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Q	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΘΑΝΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΟΡΟΝΟΪΟ
Με βάση το φυτό του καπνού

Σε φάση ανάπτυξης εμβολίου για τον COVID-19 με την χρήση νέας, ταχέως 
αναπτυσσόμενης τεχνολογίας που στηρίζεται στο φυτό του καπνού βρίσκεται η 
θυγατρική εταιρεία βιοτεχνολογίας της Βritish American Tobacco στις ΗΠΑ, Kentucky 
BioProcessing (KBP). Σε περίπτωση που οι δοκιμές αυτές έχουν θετική πορεία, η 
εταιρεία αναφέρει ότι θα μπορούν να παρασκευαστούν από 1 έως 3 εκατομμύρια 
εμβόλια ανά εβδομάδα, ξεκινώντας από τον Ιούνιο. Tο πρόγραμμα εμβολίων 
πραγματοποιείται χωρίς οικονομικό όφελος για την εταιρεία. Το εμβόλιο που 
βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης χρησιμοποιεί την ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία 
καλλιέργειας του φυτού του καπνού, που έχει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι της 
συμβατικής τεχνολογίας παραγωγής εμβολίων: Είναι δυνητικά ασφαλέστερη 
δεδομένου ότι το φυτό του καπνού δεν περιέχει συγκεκριμένους παθογόνους 
παράγοντες. Είναι ταχύτερη επειδή τα στοιχεία του εμβολίου συσσωρεύονται στο 
φυτό του καπνού πολύ πιο γρήγορα - σε διάστημα 6 εβδομάδων στο φυτό του 
καπνού έναντι αρκετών μηνών χρησιμοποιώντας συμβατικές μεθόδους. Η σύνθεση 
του εμβολίου που αναπτύσσεται από την ΚΒΡ, παραμένει σταθερή σε θερμοκρασία 
δωματίου, σε αντίθεση με τα συμβατικά εμβόλια που συχνά απαιτούν ψύξη. Τέλος, 
έχει τη δυνατότητα να προκαλεί αποτελεσματική αντίδραση στο ανοσοποιητικό 
σύστημα με μια μόνο δόση.

Q	ΕΛΕΑΝΑ: 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Του πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής

Τη νέα της συνεργασία με το Τμήμα 
Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας 
και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής ανακοίνωσε  η Ελληνική 
Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ).  
Οι Επισκέπτες Υγείας, ως επαγγελματίες 
υγείας, είναι πολύ σημαντικοί για τους 
χρόνιους ασθενείς, ειδικά σε αυτή την 
περίοδο, η οποία μας βρίσκει όλους 
απροετοίμαστους και με τους χρόνιους 
ασθενείς να πλήττονται περισσότερο 
λόγω του νοσήματος καθαυτού, λόγω 
της συννοσηρότητας, των θεραπειών 
και λόγω της σημαντικής ψυχολογικής 
επιβάρυνσης. Οι Επισκέπτες Υγείας μπορούν 
να αξιολογήσουν την γενική κατάσταση του 
χρονίως πάσχοντος, τη γνωστική έκπτωση 
και την ψυχοκινητική επιβράδυνση, την 
οποία, ενδεχομένως, βιώνει. Μπορούν να 
οργανώσουν ομάδες αυτοφροντίδας και 
αυτοβοήθειας σε θέματα υγείας, καθώς αυτή 
την περίοδο οι ρευματοπαθεις, και δη οι 
ηλικιωμένοι και τα μοναχικά άτομα, έχουν 
ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής, επίβλεψης και 
φροντίδας. 
Βασικό καθήκον των Επισκεπτών Υγείας, 
είναι η μέριμνα για την ποιότητα ζωής 
των ανθρώπων αυτών, αξιολογώντας 
παραμέτρους, οι οποίες τους αφορούν 
(όπως η κινητικότητα, η επάρκεια υλικών, η 
δυνατότητα συμμετοχής στην κοινότητα, η 
συντροφικότητα, το επίπεδο του κινδύνου 
διασποράς λοιμογόνων παραγόντων στην 
κοινότητα κ.ά.). 

 FDA: ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΧΛΩΡΟΚΙΝΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

Ο οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ανέφερε ότι παρουσιάζονται 
ελλείψεις στα φάρμακα χλωροκίνη και υδροξυχλωροκίνη που καταπολεμούν την 
ελονοσία, λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Ο FDA πρόσθεσε ότι συνεργάζεται 
με εταιρείες που παρασκευάζουν γενόσημα των φαρμάκων αυτών για να αυξήσουν την 
παραγωγή τους.Οι υγειονομικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι κανείς δεν θα πρέπει να 
λαμβάνει αυτά τα φάρμακα για προληπτικούς λόγους, χωρίς ιατρική επίβλεψη και χωρίς 
συνταγή γιατρού. Και τα δύο μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες, όπως 
απώλεια όρασης, καρδιακά προβλήματα ή ακόμη και θάνατο αν δεν χρησιμοποιηθούν 
σωστά. Τα φάρμακα αυτά, τα οποία έχουν δοκιμαστεί με κάποια επιτυχία στην ασθένεια 
Covid-19, προστέθηκαν στη σελίδα του οργανισμού όπου αναφέρονται οι ελλείψεις. 
Σε αρκετές χώρες είναι σε εξέλιξη μελέτες για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα δύο αυτά 
φάρμακα είναι αποτελεσματικά στον κορονοϊό SARS-CoV-2. Ως αποτέλεσμα, έχει 
αυξηθεί η ζήτησή τους.
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 Κόστος ετήσιας εταιρικής συνδρομής 330€ + ΦΠΑ 24%

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Νέλλη Καψή, εσωτ. 204, E: nellykapsi@yahoo.com

ΣΥΝΤΑΞΗ/ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βασιλική Κατέρου, E: vasokaterou@gmail.com

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣXEΔΙΑΣΜΟΣ: Παναγιώτης Κουρεμένος, E: pkouremenos@boussias.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Χρυσούλα Κορδούλη, εσωτ. 204, E: ckordouli@boussias.com

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Αμαλία Ψιλούδη, εσωτ. 231, E: apsiloudi@boussias.com  
Δημήτρης Φαραός, εσωτ. 102, E: farao@boussias.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Βoussias Communications  
T: 210 6617777, F: 210 6617778, Δ: Κλεισθένους 338, 15344, Γέρακας

ΕΚΔΟΤΗΣ:  
Μιχάλης Μπούσιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:  
Δημήτρης Κορδεράς

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:  
Αντωνία Κατσουλιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ: 
Νικόλας Κονδάκης

#MένουμεΣπίτι 
Η Boussias Communications με αίσθημα ευθύνης προς τους ανθρώπους της και την κοινωνία, στηρίζει την καμπάνια του Υπουργείου 
Υγείας #MένουμεΣπίτι. Μέσω τηλεργασίας παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες μας και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με τον καλύτερο τρόπο. 
Επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω email. Μένουμε σπίτι για ένα καλύτερο αύριο!

Q	Ι. ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ: ΤΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Οι ασθενείς που έχουν συμπτώματα πρέπει να προσέρχονται  
στα νοσοκομεία

Τον κώδωνα του κινδύνου για τους ασθενείς που βιώνουν συμπτώματα εμφράγματος 
του μυοκαρδίου και δεν προσέρχονται στα νοσοκομεία, επειδή φοβούνται τη νόσηση 
από τον κορονοϊό, έκρουσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, 
Ιωάννης Γουδέβενος, μιλώντας χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. «Τα 
εμφράγματα δεν σταμάτησαν λόγω του κορονοϊού», είπε χαρακτηριστικά ο κ 
Γουδέβενος, τονίζοντας ότι όποιος πολίτης βιώσει ανησυχητικά συμπτώματα θα πρέπει 
να απευθυνθεί στις κατάλληλες κλινικές των νοσοκομείων, για να λάβει την απαραίτητη 
βοήθεια. Ερωτηθείς για το εάν οι ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση θα πρέπει να 
συνεχίσουν να λαμβάνουν την αγωγή τους κανονικά, απάντησε καταφατικά, τονίζοντας 
ότι δεν υπάρχουν δεδομένα, που δείχνουν κάποια σχέση ανάμεσα στα φάρμακα που 
δίδονται για υψηλή αρτηριακή πίεση και την νόσο COVID-19.

Q	ΠΦΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
Για αποστολή στα φαρμακεία

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, απέστειλε ενημερωτικό υλικό στους 
Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας, προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους να 
ενημερώσουν τα φαρμακεία της περιοχής τους για τα εξής: Τον τρόπο εκτέλεσης της 
άυλης συνταγής βάσει του άρθρου 36 της ΠΝΠ. Την εκτέλεση συνταγών για χρονίους 
πάσχοντες με το barcode της συνταγής (άρθρο 49 της Π.Ν.Π).
Εκτέλεση γνωματεύσεων ΕΔΑΠΥ βάσει του άρθρου 53 της ΠΝΠ. Ενημέρωση για 
το πότε απαιτείται η αναγραφή του ΑΦΜ και του αριθμού ταυτότητας πέραν της 
υπογραφής, κατά την παραλαβή των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
Επισημάνσεις και παραδείγματα γνωματεύσεων και υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων 
για περιπτώσεις παραλαβής από τρίτους. Έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ με ερωτήματα και 
προτάσεις που πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της 
ΗΔΙΚΑ και του ΕΔΑΠΥ για τη διευκόλυνση του έργου τους.

Q	ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ
Mέσω του site του ΙΣΑ

Καινοτόμα υπηρεσία αυτοελέγχου για 
τον κορονοϊό, στην οποία μπορούν νε 
έχουν δωρεάν πρόσβαση όλοι οι πολίτες, 
ανέπτυξε η docandu με την αρωγή της 
Περιφέρειας Αττικής και τον Ιατρικό Σύλλογο 
Αθηνών (ΙΣΑ). Το πρώτο ελληνικό σύστημα 
αυτοδιάγνωσης για τον κορονοϊό, με την 
βοήθεια της ιατρικής βιβλιογραφίας, της 
τεχνολογίας και της στατιστικής προσδιορίζει 
τον κίνδυνο να έχει προσβληθεί κάποιος 
από τον κορονοϊό. Ο πολίτης καλείται να 
απαντήσει μία σειρά ερωτήσεων οι οποίες 
βασίζονται σε επιστημονικές δημοσιεύσεις στα 
μεγαλύτερα περιοδικά του κόσμου (NEJM, 
BJM, JAMA, LANCET κ.α.) και στις διεθνείς και 
εθνικές οδηγίες CDC, WHO, ΕΟΔΥ. 
Για την υλοποίηση της εφαρμογής, η 
docandu, έχει συνεργαστεί με γιατρούς και 
αναλυτές στην Ελλάδα, Αγγλία και Γερμανία, 
όπως επίσης και μέλη του Imperial Consulting 
Group του πανεπιστημίου Imperial College 
London. Η εφαρμογή είναι προσαρμοσμένη 
στα ελληνικά δεδομένα και θα ανανεώνεται 
όσο αλλάζουν οι πληροφορίες που έχουμε 
για τον ιό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Μέσω της πλατφόρμας ιχνηλατούνται τα 
συμπτώματα, το ιστορικό και οι κοινωνικές 
- επαγγελματικές επαφές που έχει ο πολίτης 
(πιθανός ασθενής), και μέσα από απλά 
βήματα να διαπιστώσει εάν έχει πιθανώς 
προσβληθεί από τον κορονοϊό, καθώς και αν 
ανήκει στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες και 
δεν το γνωρίζει. Η υπηρεσία αυτή διατίθεται 
εντελώς δωρεάν μέσω του site του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών. 

http://www.linkedin.com/groups/HealthDaily-Boussias-Communications-4110524?trk=my_groups-b-grp-v
https://www.facebook.com/HealthDailyGr/
http://www.youtube.com/boussiascomm
https://twitter.com/HealthDaily_GR

