ΤΕΥΧΟΣ 92 / Ιούνιος 2018

Φαρμακευτικά
και... επίκαιρα

Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης

20-21
Οκτωβρίου
2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΌ ΚΕΝΤΡΌ «Ι.ΒΕΛΛΙΔΗΣ» - ΔΕΘ, ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗ

Η Φαρμακευτική Φροντίδα

στο προσκήνιο
Διοργάνωση: Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εθνικής Αντίστασης 173-175, Εμπορικό Κέντρο «Φοίνικας», 55134, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 471776

#92

Περιεχόμενα

w Σελ. 04

ΕDITORIAL

w Σελ. 06

Επικαιρότητα
• ΦΣΘ: Διευκρινίσεις για το νέο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων
• ΠΦΣ: Επιστολή στον ΕΟΠΥΥ για τα άυλα barcodes
στα ιατροτεχνολογικά υλικά
• Νέες αιτήσεις προς ΕΟΠΥΥ για τις υποβολές λογαριασμών φαρμάκων
• ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της τιμής αποζημίωσης
των φαρμάκων
• ΕΟΦ: Ανάκληση των παρτίδων φαρμακευτικών προϊόντων
με τη δραστική ύλη VALSARTAN
• ΕΟΠΥΥ: Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων γενοσήμων στα φαρμακεία
• ΗΔΙΚΑ: Λίστα δραστικών ουσιών για απόθεμα γενοσήμων από τα φαρμακεία
• ΕΟΠΥΥ: Σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2018 ο νέος ΕΚΠΥ
• Το ΑΤΡ διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο
Φοιτητών Φαρμακευτικής (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.)

Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης

ΤΕΥΧΟΣ 92
Ιούνιος 2018

Ιδιοκτήτης
Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Εθνικής Αντίστασης 173-175,
Εμπορικό Κέντρο «Φοίνικας»,
55134, Θεσσαλονίκη,
τηλ.: 2310 471776, fax: 2310 227525
www.fsth.gr, email: fsth@otenet.gr
Διοικητικό Συμβούλιο Φ. Σ. Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος: Διονύσιος Ευγενίδης
Αντιπρόεδρος: Κυριάκος Θεοδοσιάδης
Γραμματέας: Αργύρης Αργυρόπουλος
Ταμίας: Μιχαήλ Ζαννέτος

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν αποκλειστικά
τις απόψεις των συγγραφέων.
Το περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα συντόμευσης
των δελτίων Tύπου που λαμβάνει.

Μέλη
Αθανάσιος Αλειφτήρας
Άννα Σιδηροπούλου
Μιχάλης Βολώνης
Χαράλαμπος Σαρδέλης
Γεώργιος-Κωνσταντίνος Κιοσές

Εκδόσεις
NOUFIO Μ.Ε.Π.Ε.,
Λεωφ. Ηρακλείου 224,
142 31 Νέα Ιωνία
τηλ.: 210 2775219
www.noufio.gr, email: info@noufio.gr
ΚΩΔΙΚΟΣ: 8301
Εκδότρια - Διευθύντρια
Σοφία Κούνουπα
Εμπορική Διεύθυνση
Αδελίνα Τζουβάρα, atzouvara@noufio.gr
Υπεύθυνος Σύνταξης
Διονύσιος Ευγενίδης: πρόεδρος ΦΣΘ
evgenidi@gmail.com
Επιμέλεια Ύλης
Ειρήνη Ζυγκοπούλου, ezygkopoulou@noufio.gr
Art Director
Κωνσταντίνα Ζάγκλη, kzagli@noufio.gr

Editorial

ΦΣΘ: Πληγή παραμένει η παράνομη πώληση φαρμάκων
μέσω διαδικτύου

Πληγή παραμένει η παράνομη πώληση φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής
και προϊόντων φαρμακείου μέσω του διαδικτύου. Τα λεγόμενα ηλεκτρονικά φαρμακεία λειτουργούν ανεξέλεγκτα αφού δεν διαθέτουν σχετική άδεια, ενώ πωλούν
σκευάσματα αμφιβόλου σύστασης και ποιότητας τα οποία εγκυμονούν σοβαρούς
κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Τέτοια ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν την έδρα
τους στο εξωτερικό αλλά υπάρχουν αρκετά και στην Ελλάδα.
Απ’ αυτά που λειτουργούν στο εξωτερικό πολλά είναι εκείνα που διακινούν εκτός
από τα γνωστά φάρμακα «life style» (για στυτική δυσλειτουργία, αλωπεκία, παχυσαρκία κλπ) και άλλα που προορίζονται για σοβαρότατες ασθένειες. Επιπλέον διακινούν ναρκωτικά φάρμακα και ψυχοτρόπες ουσίες χωρίς καν να ζητείται ιατρική
συνταγή.
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει επανειλημμένα κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για το συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο αποτελεί μάστιγα όχι
μόνο για τη χώρα μας, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Για το λόγο αυτό στηρίζει κάθε προσπάθεια που επαναφέρει στην επικαιρότητα το σοβαρό αυτό ζήτημα
προτείνοντας λύσεις και τρόπους προστασίας της δημόσιας υγείας.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νικήτα
Κακλαμάνη ο οποίος έφερε το θέμα με ερώτησή του στη Βουλή με αφορμή την
ετήσια έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για τον έλεγχο των ναρκωτικών
και ζήτησε να χαρακτηριστεί ιδιώνυμο αδίκημα η λειτουργία παράνομου διαδικτυακού φαρμακείου.
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Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζητεί την αυστηρή εφαρμογή προς
πάσα κατεύθυνση του Νόμου 4512/2018 (άρθρο 258) που ορίζει ότι μόνο τα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία μπορούν να χρησιμοποιούν τη λέξη φαρμακείο και
το σταυρό του φαρμακείου.

Επικαιρότητα
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ΦΣΘ: Διευκρινίσεις για το νέο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων
w Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1512/29.6.2018
Προς: Τους Φαρμακοποιούς του ΦΣΘ
Αγαπητοί συνάδελφοι
Όπως γνωρίζετε, από την 1η Ιουλίου 2018 τίθεται σε ισχύ
το νέο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων του νομού
Θεσσαλονίκης. Με το παρόν έγγραφο σάς υπενθυμίζουμε
τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει ο νέος Nόμος και σας
καλούμε να είστε τυπικοί στην εφαρμογή του, δεδομένου
ότι τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι αυστηρά. Σε περίπτωση που αλλάξει κάτι από όσα περιγράφουμε στη συνέχεια, θα ενημερωθείτε εγκαίρως.
Πιο συγκεκριμένα, για την ώρα, ισχύουν τα εξής:
1) Υποχρεωτικό ωράριο: Το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων σε ολόκληρη την Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονίκης είναι για Δευτέρα και Τετάρτη από
08.00 έως 14.30 και για Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από
08.00 έως 14.00 και από 17.00 έως 21.00.
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Το Σάββατο δεν περιλαμβάνεται εκ του Νόμου στις ημέρες κατά τις οποίες τα φαρμακεία πρέπει υποχρεωτικά να
λειτουργούν, επομένως η λειτουργία των φαρμακείων το
Σάββατο ρυθμίζεται μόνο από την ένταξή τους σε διευρυμένο ωράριο.

Η Κυριακή είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τα φαρμακεία και επιτρέπεται να λειτουργούν μόνο τα διημερεύοντα,
σύμφωνα με την αντίστοιχη καρτέλα.
2) Θερινό ωράριο: κατά το χρονικό διάστημα από 16 Ιουλίου έως 24 Αυγούστου 2018 το υποχρεωτικό ωράριο
λειτουργίας στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης
ορίσθηκε συνεχές από 07:30 έως 15:30 καθημερινά από
Δευτέρα έως και Παρασκευή. Το ίδιο ωράριο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μπορεί να εφαρμοστεί και σε
άλλες περιοχές ύστερα από αίτηση των φαρμακοποιών και
σχετική απόφαση-έγκριση του Δ.Σ. του ΦΣΘ.
3) Θερινές διακοπές: Τα φαρμακεία δεν επιτρέπεται πλέον να κλείνουν (λόγω διακοπών ή για κάποιον άλλο λόγο)
χωρίς να ενημερώνεται η Διεύθυνση Υγείας και να χορηγείται η αντίστοιχη άδεια. Για την καλοκαιρινή άδεια θα σας
αποσταλεί τις επόμενες ημέρες η σχετική δήλωση, όπως
γινόταν και παλαιότερα. Σε περίπτωση που ο φαρμακοποιός δεν επιθυμεί να διακόψει τη λειτουργία του φαρμακείου του κατά την περίοδο των διακοπών, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από άλλον φαρμακοποιό με άδεια άσκησης
επαγγέλματος, δεδομένης της υποχρέωσης τα φαρμακεία
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να λειτουργούν υπό τη διαρκή παρουσία και επίβλεψη αδειούχου φαρμακοποιού.
4) Πρόστιμα για μη τήρηση του ωραρίου: Σε περίπτωση
που, ύστερα από έλεγχο από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας ή από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας
ή από άλλον ελεγκτικό μηχανισμό, διαπιστωθεί ότι ένα φαρμακείο δεν τηρεί το υποχρεωτικό ωράριο, με απόφαση του
Περιφερειάρχη επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 3.000
έως 20.000 ευρώ. Εάν υπάρξει υποτροπή επιβάλλεται ως
ποινή το πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από 2 έως 6
μήνες.
Σε περίπτωση που το φαρμακείο λειτουργεί πέραν των χρονικών ορίων που ορίζονται από το υποχρεωτικό ωράριο
λειτουργίας κατά παράλειψη δήλωσης ένταξης στο διευρυμένο ωράριο ή καθ’ υπέρβαση των δηλωθέντων χρονικών
ορίων του διευρυμένου ωραρίου, επιβάλλεται με απόφαση
του Περιφερειάρχη πρόστιμο έως 3.000 ευρώ. Εύκολα γίνεται αντιληπτή η αυστηρότητα των ποινών σε περίπτωση μη
τήρησης του υποχρεωτικού ωραρίου και για το λόγο αυτό
εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους συναδέλφους προς
αποφυγή δυσμενών διοικητικών προστίμων και κυρώσεων.
5) Διευρυμένο ωράριο: Από 1η Ιουλίου αρχίζει και η εφαρμογή του νέου διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των
φαρμακείων που είχαν υποβάλει δήλωση ένταξης σε αυτό
έως την 31η Μαΐου 2018. Οι δηλώσεις για το διευρυμένο ωράριο γίνονται ανά δίμηνο και πρέπει να κατατίθενται
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου που
αφορούν.
Όσοι φαρμακοποιοί δηλώνουν διευρυμένο ωράριο δεν είναι
υποχρεωμένοι να το τηρούν, εκτός φυσικά από τις ώρες
που περιλαμβάνονται στο υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας. Για το λόγο αυτό θα αναγράφεται ευκρινώς και με κεφαλαία γράμματα στο επάνω τμήμα του χωριστού πίνακα
φαρμακείων που έχουν επιλέξει να λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο «ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ».
Είναι σημαντικό να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι η δυνατότητα των φαρμακείων να μη λειτουργούν τις ώρες του
διευρυμένου ωραρίου αφορά μόνο τις επιπλέον από τις
υποχρεωτικές ώρες λειτουργίας των φαρμακείων και δεν
επιτρέπεται η παράλειψη των ωρών λειτουργίας σύμφωνα
με το υποχρεωτικό ωράριο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Για παράδειγμα, φαρμακείο που δήλωσε ότι θα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο από τις 07.00 έως τις 23.00

την Παρασκευή, πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργεί από
08.00 έως 14.00 και από 17.00 έως 21.00. Η λειτουργία
του φαρμακείου τις υπόλοιπες ώρες εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του φαρμακοποιού.
Επίσης απαγορεύεται η υπέρβαση των δηλωθέντων ωρών
λειτουργίας στο διευρυμένο ωράριο. Το φαρμακείο μπορεί
να λειτουργήσει, εφόσον το επιθυμεί, αυστηρά εντός των
ορίων του διευρυμένου ωραρίου που δήλωσε. Για παράδειγμα, φαρμακείο που για την Παρασκευή δήλωσε ωράριο
από 07.00 έως 23.00, απαγορεύεται να κλείσει αργότερα
από τις 23.00, οπότε και θα σταματήσει υποχρεωτικά τη
λειτουργία του.
Δηλώσεις ένταξης σε διευρυμένο ωράριο λειτουργίας κατατίθενται και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου, το αργότερο ένα μήνα πριν την
έναρξη του διμήνου που αφορούν. Για παράδειγμα, για το
επόμενο δίμηνο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2018, οι δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου πρέπει να έχουν κατατεθεί
μέχρι την 31η Ιουλίου και ώρα 15.00.
6) Απαλλαγή από εφημερίες: Σύμφωνα με το νέο Νόμο,
όλοι οι φαρμακοποιοί συμμετέχουν στα προγράμματα εφημεριών των περιοχών τους. Απαλλαγές από τις εφημερίες
χορηγούνται μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη και
μόνο για σοβαρούς λόγους.
Σε φαρμακοποιούς που δηλώνουν ότι θα τηρήσουν διευρυμένο ωράριο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση απαλλαγής από
την υποχρέωση: α) διημερεύσεων, εφόσον το διευρυμένο
ωράριο δηλώθηκε για το χρονικό πλαίσιο της εφημερίας
από 08:00 έως 21:00 και για όσο χρόνο τηρεί το ωράριο
αυτό, και β) διανυκτερεύσεων, εφόσον δηλώθηκε διευρυμένο ωράριο για το χρονικό πλαίσιο της διανυκτέρευσης
από 21:00 έως 08:00 και για όσο χρόνο τηρεί το ωράριο
αυτό.
Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι αιτήσεις για διευρυμένο ωράριο που ξεπερνά τις 21:00 δεν δύνανται να συνδυαστούν
με αίτηση για απαλλαγή από διανυκτερεύσεις για οποιονδήποτε λόγο. Αντίστοιχα αιτήσεις για διευρυμένο ωράριο από
08:00 έως 21:00 (Δευτέρα, Τετάρτη απόγευμα ή Σάββατο)
δεν δύνανται να συνδυαστούν με αιτήσεις για απαλλαγή
από διημερεύσεις.
Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.
Ο πρόεδρος
Διονύσιος Ευγενίδης

Ο γραμματέας
Αργύριος Αργυρόπουλος

7

Επικαιρότητα

Ιούνιος 2018

ΠΦΣ: Επιστολή στον ΕΟΠΥΥ για τα άυλα barcodes στα ιατροτεχνολογικά υλικά
w Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3784/3.7.2018
Προς: τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτ . Μπερσίμη
Κύριε Πρόεδρε
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής, από 01/09/18 τα φαρμακεία θα πρέπει να διαθέτουν προϊόντα, που χορηγούνται από την σύμβαση των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα οποία θα φέρουν τα νέα
άυλα barcode.
Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι σε δύο μήνες από σήμερα,
τα φαρμακεία θα πρέπει να διαθέσουν το απόθεμα τους και
βέβαια το μεταβατικό χρονικό διάστημα που ορίζεται από
την αρμοδία Διεύθυνση μέχρι 31.8.2018, δεν είναι επαρκές.
Η μοναδική λύση ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά και χωρίς να υποστούν οικονομική ζημιά τα φαρμακεία, όπως σας
έχουμε αναφέρει και σε άλλες συναντήσεις, είναι το σύστη-

μα του ΕΔΑΠΥ να επιτρέπει την εκτέλεση της γνωμάτευσης
με την παράλληλη διάθεση των προϊόντων αυτών και με
τους δύο τρόπους, ΚΑΙ με τα άυλα barcode ΚΑΙ με τον τρόπο που ισχύει έως και σήμερα (με τον κωδικό ΕΑΝ), μέχρι
εξαντλήσεως των αποθεμάτων από τα φαρμακεία.
Παράλληλα για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει άμεσα οι υπηρεσίες σας, να αποστείλουν γραπτή ενημέρωση σχετικά με τον
τρόπο εκτέλεσης των συνταγών με τα άυλα barcode, αφού
οι εταιρείες θα προχωρήσουν άμεσα στη διάθεση των προϊόντων με το άυλο barcode.
Με τιμή
Ο προεδρος
Κυριάκος Θεοδοσιάδης

Ο γεν. γραμματεας
Σεραφείμ Ζήκας

Νέες αιτήσεις προς ΕΟΠΥΥ για τις υποβολές λογαριασμών φαρμάκων
Ο ΕΟΠΥΥ στη Θεσσαλονίκη χωρίστηκε πλέον σε δύο Περιφερειακές Διευθύνσεις με τη δημιουργία της ΠΕΔΙ Ανατολικής Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη διεύθυνση Κων/
νου Καραμανλή 35Β - Περδίκα 79-81, Τ.Κ. 54639, τηλ:
2310986553 και φαξ: 2310986560. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Σαπφούς 3 συνεχίζει
να λειτουργεί κανονικά.
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Για τον λόγο αυτό κατά την κατάθεση συνταγών ΕΟΠΥΥ στο
ΔΙΛΟΦ τροποποιούνται οι αιτήσεις που συμπληρώνουμε
προς τον ΕΟΠΥΥ και επισυνάπτουμε μαζί με τα τιμολόγια
ανάλογα με το Δήμο στον οποίο ανήκει κάθε φαρμακείο.
Έτσι λοιπόν:

1) Για τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Θερμαϊκού, Θέρμης και
Πυλαίας-Χορτιάτη καταθέτουμε την Αίτηση Α.
2) Για τους Δήμους Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Βόλβης,
Δέλτα, Ευόσμου-Κορδελιού, Καλαμαριάς, Λαγκαδά, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου
καταθέτουμε την Αίτηση Β.
Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση της σωστής αίτησης ώστε να αποφευχθούν προβλήματα καθυστερήσεων στις πληρωμές των λογαριασμών μας.
Μπορείτε να βρείτε επεξεργάσιμες μορφές (word) της Αίτησης Α ΕΔΩ και της Αίτησης Β στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΌ ΚΕΝΤΡΌ «Ι.ΒΕΛΛΙΔΗΣ» - ΔΕΘ, ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗ

20-21 Οκτωβρίου 2018
Η Φαρμακευτική Φροντίδα

στο προσκήνιο
Διοργάνωση

Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
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Λεωφ. Ηρακλείου 224, Νέα Ιωνία, τηλ. κέντρο: 210 2775219, email: info@noufio.gr

Επικαιρότητα

Ιούνιος 2018

ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της τιμής αποζημίωσης των φαρμάκων
Διευκρινίσεις για όλες τις αλλαγές στην πολιτική φαρμάκου
που θα φέρει ο νόμος 4549/18 με τίτλο “Διατάξεις για την
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» δίνει με εγκύκλιό του ο ΕΟΠΥΥ.
Πιο συγκεριμένα επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «οι δικαιούχοι ΕΚΑΣ και οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από ασθένειες
που δικαιολογούν μειωμένη συμμετοχή 10%, δεν καταβάλουν συμμετοχή όταν επιλέγουν τη χρήση γενόσημου φαρμάκου για τη θεραπεία τους”.
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Αναλυτικά στο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ αναφέρει:

Θέμα: «Σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις»
w Αριθμός Πρωτοκόλλου: οικ. 25882 / 22.6.2018
Σχετικά:
1. Άρθρο 26 του νόμου 4549/2018 (Α’ 105).
2. Υπουργική Απόφαση υπ΄ αρίθμ. Δ3(α) 46628/2018
(Β’ 2308).
3. Υπουργική Απόφαση υπ΄ αρίθμ. Δ3(α) 46627/2018
(Β’ 2285).
Σας ενημερώνουμε ότι στο νόμο 4549/2018 (Α’ 105) και
στο άρθρο 26 προβλέπονται οι παρακάτω παρεμβάσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας:
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Α. Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η τροποποίηση του ν.
1902/1990, στο άρθρο 19 του οποίου προστίθεται παράγραφος, ως εξής:
1. Στο άρθρο 19 του ν. 1902/1990 (Α΄ 138) προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Το ποσοστό συμμετοχής, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 και στο
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, είναι μηδέν τοις εκατό
(0%) για τα γενόσημα φάρμακα.». Συνεπώς οι δικαιούχοι
ΕΚΑΣ και οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από ασθένειες που
δικαιολογούν μειωμένη συμμετοχή 10 %, δεν καταβάλουν
συμμετοχή όταν επιλέγουν τη χρήση γενοσήμου φαρμάκου
για τη θεραπεία τους.
Β. Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η προσθήκη παραγράφου 8 στο άρθρο 34 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) ως εξής:
«8. Καθιερώνεται ποσοστό επιστροφής (rebate) 0,8% επί
της λιανικής τιμής των συνταγογραφούμενων φαρμάκων
αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας προς
τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2018. Το ποσό της επιστροφής που
οφείλει το φαρμακείο υπολογίζεται και επιβάλλεται από τον
ΕΟΠΥΥ κατά την εκκαθάριση των εκτελεσμένων συνταγών
και συμψηφίζεται με οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς το φαρμακείο
για την εκτέλεση των συνταγών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται για τα επόμενα
έτη το ποσοστό επιστροφής, ο τρόπος υπολογισμού του
και να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της
ως άνω διάταξης.».
Γ. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης 1 του άρθρου 4 του π.δ.
312/1992 (Α΄ 157) προστίθεται φράση ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζονται οι ελάχιστες ποσότητες αποθεμάτων γενοσήμων

φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να
διαθέτουν τα φαρμακεία.». Σε εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου έχει εκδοθεί η υπ΄ αρίθμ. Δ3(α) 46627/2018 (Β’
2285) Υπουργική Απόφαση.
Επιπρόσθετα με την Υπουργική Απόφαση υπ΄ αρίθμ. Δ3(α)
46628 (Β’ 2308) καθορίζεται εκ νέου ο τρόπος υπολογισμού
της τιμής αποζημίωσης των φαρμάκων που εντάσσονται
στον θετικό κατάλογο και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ
που επηρεάζουν και τα ποσά που καλούνται να καταβάλουν
οι ασφαλισμένοι στις περιπτώσεις διαφοράς λιανικής τιμής
και τιμής αποζημίωσης.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 3 προβλέπεται ότι «Στις περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη
από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από
την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή, το σύνολο
της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου. Για τις ειδικές περιπτώσεις όπου
επιλέγεται φάρμακο που δεν διαθέτει γενόσημο ή μια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολό της περιέχει μία μοναδική
δραστική ουσία χωρίς γενόσημα φάρμακα, όπου επιλέγεται
φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη
θεσμοθετημένη συμμετοχή, το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ
της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου».
Τέλος στο άρθρο 4 προβλέπεται ότι «Στις περιπτώσεις που
η τιμή αποζημίωσης των φαρμάκων, όπως έχει προκύψει
από τον ως άνω υπολογισμό, είναι μεγαλύτερη από τη λιανική τιμή, η τιμή αποζημίωσης μειώνεται στο επίπεδο της
λιανικής τιμής. Στις περιπτώσεις που η τιμή αποζημίωσης
των γενοσήμων φαρμάκων όπως έχει προκύψει από τον
ως άνω υπολογισμό, είναι μικρότερη από τη λιανική τιμή,
η τιμή αποζημίωσης αυξάνεται στο επίπεδο της λιανικής
τιμής».

ΕΟΦ: Ανάκληση των παρτίδων φαρμακευτικών προϊόντων
με τη δραστική ύλη VALSARTAN
Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την ανάκληση των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν την δραστική α’
ύλη VALSARTAN παραγωγής του εργοστασίου ZHEJIANG
HUAHAI PHARMACEUTICAL CO.LTD Κίνας, διότι ανιχνεύτηκε η πρόσμιξη N-Nitrosodimethylamine (NDMA) σε αυτή,
πιθανός καρκινογόνος παράγοντας, μετά από εργαστηριακό έλεγχο. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο

της προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι εταιρείες ΚΑΚ
οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους,
προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά. Τα σχετικά
παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.
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Επικαιρότητα

ΠΡΟΪΟΝ

AVALSAN TAB 80mg BTx28

AVALSAN TAB 80mg BTx14

AVALSAN TAB 160mg BTx28

AVALSAN TAB 160mg BTx14

AVALSAN TAB 320mg BTx28

AVALSAN TAB 320mg BTx14

VALPEROL 160mg BTx30

VALPEROL 40mg BTx30

VALPEROL 80mg BTx30
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DIOSARTAN F.C.TAB. 80mg/TAB
DIOSARTAN F.C.TAB.160mg/TAB

Ιούνιος 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ( ΙΙ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ
1609059
1611078
1702150
1704315
1707027
1801075
1806658
1704315
1707027
1801075
1606071
1610046
1701060
1706519
1706524
1709114
1801058
1804345
1806639
1610046
1701060
1709114
1801058
1804345
1609041
1611082
1702160
1704311
1706543
1801059
1806649
1609041
1801059
E2A113
E2A112
E1J122
E1B110
E1D136
E1B111
E1B112
E1D013
E1L057
E1L057
E1D013
E1D013
E0K070
E1L127
E1L127
E1D135
E0M118
L783
L782

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

IASIS PHARMA ABEE

MEDOCHEMIE HELLAS ΑΕ

LYOFIN LTD GREECE
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ΖΑΚΟDΙΑΝ 160mg F.C.ΤΑΒ

ΖΑΚΟDΙΑΝ 320 mg F.C.ΤΑΒ

ΖΑΚΟDΙΑΝ 80 mg F.C.ΤΑΒ

ΖΑΚΟDΙΑΝ ΡLUS (80+12.5)ΜG F.C.ΤΑΒ

ΖΑΚΟDΙΑΝ ΡLUS (160+12.5)ΜG F.C.ΤΑΒ

ΖΑΚΟDΙΑΝ ΡLUS (160+25)ΜG F.C.ΤΑΒ

ΖΑΚΟDΙΑΝ ΡLUS (320+12.5) ΜG F.C.ΤΑΒ

ΖΑΚΟDΙΑΝ ΡLUS (320+25) ΜG F.C.ΤΑΒ

102718
015515
119817
187516
188416
190715
256714
271317
290016
293114
471517
484315
014168
104118
108117
192916
193016
270217
388515
448315
120517
188016
245515
407913
411917
560415
464813
134518
069416
104518
133516
142415
143015
149416
169317
198914
290816
385115
531114
586815
476913
015018
189016
379116
386815
494113
016718
016818
134016
171617
182316
291516
558215
070816
070916
81417
182516
272917
291616

ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΕ
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Επικαιρότητα

ΖΑΚΟDΙΑΝ ΡLUS (80+12.5)ΜG F.C.ΤΑΒ

ΖΑΚΟDΙΑΝ ΡLUS (160+12.5)ΜG F.C.ΤΑΒ

ΖΑΚΟDΙΑΝ ΡLUS (320+12.5)ΜG F.C.ΤΑΒ

ΖΑΚΟDΙΑΝ ΡLUS (320+25)ΜG F.C.ΤΑΒ
VALSABEN F.C.TAB 160MG/TAB BTx14
VALSABEN F.C.TAB 160MG/TAB BTx28
VALSABEN F.C.TAB 320MG/TAB BTx14
VALSABEN F.C.TAB 320MG/TAB BTx28
VALSABEN F.C.TAB 80MG/TAB BTx14
VALSABEN F.C.TAB 80MG/TAB BTx28
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VALSABEN PLUS F.C.TAB (160+12,5)MG/TAB
BTx14
VALSABEN PLUS F.C.TAB (160+12,5)MG/TAB
BTx30
VALSABEN PLUS F.C.TAB (160+25)MG/TAB
BTx14
VALSABEN PLUS F.C.TAB (160+25)MG/TAB
BTx30
VALSABEN PLUS F.C.TAB (320+12,5)MG/TAB
BTx14
VALSABEN PLUS F.C.TAB (320+12,5)MG/TAB
BTx30
VALSABEN PLUS F.C.TAB (320+25)MG/TAB
BTx14
VALSABEN PLUS F.C.TAB (320+25)MG/TAB
BTx30
VALSABEN PLUS F.C.TAB (80+12,5)MG/TAB
BTx14
VALSABEN PLUS F.C.TAB (80+12,5)MG/TAB
BTx30

Ιούνιος 2018

105118
140715
386315
017617
069016
218417
348117
367117
505415
108217
300717
366817
576715
018316
170417
367017
398816
16317
09318
17218
14917
10918
14617
14716
17018
14617

ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΕ

15417
11018
11118
15517
15617
15416
16817
11318
16917
17118
15317
15216

BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
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ZENCIL( 320 + 25 ) mg X 14
ZENCIL ( 320 + 25 ) mg X 28
ZENCIL ( 320 + 12,5 ) mg X 28
ZENCIL ( 160 + 12,5 ) mg X 28
ZENCIL( 160 + 25 ) mg X 28
ZENCIL( 320 + 12,5 ) mg X 28
ZENCIL ( 160 + 12,5 ) mg X 28
ZENCIL( 80 + 12,5 ) mg X 28
ZENCIL ( 80 + 12,5 ) mg X 28
ZENCIL( 160 + 12,5 ) mg X 28
ZENCIL ( 160 + 12,5 ) mg X 28
ZENCIL( 160 + 25 ) mg X 28
ZENCIL ( 320 + 12,5 ) mg X 28
ZENCIL ( 320 + 25 ) mg X 28
VALSARTAN/SANDOZ F.C.TAB 160MG/TAB
BTX28
VALSARTAN/SANDOZ F.C.TAB 320MG/TAB
BTX28
VALSARTAN/SANDOZ F.C.TAB 80MG/TAB
BTX28
VALSARTAN+HCT/SANDOZ F.C.TAB
(160+12,5)MG/TAB BTX28
VALSARTAN+HCT/SANDOZ F.C.TAB
(160+25)MG/TAB BTX28
VALSARTAN+HCT/SANDOZ F.C.TAB
(320+12,5)MG/TAB BTX28
VALSARTAN+HCT/SANDOZ F.C.TAB
(320+25)MG/TAB BTX28
VALSARTAN+HCT/SANDOZ F.C.TAB
(80+12,5)MG/TAB BTX28

180001
180002
180003
180004
180005
180193
180194
180195
180259
180260
180261
180262
180263
180264

GAP AE

HZ9834
HW3917
HK4397
HV9440
HW7320
HE3659
HU4706
HX0644
HE9389

NOVARTIS HELLAS AEBE/SANDOZ

HX3963
HX5685
HX5686
HZ1759
HJ0398
HV8321
HM9116

ΕΟΠΥΥ: Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων γενοσήμων στα φαρμακεία
Από την 1η Ιουλίου 2018 θα τεθεί σε ισχύ η υπουργική
απόφαση για τα αποθέματα γενόσημων φαρμάκων που
οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία. Η απόφαση αριθ.
Δ3(α) 46627/15.6.2018 με πλήρη τίτλο «Καθορισμός
ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να δι-

αθέτουν τα φαρμακεία» ορίζει ότι κάθε ιδιωτικό φαρμακείο υποχρεούται να διαθέτει ως απόθεμα τουλάχιστον
μία συσκευασία γενόσημου φαρμάκου ανά θεραπευτική
κατηγορία, για όσες δραστικές ουσίες περιλαμβάνονται
στη λίστα δραστικών ουσιών που καταρτίζεται τον Ιανουάριο κάθε έτους από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
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Επικαιρότητα
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ΗΔΙΚΑ: Λίστα δραστικών ουσιών για απόθεμα γενοσήμων από τα φαρμακεία
Δημοσιεύτηκε η λίστα δραστικών ουσιών για τις οποίες τα ιδιωτικά φαρμακεία υποχρεούνται να διαθέτουν ως απόθεμα
τουλάχιστον μία συσκευασία γενοσήμου φαρμάκου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Δ3(α) 46627/15-06-2018 (Β' 2285) απόφαση
του Υπουργού Υγείας.

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ALENDRONATE SODIUM

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE

LEUPRORELIN ACETATE

ALFACALCIDOL

DULOXETINE
HYDROCHLORIDE

LEVETIRACETAM

ENALAPRIL MALEATE

LEVODOPA,
CARBIDOPA,ENTACAPONE

PRAMIPEXOLE
DIHYDROCHLORIDE
MONOHYDRATE

ALPRAZOLAM

ENALAPRIL MALEATE,
HYDROCHLOROTHIAZIDE

LEVOFLOXACIN
HEMIHYDRATE

PRAVASTATIN SODIUM

AMLODIPINE BESYLATE

EPLERENONE

LISINOPRIL DIHYDRATE

PREDNISOLONE

AMOXICILLIN TRIHYDRATE,
CLAVULANATE POTASSIUM

ESCITALOPRAM OXALATE

LORAZEPAM

PREGABALIN

ESOMEPRAZOLE
MAGNESIUM

LOSARTAN POTASSIUM

QUETIAPINE FUMARATE

ANASTROZOLE
ARIPIPRAZOLE

EXEMESTANE

LOSARTAN POTASSIUM,
HYDROCHLOROTHIAZIDE

ATENOLOL

EZETIMIBE

LOVASTATIN

QUINAPRIL
HYDROCHLORIDE,
HYDROCHLOROTHIAZIDE

ATORVASTATIN CALCIUM
TRIHYDRATE

FERROUS GLUCONATE
FERROUS GLUCONATE

MAGNESIUM ASPARTATE
DIHYDRATE, MAGNESIUM
CITRATE

FLUCONAZOLE

MAGNESIUM OXIDE

RAMIPRIL,
HYDROCHLOROTHIAZIDE

FLUOXETINE
HYDROCHLORIDE

MAGNESIUM PIDOLATE

RISEDRONATE SODIUM

FLUTICASONE PROPIONATE

MANIDIPINE
DIHYDROCHLORIDE

RISPERIDONE

BUDESONIDE

FLUTICASONE PROPIONATE,
SALMETEROL XINAFOATE

MEMANTINE
HYDROCHLORIDE

BUDESONIDE, FORMOTEROL
FUMARATE DIHYDRATE

GABAPENTIN

METFORMIN
HYDROCHLORIDE

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE
ALLOPURINOL

AZITHROMYCIN DIHYDRATE
BECLOMETASONE
DIPROPIONATE
BISOPROLOL HEMIFUMARATE
BROMAZEPAM

CALCIUM, COMBINATION
WITH VITAMIN D AND/OR
OTHER DRUGS

GADOPENTETATE
DIMEGLUMINE
GLIBENCLAMIDE

CANDESARTAN CILEXETIL

GLICLAZIDE

CANDESARTAN CILEXETIL,
HYDROCHLOROTHIAZIDE

GLIMEPIRIDE

CAPTOPRIL

HYDROCORTISONE

CAPTOPRIL,
HYDROCHLOROTHIAZIDE

IBANDRONIC ACID
MONOSODIUM SALT
MONOHYDRATE

CARVEDILOL

IOPAMIDOL

CEFACLOR MONOHYDRATE

IPRATROPIUM BROMIDE
MONOHYDRATE

CEFPROZIL MONOHYDRATE
CEFUROXIME
CHOLECALCIFEROL
CILOSTAZOL
CIPROFLOXACIN
HYDROCHLORIDE
MONOHYDRATE
CITALOPRAM
CLARITHROMYCIN
CLOPIDOGREL
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PIPERACILLIN SODIUM,
TAZOBACTAM SODIUM

DEXAMETHASONE SODIUM
PHOSPHATE

IPRATROPIUM BROMIDE
MONOHYDRATE,
SALBUTAMOL SULFATE

MIRTAZAPINE

LETROZOLE

ROXITHROMYCIN
SERTRALINE
HYDROCHLORIDE

TAMSULOSIN
HYDROCHLORIDE

MONTELUKAST SODIUM

TELMISARTAN

MOXIFLOXACIN
HYDROCHLORIDE

TELMISARTAN,
HYDROCHLOROTHIAZIDE

NEBIVOLOL
HYDROCHLORIDE

TIMOLOL MALEATE

NIFEDIPINE
NIMODIPINE
NORFLOXACIN

OLMESARTAN MEDOXOMIL

LATANOPROST

ROSUVASTATIN CALCIUM

MONO-MAGNESIUM-LASPARTAT-HCL-TRIHYDRAT

IRBESARTAN,
HYDROCHLOROTHIAZIDE

LANSOPRAZOLE

RIVASTIGMINE

SIMVASTATIN

OLANZAPINE

LAMOTRIGINE

RAMIPRIL

MOMETASONE FUROATE
MONOHYDRATE
(MICRONISED)

IRBESARTAN

ITRACONAZOLE

RABEPRAZOLE SODIUM

OLMESARTAN MEDOXOMIL,
HYDROCHLOROTHIAZIDE

SOLIFENACIN SUCCINATE

TOLTERODINE L-TARTRATE
TOPIRAMATE
TRANDOLAPRIL
TRAVOPROST
TRIAMCINOLONE
ACETONIDE
VALSARTAN

OMEPRAZOLE

VALSARTAN,
HYDROCHLOROTHIAZIDE

PANTOPRAZOLE SODIUM
SESQUIHYDRATE

VENLAFAXINE
HYDROCHLORIDE

PAROXETINE
HYDROCHLORIDE
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ΕΟΠΥΥ: Σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2018 ο νέος ΕΚΠΥ
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2315/Β/19.6.2018) η απόφαση του Υπουργείου Υγείας για
τον νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Θα αρχίσει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου 2018. Επισυνάπτεται
το ΦΕΚ (για αναλώσιμα διαβήτη και άλλα διαβάστε από το κεφάλαιο 7, άρθρο 47 και μετά).

Το ΑΤΡ διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών
Φαρμακευτικής (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.)
να γνωρίσουν οι φοιτητές τη Φαρμακευτική και τους διάφορους τομείς της και να την αγαπήσουν ως επιστήμη. Με
την κινητοποίηση των φοιτητών η φαρμακευτική κοινότητα
μπορεί να ενισχυθεί από επαγγελματίες πλήρως καταρτισμένους και συνειδητοποιημένους, οι οποίοι θα προάγουν
το κοινό καλό, έχοντας παράλληλα ουσιαστική επαφή με το
αντικείμενο τους.

Η ομάδα ΑΤΡ (Aristotle Team of Pharmacy) διοργανώνει το
3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.), που έρχεται να διαδεχθεί τα δύο
προηγούμενα, τα οποία διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία
στη Θεσσαλονίκη. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 8
και 9 Δεκεμβρίου 2018 στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα απευθύνεται
σε φοιτητές των σχολών Φαρμακευτικής, καθώς και λοιπών
σχολών Επιστημών Υγείας.
Στόχος του Συνεδρίου είναι να κινητοποιηθούν οι Φοιτητές
Φαρμακευτικής, ώστε να ασχοληθούν με τα φαρμακευτικά
δρώμενα και να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις
στην πράξη, αλλά και να έλθουν σε επαφή με τη διεπιστημονικότητα του αντικειμένου, νέους τομείς και ιδέες, καθώς και την εργαστηριακή πραγματικότητα.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν κάποιο θέμα συνοδευόμενο
από πρακτική εφαρμογή του, ενώ παράλληλα καθηγητές
και επαγγελματίες του κλάδου θα ετοιμάσουν διαδραστικές παρουσιάσεις και workshops. Έτσι, θα δοθεί η ευκαιρία
στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με την πρακτική
διάσταση των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκομίσει
μέχρι τώρα, καθώς και να διευρύνουν το γνωστικό τους
πεδίο. Ακόμη, αυτό το Συνέδριο αποτελεί ένα έναυσμα για

Η θεματολογία του 3ου Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. αφορά κυρίως στους
κλάδους της Φαρμακολογίας, της Φαρμακογνωσίας, της
Φαρμακευτικής Χημείας, της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας,
καθώς και της Βιοτεχνολογίας, της Φαρμακογονιδιωματικής, του Personalized Medicine, της Δημόσιας Υγείας, της
Ανάπτυξης Σκευασμάτων και των Ορφανών Φαρμάκων.
Το ATP είναι η εθελοντική ομάδα προπτυχιακών φοιτητών
του τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ., η οποία έχει ως
στόχο την πραγματοποίηση δράσεων που σχετίζονται με
τη Φαρμακευτική ως επιστήμη, αλλά και ως λειτούργημα.
Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα στοχεύει στη δραστηριοποίηση
των φοιτητών στα επιστημονικά και κοινωνικά τους ενδιαφέροντα, αλλά και στη διαρκή ενημέρωσή τους για τα πιο
σύγχρονα ιατρικά και φαρμακευτικά επιτεύγματα. Παράλληλα, το ΑΤΡ συμμετέχει σε προγράμματα ενημέρωσης του
ευρύτερου πληθυσμού για θέματα υγιεινής, πρόληψης και
θεραπείας, ενώ τέλος, στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα
δίκτυο με φοιτητές και αποφοίτους της Φαρμακευτικής και
άλλων συγγενών σχολών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο 3ο Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. κάποιο θέμα
του ενδιαφέροντός τους, που να άπτεται τους κλάδους
της παραπάνω θεματολογίας. Στην παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνεται και κάποια σχετική εφαρμογή του
αντικειμένου στην πράξη. Οι αιτήσεις ομιλητών για το 3ο
Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. ξεκινούν την Κυριακή 27 Μαΐου και η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 31 Αυγούστου. Μπορείτε να
δηλώσετε συμμετοχή στο επίσημο site του Συνεδρίου atp.
pharm.auth.gr/pesffa2018.
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