωρεί τις
επόμενες ημέρες σε ραδιοφωνική εκστρατεία ενημέρωσης
των πολιτών για τον αντιγριπικό εμβολιασμό.
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ΠΦΣ: Ενημέρωση για έγγραφο του υπ. Εργασίας για τους μονοσυνταξιούχους
w Αριθμ. Πρωτ. 4970 / 3 Οκτωβρίου 2018
Προς: 1. Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ.
2. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
Θέμα: «Ενημέρωση επί του εγγράφου του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Α.
Πετρόπουλου για τις ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ»
Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Α. Πετρόπουλος, αποδεχόμενος την
υπ’ αριθμόν 198/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εξέδωσε το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου
Δ.15/Δ'/27715/ 722/01.10.2018 έγγραφό του με θέμα
«Ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του
πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ».
Τα κυριότερα σημεία του ως άνω εγγράφου έχουν ως εξής:
1. Τα προβλεπόμενα στην ως άνω γνωμοδότηση εφαρμόζονται στο σύνολο των ασφαλισμένων του Κλάδου
Μονοσυνταξιούχων, ανεξάρτητα εάν έχουν υποβάλει ή όχι
αίτηση διαγραφής από τον Κλάδο και επιστροφής ή συμψηφισμού των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, ή το
σχετικό αίτημα έχει ανακληθεί, και ανεξάρτητα του χρόνου
υπαγωγής τους στον Κλάδο.
2. Οφειλές (κεφάλαιο και προσαυξήσεις) που αφορούν
σε χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων μέχρι και 31.12.2015 (ημερομηνία κατάργησης του Κλάδου
σύμφωνα με το Ν. 4387/2016) δεν αναζητούνται, ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής, και χωρίς να εξετάζεται
εάν έχει υποβληθεί ή όχι αίτημα διαγραφής από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων και επιστροφής ή συμψηφισμού
των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών.
Φαίνεται συνεπώς ότι:
α) Όσοι έχουν σταματήσει για οιονδήποτε λόγο να καταβάλουν εισφορές στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, θα λά-

βουν την προσαύξηση που προβλέπεται στο άρθρο 94 παρ.
5 του Ν. 4387/2016 ως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 234
παρ. 11 του Ν. 4389/2016, με βάση μόνο τα χρόνια που
κατέβαλαν εισφορές.
β) Τα ποσά που έχουν καταβληθεί οποτεδήποτε για χρόνο
ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων δεν επιστρέφονται και ο σχετικός χρόνος ασφάλισης αξιοποιείται για τη
λήψη συνταξιοδοτικής παροχής σύμφωνα με την ανωτέρω
διάταξη.
γ) Ο ασφαλισμένος, ο οποίος ουδέν ποσό εισφοράς όφειλε στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων έως την 31.12.2015,
όταν συνταξιοδοτηθεί , θα λάβει κανονικά την προσαύξηση που προβλέπεται σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη.
3. Εάν ο ασφαλισμένος έχει υποβάλει αίτημα διαγραφής
από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων και συμψηφισμού
των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών με τις
ασφαλιστικές εισφορές των λοιπών κλάδων ασφάλισης
(κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, εφάπαξ παροχή),
και εφόσον το σχετικό αίτημα δεν έχει ανακληθεί, είναι δυνατός ο αιτούμενος συμψηφισμός μόνο με οφειλόμενες
ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης
(κεφάλαιο και προσαυξήσεις). Στην περίπτωση αυτή, οι
ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο κύριας σύνταξης δεν
επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις λόγω
εκπρόθεσμης καταβολής από την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης συμψηφισμού και μετά.
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4. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος σε μεταγενέστερο
χρόνο επιθυμεί να εξοφλήσει την οφειλή του προς τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξόφληση μέχρι 31.12.2019 ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής
αίτησης συνταξιοδότησης εάν το αίτημα συνταξιοδότησης
υποβληθεί μέχρι 31.12.2019, και ο σχετικός χρόνος ασφάλισης αξιοποιείται για τη λήψη συνταξιοδοτικής παροχής. Εντός των ανωτέρω προθεσμιών μπορεί το σχετικό
αίτημα να ανακληθεί.
Στην περίπτωση αυτή εξοφλείται το σύνολο της οφειλής
προς τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, χωρίς την επιβολή
προσαυξήσεων.
Το ποσό της οφειλής εξοφλείται είτε εφάπαξ, μέχρι το
τέλος του δεύτερου μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, είτε σε 3 διμηνιαίες δόσεις, με την πρώτη
δόση να καταβάλλεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα
από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής τα σχετικά ποσά επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
5. Όσον αφορά στον υπολογισμό της συνταξιοδοτικής

Σεπτέμβριος 2018

παροχής που θα χορηγηθεί από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων με βάση το χρόνο ασφάλισης για τον οποίο έχουν
καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 5 του Ν. 4387/2016 ως ισχύει,
οι οποίες ορίζουν ότι: «5. Ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων
του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)
καταργείται από 1.1.2016. Για τους ασφαλισμένους που
προέρχονται από το ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί προαιρετικά
στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων, η επιπλέον παροχή θα υπολογίζεται, για κάθε έτος καταβολής
επιπλέον εισφοράς, με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης
0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση
θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού
της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις των άρθρων 28 και 33
εφαρμόζονται αναλόγως».
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση
Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος
Νομικός Σύμβουλος ΠΦΣ

ΕΟΠΥΥ: Ανακοίνωση για την εκτέλεση γνωματεύσεων με άυλα barcode
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Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε ότι στις 8 Οκτωβρίου αρχίζει η εκτέλεση γνωματεύσεων μόνο με άυλα
barcode για τις κατηγορίες "Επιθέματα", "Καθετήρες" και "Οστομικά είδη". Για τις υπόλοιπες
κατηγορίες υλικών το σύστημα εκτέλεσης γνωματεύσεων θα λειτουργήσει παράλληλα και με
τους δυο τρόπους εκτέλεσης (με τη χρήση άυλων κωδικών και χωρίς) μέχρι τις 30/10/2018,
λαμβάνοντας μια τελευταία παράταση.

ρίς), μέχρι τις 30/10/2018, για τις υπόλοιπες
κατηγορίες υλικών λαμβάνοντας μια τελευταία
παράταση από την αρχική ημερομηνία υποχρεωτικής εκτέλεσης μόνο με τα άυλα barcodes, λόγω
του μεγάλου όγκου των αιτήσεων που έχουν γίνει και λόγω πληθώρας λαθών στις αιτήσεων των
εισαγωγέων (ειδικότερα στον αριθμό των τεμαχίων) με στόχο την ομαλή μετάβαση στο νέο τρόπο
εκτέλεσης γνωματεύσεων με άυλους κωδικούς.

Πιο συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ
επισημαίνει ότι "σε συνέχεια της από 06/09/2018
ανακοίνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας, για την
έναρξη λειτουργίας του συστήματος εκτέλεσης
γνωματεύσεων με τη χρήση άυλων μοναδικών
αριθμών αποζημίωσης Ιατροτεχνολογικών, Υγειονομικών Υλικών και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής (άυλα barcodes), σας ενημερώνουμε ότι από
08/10/2018, η εκτέλεση γνωματεύσεων για τις κάτωθι κατηγορίες θα ξεκινήσει να πραγματοποιείται
μόνο με τη χρήση των άυλων κωδικών. Οι κατηγορίες είναι: Επιθέματα, Καθετήρες, Οστομικά Είδη.

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τμήμα
Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης – Τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγ/κού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής, προχωρά με εντατικούς ρυθμούς στην εξέταση όλων των αιτημάτων
καθώς και στην επίλυση τυχόν θεμάτων που προκύπτουν, με στόχο τις επόμενες ημέρες να έχει
προχωρήσει το σύνολο των διαδικασιών.

Το σύστημα εκτέλεσης γνωματεύσεων θα λειτουργήσει παράλληλα και με τους δυο τρόπους
εκτέλεσης (με τη χρήση άυλων κωδικών και χω-

Για τις κατηγορίες των: Αναπνευστικών/Οξυγόνων καθώς και για τα Ορθοπεδικά επί παραγγελία, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για το χρόνο
εφαρμογής του συστήματος των άυλων κωδικών.
Για διευκρινίσεις επί της διαδικασίας καταχώρησης της αίτησης και απόδοσης άυλων κωδικών,
παρακαλούμε να απευθύνεστε στο e-mail:
barcodes.support@eopyy.gov.gr".
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ΦΣΘ: Ενημέρωση για
τους επαγγελματικούς λογαριασμούς
w Αρ. Πρωτ. 2858 / 21 Σεπτεμβρίου 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σάς είχε ενημερώσει από τις 4 Ιανουαρίου 2018 ότι βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας όλες οι επιχειρήσεις, ατομικές ή εταιρικής μορφής, είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν τις χρηματικές συναλλαγές τους μέσω εμπορικών λογαριασμών, τους
οποίους και πρέπει να δηλώσουν στην εφορία.
Πλέον, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και της υφυπουργού Οικονομικών, ορίζεται πρόστιμο
ύψους 1.000 ευρώ σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν υποβάλλει δήλωση για τον Επαγγελματικό Λογαριασμό.
Τον Επαγγελματικό Τραπεζικό Λογαριασμό θα πρέπει να
δηλώσουν στο Taxisnet οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να
αποδέχονται πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα και να έχουν
εγκαταστήσει POS.
Οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των επαγγελματικών λογαριασμών τους
σε περίπτωση που οι συναλλαγές τους διενεργούνται σε
πλέον του ενός λογαριασμούς.
Δήλωση του ίδιου επαγγελματικού λογαριασμού από διαφορετικό φαρμακείο δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει
σε απενεργοποίηση του λογαριασμού.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΟΙΚ οι μεταβολές που
επέρχονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία
επήλθε η μεταβολή.
Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να
συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ (12/9/2018), ενώ η οποιαδήποτε μεταβολή δηλώνεται εντός μηνός από την ημερομηνία
κατά την οποία επήλθε η μεταβολή.
Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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