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Η υγιεινή διατροφή
έχει πλέον το δικό της σήμα.
Αποκτήστε το.
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Υπάρχει τρόπος να αυξήσουμε
την αποδοτικότητά μας;

ΕΟΠΥΥ: Η προκήρυξη για την πρόσληψη
38 φαρμακοποιών και 5 βοηθών φαρμακείου
Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των φαρμακείων
και των υπηρεσιών του
Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 38 φαρμακοποιών και 5 βοηθών
φαρμακείου για εργασία σε διάφορες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για χρονικό διάστημα
ενός έτους. Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι προσλήψεις γίνονται με σκοπό την κάλυψη
επιτακτικών αναγκών του ΕΟΠΥΥ και θα απαιτείται από τους φαρμακοποιούς έκδοση
δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Οι φαρμακοποιοί και οι βοηθοί που θα
προσληφθούν θα εγγραφούν στη ΔΟΥ ως επιτηδευματίες. Οι θέσεις αφορούν:
• τις Διευθύνσεις Φαρμάκου στο Μαρούσι και στον Ταύρο
• τη Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης στην Πεύκη
• την ΥΠΕΔΥΦΚΑ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
• Φαρμακεία και ΠΕΔΙ σε όλη την Ελλάδα.
Ειδικότερα για τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, θα προσληφθούν φαρμακοποιοί στην Αθήνα,
στη Νέα Ιωνία, στου Γκύζη, στην Αλεξάνδρας, στην Καλλιθέα, στο Καματερό και στο
Ρέντη, καθώς και στη Θεσσαλονίκη για τα φαρμακεία του κέντρου, της Τούμπας και του
Ευόσμου. Από ένα φαρμακοποιό θα προσλάβουν επίσης τα φαρμακεία της Καλαμάτας,
της Κορίνθου, της Μυτιλήνης, της Σύρου, του Πύργου, των Τρικάλων, των Σερρών και
οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Αργολίδος και Αιτωλοακαρνανίας. Ανάγκη για βοηθούς
φαρμακείου έχουν τα φαρμακεία Γκύζη και Περιστερίου για την Αθήνα και τα φαρμακεία
του κέντρου της Θεσσαλονίκης, της Τούμπας και του Ευόσμου.
Δικαιολογητικά
Με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
•	Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
•	Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ (εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί
από πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
•	Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
•	Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
•	Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
•	Πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ (για τους πολύτεκνους).
•	Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή άλλες ποινές.
•	Υπεύθυνη δήλωση για την εκπλήρωση των στρατιωτικών καθηκόντων.
•	Πρόσφατη βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας.
•	Πιστοποιητικό απόδειξης εμπειρίας.
Οι αιτήσεις, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν έως τρεις επιλογές θέσεων, πρέπει να
υποβληθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, στη διεύθυνση Αποστόλου Παύλου 12,
ΤΚ 151 23 Μαρούσι, από τις 15 Ιουλίου έως τις 26 Ιουλίου 2019. Η συνολική αμοιβή για
κάθε φαρμακοποιό ορίζεται στις 13.104 ευρώ μεικτά και για κάθε βοηθό φαρμακείου στις
10.296 ευρώ μεικτά, τα οποία θα καταβάλλονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
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ΔΕΙΝΟΠΑΘΟΎΝ
ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΊΣ
ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΊΑ
ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα
εστιάζει για ακόμη μια φορά μέσω της
επιστολής της προς τον υπουργό Υγείας τις
σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
τα άτομα με ρευματικά νοσήματα με την
υπάρχουσα διαδικασία στην παραλαβή
των αναγκαίων φαρμάκων υψηλού
κόστους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
«Η ταλαιπωρία των ασθενών είναι πολύ
μεγάλη λόγω των δύσκολων μετακινήσεων
μέχρι να προσεγγίσουν τα λιγοστά σημεία
εξυπηρέτησης στο δίκτυο φαρμακείων
του ΕΟΠΥΥ και της πολύωρης αναμονής
μέχρι να εξυπηρετηθούν, δοκιμάζοντας τις
αντοχές των ίδιων των ασθενών και των
συγγενών συνοδών τους», επισημαίνουν.
Με την επιστολή της η Ελληνική Εταιρεία
Αντιρευματικού Αγώνα αιτείται την
επανέναρξη της διαδικασίας σχετικά με την
ευρείας κλίμακας χορήγηση φαρμάκων του
Ν. 3816/2010 σε εξωτερικούς ασθενείς
και από τα νοσοκομειακά φαρμακεία.
Η συγκεκριμένη διαδικασία διακόπηκε
απότομα λόγω των μνημονιακών οριζόντιων
περικοπών στα κονδύλια των νοσοκομείων
που αφορούν στο φάρμακο. Η πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα,
Αθανασία Παππά αναφέρει στην επιστολή:
«μια τέτοια λύση θα αύξανε άμεσα τα σημεία
εξυπηρέτησης των ασθενών ενώ παράλληλα
θα έλυνε και αρκετά λοιπά συνοδά
προβλήματα ασφάλειας και καταγραφής
για τα οποία σήμερα η εικόνα είναι
ασαφής, δεδομένου ότι στα νοσοκομειακά
φαρμακεία τηρούνται τόσο οι διαδικασίες
παρακολούθησης της «ψυχρής αλυσίδας»
για τα θερμοευαίσθητα φάρμακα όσο και
τα μητρώα «registries» εξυπηρετούμενων
ασθενών ανά πάθηση και θεραπεία».
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Επιβραβεύουν

Καινοτομία & Ποιότητα
στα προϊόντα υγιεινής διατροφής
Εκμεταλλευτείτε μια μοναδική ευκαιρία αναγνώρισης και διάκρισης
των προϊόντων σας, διεκδικώντας ένα βραβείο, το οποίο θα αποτελέσει εργαλείο
μάρκετινγκ προς το ευρύ κοινό, σε έναν από τους πιο αναπτυσσόμενους
και ανταγωνιστικούς αυτήν τη στιγμή κλάδους στην παγκόσμια οικονομία:
αυτόν της υγιεινής διατροφής.

«30 διακεκριμένοι Ακαδημαϊκοί, Θεσμικοί Παράγοντες και
Επιστημονικοί Συνεργάτες από τον χώρο της υγιεινής διατροφής
πιστοποιούν τα προϊόντα σας»

Υποβολή των Υποψηφιοτήτων έως:

Παρασκευή 17 Ιουλίου
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΤΟ

HEALTHYDIET
www.healthydietawards.gr
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

AWARDS 2020
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ:
Έλενα Καλογρίτσα, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 122) Μ: 6947 897798 Ε: ekalogritsa@boussias.com
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Merck: Παρουσίασε νέα καινοτόμα θεραπεία
με δισκία για την Πολλαπλή Σκλήρυνση
Πρόκειται για τα δισκία Κλαδριβίνης τα οποία χορηγούνται
έως 20 ημέρες σε διάστημα δύο ετών
Μια νέα καινοτόμα θεραπεία
η οποία έρχεται να καλύψει
ανεκπλήρωτες ανάγκες των
ασθενών με υψηλής ενεργότητας
Πολλαπλή Σκλήρυνση,
παρουσίασε η φαρμακευτική
εταιρεία Merck.
Πρόκειται για τα δισκία
Κλαδριβίνης, για την από του
στόματος θεραπεία για την
Πολλαπλή Σκλήρυνση με έως
20 ημέρες αγωγή σε διάστημα δύο ετών, προσφέροντας διαρκή αποτελεσματικότητα
μακράν πέρα από το δοσολογικό σχήμα – για επιπλέον δύο έτη. Η νέα θεραπεία
αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να ενταχθεί στη θετική λίστα φαρμάκων, ώστε
να αποζημιώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των
Ελλήνων ασθενών και σε αυτήν τη θεραπευτική επιλογή. Σύμφωνα με τον Δρ. Σπύρο
Δευτεραίο, Νευρολόγο, Ιατρικό Διευθυντής της Merck Ελλάδος «για περισσότερα από
20 χρόνια η Merck επενδύει και προσφέρει λύσεις για ένα ευρύ φάσμα ασθενών με
Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ). Αυτή η μεγάλη κληρονομιά, της οποίας χαρακτηριστικό
δείγμα είναι σήμερα τα δισκία κλαδριβίνης®, αποτελεί στην πραγματικότητα το
εφαλτήριο για να παραμείνουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας στη φροντίδα της ΠΣ και
στην εξεύρεση λύσεων και αποτελεσματικών θεραπευτικών επιλογών, προσαρμοσμένων
στις ανάγκες των ασθενών. Συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή με νέα προϊόντα που
βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό έρευνα και αισιοδοξούμε για ακόμα περισσότερες
λύσεις και επιλογές στο μέλλον». Από την πλευρά του ο Δρ. Σπύρος Κονιτσιώτης,
Καθηγητής Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
επικεντρώθηκε στην πλευρά του ασθενή επισημαίνοντας: «αυτό που έχει τη μεγαλύτερη
σημασία είναι το γεγονός ότι τα δισκία κλαδριβίνης έρχονται να καλύψουν σημαντικές
ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών. Πρωταρχική ασφαλώς ανάμεσά τους είναι η
αποτελεσματικότητα της θεραπείας σε βάθος χρόνου. Εξίσου σημαντικά ωστόσο είναι
και άλλα δύο σημεία: το ισοζύγιο ασφάλειας - αποτελεσματικότητας και το γεγονός ότι
με αυτή τη θεραπεία ο ασθενής δεν επιβαρύνεται με συχνές, χρονοβόρες διαδικασίες
παρακολούθησης. Στην πραγματικότητα κάνουμε λόγο για μηδενική παρακολούθηση για
δύο χρόνια». Στο καίριο ζήτημα της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στη θεραπεία,
εστίασε ο Διευθυντής Πρόσβασης και Τιμολόγησης της Merck, Γιώργος Μαρολαχάκης:

«Όταν αποζημιωθεί το σκεύασμα θα υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση για το
σύστημα υγείας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες θεραπευτικές επιλογές για την
ίδια ένδειξη. Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι το δοσολογικό σχήμα του
είναι τέτοιο που ελαχιστοποιεί την ταλαιπωρία των ασθενών στη διαδικασία
να προμηθευτούν από το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ το φάρμακό τους. Η Merck
είναι καθόλα έτοιμη έχοντας ολοκληρώσει την έγκαιρη και πλήρη κατάθεση
του φακέλου του φαρμάκου στην Επιτροπή HTA, αναμένοντας το «πράσινο
φως» για την αποζημίωσή του από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης».
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τοπικό
Αδυνάτισμα
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Προϊοντικές τάσεις
Καινοτομίες
Νέα λανσαρίσματα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΉ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Μαρία Σαγάνα
T.: 210-6617777 (εσωτ. 234) E: mariasagana@boussias.com
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Βασίλης Κουτσαβλής
T.: 210-6617777 (εσωτ. 129) E: vkoutsavlis@boussias.com

Ο ΔΡ JEFF SETTLEMAN
ΣΤΗΝ PFIZER
Ως νέος αντιπρόεδρος
στο Τμήμα Ογκολογίας R&D
Ο Jeff Settleman Ph.D. αναλαμβάνει τη
θέση του αντιπροέδρου του Τμήματος
Ογκολογίας - Έρευνα και Ανάπτυξη
της Pfizer από την 1η Ιουλίου 2019. Ο
Settleman θα αναλάβει την πρώιμη έρευνα
του τμήματος, από την ανακάλυψη της
ουσίας έως την απόδειξη για την έναρξη
των κλινικών μελετών. Πρόκειται για έναν
άνθρωπο με σπουδαία εμπειρία στην
Ογκολογία, απόφοιτο του πανεπιστημίου
της Πενσυλβάνια στις Νευροεπιστήμες και
του πανεπιστημίου Yale στη Γενετική. Έχει
ξεκινήσει την ακαδημαϊκή του καριέρα από
το MIT και συνέχισε στο Harvard, διαθέτει
240 δημοσιεύσεις, ενώ έχει εργαστεί και
στη φαρμακοβιομηχανία, στην Genetech
και την Calico. Θεωρείται ειδικός στις
θεραπείες που στοχεύουν καρκινικά
κύτταρα, στην επιγενετική των ανθεκτικών
στα φάρμακα καρκίνων και στην
εξατομικευμένη ιατρική για τον καρκίνο.
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Official Publication

Recognizing Excellence in Healthcare
Innovation and Investment

Η Boussias Communications και το Health Daily διοργανώνουν για τέταρτη
χρονιά τα Healthcare Business Awards, τα βραβεία που αναδεικνύουν
και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές, τις καινοτόμες δράσεις και τις
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε όλο το φάσμα της Υγείας.

Οι κατηγορίες των βραβείων καλύπτουν
όλο το φάσμα της Υγείας και απευθύνονται σε:
• Επιχειρήσεις του κλάδου • Συλλόγους Ασθενών • Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
• Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρίες • Νοσοκομεία • Κλινικές & Διαγνωστικά
Κέντρα • Επιχειρήσεις Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών • Συμβουλευτικές
Εταιρείες • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης • Επιχειρήσεις εκτός του κλάδου
της υγείας που υλοποιούν πρωτοβουλίες για την υγεία.

Ενημερωθείτε για τις κατηγορίες των βραβείων
και υποβάλλετε τις υποψηφιότητες σας στο:

www.healthcareawards.gr
Υποβολή Υποψηφιοτήτων:

έως τις 21 Ιουνίου 2019

Media Partner

Τελετή Απονομής Βραβείων:

Σεπτέμβριος 2019

Media Sponsors

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ:
Χρυσούλα Κορδούλη, T: 210 6617777, εσωτ. 204, E: ckordouli@boussias.com
Ζωή Ρακοπούλου, T: 6948 388608, Ε: rakopoulou@boussias.com
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Νοσοκομειακές λοιμώξεις:
Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην Ευρώπη

#0066

Έως 50% οι λοιμώξεις στις ΜΕΘ με κόστος τα 2 εκατ. ευρώ

ΘΕΤΙΚΆ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΉΣ ΘΕΡΑΠΕΊΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ
ΠΟΛΛΑΠΛΌ ΜΥΈΛΩΜΑ

Οικονομική επιβάρυνση που ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ
ετησίως μόνο από τις λοιμώξεις που σχετίζονται
με «κεντρική γραμμή» σε παιδιά και νεογνά, και
είναι πολλαπλάσια στις περιπτώσεις των ενηλίκων,
αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία της Ελλάδας, η οποία
παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη συχνότητα
εμφάνισης νοσοκομειακών λοιμώξεων στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Λοιμώξεων (ECDC) και του
Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO). Με βάση
στοιχεία του ECDC για το 2016, περίπου 6% των νοσηλευόμενων ασθενών στην
Ευρώπη απέκτησαν ΝΛ, με το συνολικό αριθμό των ασθενών να ανέρχεται στα 3,3
εκατομμύρια. Οι λοιμώξεις σχετιζόμενες με «κεντρική γραμμή» (CLABSI) είναι από
τις πιο συχνές για τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ (νεογνών, παίδων ή
ενηλίκων), εξαιτίας της αναγκαιότητας τοποθέτησης «γραμμής» χορήγησης θεραπείας
σε κεντρική αρτηρία. Πρόσφατα, σε νέο επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στο
«Journal of Infection and Public Health» ανέδειξε πως κατά μέσο όρο η λοίμωξη
σχετιζόμενη με κεντρική γραμμή σε παιδιά και νεογνά συνδέεται με παράταση της
νοσηλείας κατά 21 ημέρες, ενώ εκτιμάται ότι το νοσοκομείο επιβαρύνεται κατά
13.727€ ανά λοίμωξη. Σύμφωνα με ένα υπάρχον εθνικό δίκτυο περισσότερες από
150 τέτοιες λοιμώξεις σημειώνονται σε αυτές τις μονάδες ετησίως. Σύμφωνα με τη
διεθνή βιβλιογραφία, περισσότερες από το 50% των ΝΛ που σχετίζονται με τη χρήση
παρεμβατικών συσκευών, όπως είναι οι κεντρικές γραμμές, μπορούν να αποφευχθούν
εφαρμόζοντας απλές και χαμηλού κόστους παρεμβάσεις, που αποσκοπούν στην
αύξηση της συμμόρφωσης του ιατρό-νοσηλευτικού προσωπικού σε πρακτικές
υγιεινής χεριών ή πρακτικές για την εισαγωγή και φροντίδα παρεμβατικών συσκευών.

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης
Φάσης 3 ICARIA-MM έδειξαν ότι η προσθήκη
του isatuximab στη θεραπεία με πομαλιδομίδη
και δεξαμεθαζόνη (συνδυαστική θεραπεία με
isatuximab) παρουσίασε στατιστικά σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με τη θεραπεία
με πομαλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη μόνο, σε
ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό
μυέλωμα. Τα συγκεκριμένα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής
Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) στο
Σικάγο. Το isatuximab είναι ένα ερευνητικό
μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει έναν
συγκεκριμένο επίτοπο του υποδοχέα του CD38
ενός πλασματοκύτταρου. «Το isatuximab σε
συνδυασμό με πομαλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη οδήγησε σε μια εντυπωσιακή μείωση
κατά 40% του κινδύνου εξέλιξης της νόσου ή
θανάτου σε σύγκριση με το συνδυασμό πομαλιδομίδης και δεξαμεθαζόνης μόνο», δήλωσε
ο Paul Richardson, MD, κύριος ερευνητής
και επικεφαλής κλινικού προγράμματος και
διευθυντής κλινικής έρευνας του Κέντρου για
το Πολλαπλό Μυέλωμα Jerome Lipper στο
Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Dana-Farber.

Διοργάνωση

Συνέδριο Πολιτικών Υγείας για τα Βιο-ομοειδή

SAVE THE DATE
Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, Αθήνα
Χορηγίες & Συμμετοχές: Χρυσούλα Κορδούλη, T: 210 661 7777, (εσωτ. 204), F: 210 6617 778, E: ckordouli@boussias.com
Ζωή Ρακοπούλου, T: 6948 388608, E: rakopoulou@boussias.com
Περιεχόμενο: Νέλλη Καψή, T: 210 6617 777 (εσωτ. 281), F: 210 6617 778, E: nellykapsi@yahoo.com
Ναταλία Τουμπανάκη, T: 694 7936 708, F: 210 6617 778, E: ntoubanaki@boussias.com
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Υπάρχει τρόπος να αυξήσουμε
την αποδοτικότητά μας;

άποψη

Σταύρος Μπαρούτας, Leadership Expert, coach,
συγγραφέας
Ο όρος Αποδοτικότητα είναι συνδεδεμένος ως έννοια με την παραγωγικότητα και συνεπώς με στόχους για να επέλθει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Η λέξη Μυστικά είναι οι πληροφορίες τις οποίες γνωρίζουν λίγοι και δεν τις αποκαλύπτουν. Ταυτόχρονα, ο εγκέφαλος συλλέγει
πληροφορίες και κατευθύνει τις συμπεριφορές μας. Ποιες είναι όμως αυτές
οι πληροφορίες και οι αντίστοιχες συμπεριφορές που μπορούν να οδηγήσουν κάποιον στην αύξηση της αποδοτικότητάς του; Αυτός είναι και ο λόγος
που χρειάζονται οι στόχοι, προσωπικοί και επαγγελματικοί, βραχυπρόθεσμοι
και μακροπρόθεσμοι. Μακροπρόθεσμος ονομάζεται ένας στόχος, ο οποίος
προετοιμάζει μια επιχείρηση για την πορεία της στο σήμερα, αλλά και για τα
επόμενα λίγα χρόνια. Επίσης, ένας μακροπρόθεσμος στόχος θυμίζει πάντοτε
στους ιδιοκτήτες μιας εταιρείας ότι δεν πρέπει να επαναπαύονται στην τωρινή
-ίσως- θετική τους κατάσταση, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν και μια μελλοντική στρατηγική για τυχόν αποτυχίες. Βραχυπρόθεσμος
στόχος είναι αυτός, ο οποίος οφείλει να ληφθεί άμεσα έτσι ώστε να προλάβει
μια κατάσταση. Δεν είναι απαραίτητα αρνητικός, απλώς λειτουργεί μόνο σε
συγκεκριμένες καταστάσεις, χωρίς να μπορεί να αποτελέσει μακροχρόνιο σχέδιο για μια επιχείρηση.
Τι γίνεται όμως με το σήμερα; Το τώρα;
Σήμερα βλέπουμε, ακούμε και αισθανόμαστε πολλά. Μερικές φορές
παραλύουμε από την ανάλυση και την πληθώρα πληροφοριών. Χρειάζεται
μέθοδος στη διαπραγμάτευση και αυτή να είναι εναρμονισμένη με τους
στόχους μας. Εάν κάτι εμφανίζεται ως ευκαιρία, σημαίνει ότι πλησιάζει χρονικά
στους στόχους μας. Με λίγα λόγια, οποιαδήποτε τιμολογιακή πολιτική που
εφαρμόζουμε, πρέπει να εντάσσεται στους στόχους μας, σε αυτό που εμείς
θέλουμε να πετύχουμε, την αποδοτικότητα μας. Σίγουρα ζούμε σε δύσκολες
εποχές με «ευμετάβλητες» συνθήκες. Αυτά όμως δεν αναιρούν τους στόχους
τους οποίους πρέπει να θέτουμε, ούτε βέβαια εκλείπουν οι επαγγελματίες,
με τις τόσες δυσκολίες που συναντούν, που έχουν πετύχει. Χρειάζεται λογική,
πειθαρχία, και να κοιτάμε πάντα μπροστά. Αυτά είναι τα κοινά μυστικά που
αρκετοί προσπαθούν να εφαρμόσουν και λιγότεροι το καταφέρνουν.

Αυτό το
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ΤΣΑΥ: ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΥΓΕΊΑΣ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται
μόνο ηλεκτρονικά
Ανακοινώθηκε το κατασκηνωτικό πρόγραμμα
2019 του ΤΣΑΥ για τα παιδιά των
επαγγελματιών υγείας που έχουν γεννηθεί
από 01/01/2005 έως 31/12/2013. Οι
αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά
ΕΔΩ. Υπάρχουν υποχρεωτικά δύο επιλογές
κατασκήνωσης, ωστόσο θα πρέπει να
προηγηθεί ο έλεγχος της ασφαλιστικής
ικανότητας, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ
στη διαδρομή ηλεκτρονικές υπηρεσίεςηλεκτρονικές υπηρεσίες ΗΔΙΚΑ. Οι αιτήσεις
υποβάλλονται από 10/06/2019 έως και
13/06/2019 για την Α κατασκηνωτική περίοδο
και από 17/6/2019 έως και 28/6/2019 για τη
Β, Γ, Δ κατασκηνωτική περίοδο. Σημειώνεται
ότι σε περίπτωση που απορριφθεί μία αίτηση,
τότε θα αποσταλεί ενημερωτικό e-mail. Αν
δεν λάβετε mail, το παιδί θα παρουσιαστεί
κανονικά στην κατασκήνωση που έχει δηλωθεί.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο ΝΕΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ
Από σήμερα Δευτέρα 10/06/2019 ξεκινά
η λειτουργία του σύγχρονου ψηφιακού
μαστογράφου στο Κέντρο Υγείας Ηρακλείου Κρήτης. Μαστογραφίες θα διενεργούνται καθημερινά σε πρωινή τακτική βάση,
κατόπιν τηλεφωνικών ραντεβού, από
Δευτέρα έως Παρασκευή. Για τηλεφωνικά
ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στη Γραμματεία του Ακτινολογικού εργαστηρίου (τηλ. 2810719128)
από τις 08:00 έως τις 14:00 καθημερινά.

δεν έχει καμία παρενέργεια!

Γίνετε συνδρομητής και εξασφαλίστε έγκυρη
καθημερινή ενημέρωση, με αποκλειστικές ειδήσεις
και ρεπορτάζ, γύρω από την υγεία και το φάρμακο.
Αρχισυντάκτρια: Βάσω Καλυβιώτη T: 6940-65.49.36 E: vasikal@hotmail.com
Διαφήμιση: Βαρβάρα Τασάκου, T: 210-66.17.777 (εσωτ. 385) F: 210-66.17.778 E: b.tassakou@boussias.com
Συνδρομές-Διαφήμιση: Διονυσία Βολίκα, T: 210-6617777 (εσωτ. 266) F: 210-66.17.778 E: dvolika@boussias.com
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Novartis: Σύμμαχοι ζωής για τα παιδιά
με νοητική υστέρηση
Mε κεντρικό μήνυμα «Σύμμαχοι Ζωής», η Ημέρα
Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφοράς της Novartis
εστίασε στη στήριξη της Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π.-N.Y. (Πανελλήνια
Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Παιδιών Νοητικά
Υστερούντων) και των ωφελούμενων της, μέσω
ποικίλων δράσεων που πραγματοποίησαν οι
υπάλληλοι της Novartis σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε
συνεργασία με τη AMK «ethelon», η οποία σκοπό έχει την ανάδειξη και την προώθηση
του εθελοντισμού στην ελληνική κοινωνία. Περίπου 300 εργαζόμενοι της Novartis,
στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσης της εταιρείας να στηρίζει έμπρακτα ανθρώπους
ανάπλασαν το χώρο τραπεζαρίας, τρεις χώρους διδασκαλίας, το δωμάτιο ηρεμίας και
τον εξωτερικό χώρο του Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π.-Ν.Υ. Επίσης, πραγματοποίησαν δενδροφύτευση
στον εξωτερικό χώρο του σωματείου και προσέφεραν γεύματα στους επωφελούμενους
του ιδρύματος. Τέλος, οι εργαζόμενοι της Novartis στη Θεσσαλονίκη δημιούργησαν
ευχετήριες κάρτες και κατασκεύασαν σχολικά και καλοκαιρινά πακέτα, χρηστικά πακέτα
υγιεινής και παιχνιδιού, τα οποία δόθηκαν στους ωφελούμενους του Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π.-Ν.Υ.

LET’S ΠΑΠ PROJECT ΣΤΗΝ 16Η ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ
ΓΙΟΡΤΉ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌ
Το “Let’s ΠΑΠ” project συμμετείχε στην 16η
Πανελλήνια Γιορτή για τον Εθελοντισμό, η οποία
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019,
από τις 10:00 έως τις 19:00, στην Πλατεία
Συντάγματος. Στο ειδικό διαμορφωμένο booth το
οποίο έχει δημιουργηθεί για το “Let’s ΠΑΠ” project,
οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν
για το application “Let’s ΠΑΠ”, την πρώτη ελληνική εφαρμογή για την υγεία της
γυναίκας, και να βιώσουν εικονικά την εμπειρία της εξέτασης ΠΑΠ μέσα από το Virtual
Reality Movie. H εκστρατεία ενημέρωσης «Let’s ΠΑΠ, Κάν’το για σένα!» έχει ως στόχο
να επισημάνει σε κάθε γυναίκα τη σημασία του τακτικού γυναικολογικού ελέγχου με
έναν πιο σύγχρονο και εναλλακτικό τρόπο, μέσω του Virtual Reality Movie και του
application, και να διαδώσει το ισχυρό μήνυμα της πρόληψης. To “Let’s ΠΑΠ” project
είναι μία πρωτοβουλία της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας AENORASIS και μετρά
ήδη δύο χρόνια ενεργούς δράσης ανά την Ελλάδα, ενώ έχει βραβευθεί με το πρώτο
βραβείο στα Healthcare Business Awards 2018 και με το πρώτο βραβείο στα Mobile
Excellence Awards 2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Νέλλη Καψή
nellykapsi@yahoo.com
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Βάσω Καλυβιώτη
vasikal@hotmail.com
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ: Αναστασία Σαράφη
asarafi@boussias.com
SALES EXECUTIVE MANAGER:
Βαρβάρα Τασάκου Τ: 210 66 17 777 (εσ. 385)
b.tassakou@boussias.com

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ:
Διονυσία Βολίκα Τ: 210 66 17 777 (εσ. 266)
dvolika@boussias.com
ART DIRECTOR: Γιώργος Τριχιάς
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βίκυ Κουμπαρέλου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Τ: 210 6617777,
F: 210 6617778, Δ: Κλεισθένους 338, 153 44
Γέρακας www.boussias.com
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DOUBLEICE /
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΈΝΑ
ΓΥΑΛΙΆ ΠΡΕΣΒΥΩΠΊΑΣ
ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΆ ΗΛΊΟΥ
Από την εταιρεία Euromed
Τα βαθμονομημένα
γυαλιά πρεσβυωπίας
Doubleice είναι
κατασκευασμένα
από εξαιρετικής
ποιότητας και
αντοχής πλαστικό. Είναι υποαλλεργικά,
άφλεκτα και με πολυανθρακικούς
ασφαιρικούς φακούς με σήμανση CE.
Διαθέτουν εύκαμπτους βραχίονες
κατασκευασμένους από TR90 (εύκαμπτο
ανθεκτικό υλικό) που επανέρχονται ακόμα
και αν παραμορφωθούν. Συνοδεύονται με
5ετή εγγύηση. Κυκλοφορούν και γυαλιά
ηλίου Doubleice με πρότυπο UNI EN
1836 που παράγονται με μη τοξικό υλικό
και είναι αντιαλλεργικά. Οι φακοί είναι
κατασκευασμένοι από οργανική ρητίνη CR39
πολυανθρακικό με εξαιρετικά υψηλή αντοχή
στην κρούση. Το φίλτρο είναι Cat.3 για την
προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.
Διατίθενται από την εταιρεία Euromed.
Η TARGET PHARMA, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των Δερμοκαλλυντικών
και των Φαρμάκων επιθυμεί να προσλάβει
ΠΩΛΗΤΕΣ φαρμακείων και PROMOTERS, με
έδρα την Αθήνα για το Εμπορικό τμήμα. Οι
ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: cv@targetpharma.gr και στο
fax: 210-5224838 με κωδικό PROM-ATH
(PROMOTERS ) και SALES-ATH (ΠΩΛΗΤΕΣ).

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Μιχάλης Μπούσιας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:
Δημήτρης Κορδεράς
SPONSORING & ADVERTISING SALES HEAD:
Νένα Γιαννακίδου
CONFERENCES, AWARDS
& SUBSCRIPTIONS DPT. SALES HEAD:
Eιρήνη Φαφούτη

Τιμή ετήσιας συνδρομής: 224€ + ΦΠΑ 24%
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