
EIΔΗΣΕΙΣ

70   IATPIKO BHMA •  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΗΝ ΕΝαΡξΗ ΤΩΝ ΕΡγαΣΙΩΝ της Ημέ-
ρας Ιδιωτικής Ασφάλισης κήρυξε ο κ. 
Φωκίων Μπράβος, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, 
ο οποίος κάλεσε την Πολιτεία να στηρί-
ξει τους ασφαλισμένους και τις ασφαλι-
στικές εταιρείες στη δύσκολη συγκυρία 
της χρηματοοικονομικής κρίσης. Στη συ-
νέχεια, ο Υπουργός Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών κ. Κωστής Χατζηδάκης ανα-
φέρθηκε στις ενέργειες του υπουργείου 
πάνω στα θέματα οδικής ασφάλειας, ενώ 
ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομι-

κών κ. Γιάννης Παπαθανασίου αναφέρθη-
κε στην πολιτική του υπουργείου Οικονο-
μίας σχετικά με τον ασφαλιστικό κλάδο. 
Ακολούθησαν πολλοί ακόμα διακεκρι-
μένοι στο χώρο τους ομιλητές. 

Στο δεύτερο μέρος της Ημέρας Ιδιωτι-
κής Ασφάλισης πταγματοποιήθηκε το συ-
νέδριο με θέμα «Η ασφάλιση καλύπτει 
τους κινδύνους, η πρόληψη τους εξου-
δετερώνει». 

Αρχικά, η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ 
κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη έκανε μια ανα-

φορά στο πλάνο ενεργειών της Ένωσης 
για την Πρόληψη, καθώς η ΕΑΕΕ έχει 
ανακηρύξει το 2008 ως Έτος Πρόληψης. 
Ακολούθησαν εισηγήσεις της Προέδρου 
του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πά-
νος Μυλωνάς» κας Βασιλικής Δανέλλη- 
Μυλωνά, του κ. Γιάννη Τούντα, Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και του κ. Μά-
ριου Δασόπουλου, Προϊστάμενου του 
Τμήματος Πυροσβεστικών Κανονισμών 
και Διατάξεων του ΑΠΣ.

ΣΤΙΣ 9 ΙΟυλΙΟυ 2008 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικη-
τικό Συμβούλιο της ΕΦΕ, το οποίο προήλθε από τις εκλογές της 
11ης Ιουνίου 2008. Η σύνθεσή του, ύστερα από ψηφοφορία 
μεταξύ των εκλεγέντων συμβούλων, είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος, Αναπληρωτής Κα-
θηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών

α’ αντιπρόεδρος: Γρηγόρης-Πάρις Μποσκόπουλος, φαρμα-
κοποιός, διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της Pfizer Hellas

Β’ αντιπρόεδρος: Μαρία Καπετανίδου, φαρμακοποιός 
στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και γενική γραμμα-
τέας του Δ. Σ. της ΠΕΦ

γενική γραμματέας: Καλλιόπη (Κέλλυ) Ζερβουδάκη, φαρ-
μακοποιός

Ταμίας: Ειρήνη Παντερή, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήμα-
τος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη: Θεοφάνης Βασαγεώργης, φαρμακοποιός - Νικόλαος 
Βλασσόπουλος, φαρμακοποιός - Παναγιώτης Μαγγανάς, φαρ-
μακοποιός - Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, φαρμακοποιός

Εξελεγκτική Επιτροπή
• Δρ Αντώνιος Αυγερινός, φαρμακοποιός, διοικητής του Γε-

νικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», πρό-
εδρος του Δ. Σ. της ΠΕΦ

• Δρ Όλγα Οικονόμου, φαρμακοποιός, πρόεδρος ΠΕΦΝΙ 
- Εταιρεία

Η ΕΦΕ είναι η επιστημονική εταιρεία όλων των ελλήνων φαρ-
μακοποιών, ανεξαρτήτου επαγγελματικής δραστηριότητας, με 
μόνους σκοπούς την προαγωγή της φαρμακευτικής επιστήμης 
και την επιστημονική της συμβολή σε θέματα που σχετίζονται 
με το φάρμακο και την ανθρώπινη υγεία. Ιδρύθηκε το 1932 
και η ιστορική της πορεία είναι παράλληλη με την ελληνική 
φαρμακευτική επιστήμη και τον έλληνα φαρμακοποιό. Η εκ-
πλήρωση των σκοπών της δεν είναι ανεξάρτητη από την ου-
σιαστική συμμετοχή όλων των φαρμακοποιών και τη συμβο-
λή τους στα επιστημονικά δρώμενα στην Ελλάδα, αλλά και 
διεθνώς. Μέσω αυτής της ενημέρωσης, θα θέλαμε να καλέ-
σουμε όλους τους έλληνες φαρμακοποιούς να στηρίζουν την 
ΕΦΕ και να συμβάλλουν στην ακόμα μεγαλύτερη καταξίωσή 
της στην κοινωνία. 

Η ΕΦΕ θα πρέπει να είναι ο επιστημονικός δίαυλος ανάμεσα 
στο φαρμακοποιό και στην ελληνική Πολιτεία σε θέματα υγεί-
ας, ιδιαιτέρα όμως σε θέματα φαρμάκων. 

Η διαρκής ενημέρωση των φαρμακοποιών για θέματα που 
σχετίζονται με τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης μας εντάσ-
σεται στους σκοπούς της ΕΦΕ και αποτελεί προτεραιότητα του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα χρόνια, σε συν-
δυασμό με την οργανωτική και λειτουργική αναβάθμισή της. 
Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχει ενημέρωση για τη 
διαδικασία εγγραφής των μελών, η οποία αρχίζει από μηδενι-
κή βάση, ενώ προσκαλούμε όλους τους συναδέλφους να συμ-
βάλλουν με τις απόψεις τους στην ανασυγκρότησή της.

5η «Ημέρα της Ιδιωτικής Ασφάλισης»

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (ΕΦΕ)

Στις 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
συνέδριο με θέμα «Η ασφάλιση καλύπτει τους κινδύνους, η πρόληψη τους 
εξουδετερώνει», στο πλαίσιο της 5ης Ημέρας της Ιδιωτικής Ασφάλισης, που 
διοργανώθηκε από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας (ΕΑΕΕ). 



IATPIKO BHMA •  ΕΙΔΗΣΕΙΣ   71 

Ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης 
Ιατρών Δημόσιας Υγείας-ΕΣΥ και 

της Πανελλήνιας Εταιρείας Ιατρών 
Δημόσιας Υγείας

Η Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Δημόσιας Υγείας-ΕΣΥ και η 
Πανελλήνια Εταιρεία Ιατρών Δημόσιας Υγείας οργανώνουν 
την Κυριακή 22 Μαρτίου 2009 στις 9.00 π.μ, στο Ξενοδο-
χείο Intercontinental, Επιστημονική Ημερίδα επ’ ευκαιρίας 
της «Παγκόσμιας Ημέρας του Ύδατος». Η Ημερίδα θα επι-
κεντρωθεί στην ανάλυση της επικινδυνότητας του ύδατος 
και των επιπτώσεών του στον οργανισμό, όταν δεν τηρού-
νται οι σωστές προδιαγραφές επεξεργασίας-προστασίας για 
ανθρώπινη χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Πα-
νελλήνια Εταιρεία Ιατρών Δημόσιας Υγείας (Λεωφόρος 
Αλεξάνδρας 215, Τηλ.: 210 6429831, 210 6463317, Fax: 
210 6432939).

To www.medchannel.gr είναι το πρώτο και μοναδικό, 
εξειδικευμένο, ενημερωτικό ιατρικό κανάλι του διαδικτύου. 
Παρουσιάζει θέματα υγείας από φιλοξενούμενους-Ιατρούς 
όλων των ειδικοτήτων στους τομείς πρόληψης, διάγνω-
σης, θεραπείας και αποκατάστασης της υγείας, εξασφαλί-
ζοντας μια αμφίδρομη διαδικτυακή σχέση υγείας Ιατρών-
επισκεπτών καναλιού.

Η εταιρεία διαθέτει τηλεοπτικό στούντιο με virtual σκη-
νικά, τρεις κάμερες, μοντάζ, σκηνοθέτη, cameramen, μα-
κιγιάζ, παρουσιάστρια, κειμενογράφο, καθώς και ψηφιακό 
συνεργείο για εξωτερικές λήψεις των Ιατρών (χειρουργεία, 
συνέδρια, κ.λπ.) εάν το ζητήσουν.

Όλοι οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας, Ιατροί, κλινι-
κές, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες 
ιατρικών ειδών κ.λπ. έχουν θέση σε αυτό το κανάλι της αμ-
φίδρομης σχέσης υγείας. Οι Ιατροί για πρόσθετες πληροφο-
ρίες συνεργασίας μπορούν να επικοινωνήσουν με το κανάλι 
(www.medchannel.gr, Πλ. Κοραή 3, 15341 Αγία Παρασκευή, 
Τηλ.: 2106544666, E-mail: info@medchannel.gr).

www.medchannel.gr
Το πρώτο ιατρικό κανάλι 

του διαδικτύου

Διεθνής Κώδικας ηθικής δεοντολογίας για τους ασκούντες επαγγέλματα 
που αφορούν στην ιατρική και στην υγιεινή της εργασίας

Ο ΔΗΜΟΣ ΨυχΙΚΟυ (της Νομαρχίας Αθη-
νών) εξέδωσε και διαθέτει δωρεάν τον «Δι-
εθνή Κώδικα ηθικής δεοντολογίας για τους 
ασκούντες επαγγέλματα που αφορούν στην 
ιατρική και στην υγιεινή της εργασίας» της Δι-
εθνούς Επιτροπής Ιατρικής και Υγιεινής της 
Εργασίας (ICOH). Η ICOH είναι διεθνής μη 
κυβερνητικός οργανισμός, αναγνωρισμένος 
από τον ΟΗΕ και συνεργαζόμενος με αυτόν, 
και αντιπροσωπεύεται σε 93 χώρες.

Ο Κώδικας μεταφράζεται και εκδίδεται 
στα Ελληνικά για πρώτη φορά, δεν αντιβαί-
νει στην ελληνική νομοθεσία, αλλά τη συ-
μπληρώνει και τη διευκρινίζει. Περιλαμβά-
νει τις βασικές αρχές άσκησης της ιατρικής 
και της υγιεινής της εργασίας, τα καθήκο-
ντα και τις υποχρεώσεις των επαγγελματι-
ών ιατρικής και υγιεινής της εργασίας και τις 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση των διαφό-

ρων λειτουργιών κατά την άσκηση των σχε-
τικών επαγγελμάτων.

 Ο Κώδικας ενδιαφέρει όχι μόνο τους ει-
δικούς ιατρούς της εργασίας, αλλά και τους 
ιατρούς όλων των άλλων κλινικών ειδικοτή-
των που φροντίζουν για την αποκατάσταση 
της υγείας των εργαζομένων, τις νοσηλεύ-
τριες υγιεινής της εργασίας, τους τεχνικούς 
ασφάλειας, τους εργονόμους, τους υγειο-
νομικούς επιθεωρητές εργασίας, τους υγι-
εινολόγους του εργασιακού περιβάλλο-
ντος, τους ψυχολόγους της εργασίας, τους 
ειδικούς που ασχολούνται με τη θεραπεία 
αποκαταστάσεως, όσους ασχολούνται με 
την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων 
και την έρευνα στην ιατρική, την υγιεινή και 
την ασφάλεια της εργασίας. 

Την ελληνική μετάφραση του εν λόγω 
Κώδικα επιμελήθηκε ο Εθνικός Γραμματέ-

ας (Εκπρόσωπος) της ICOH για την Ελλά-
δα, Δρ. Θεόδωρος Β. Μπάζας, μέλος  του 
Τομέα Ιατρικής της Εργασίας του Βασιλικού 
Κολλεγίου Ιατρών του Λονδίνου, ειδικός Ια-
τρός της Εργασίας. 

Στην Ομάδα Εργασίας για τη μετάφρασή 
του συμμετείχαν επίσης υπό την προεδρία 
του, οι ειδικοί ιατροί της εργασίας Δρ Ευ-
άγγελος Ζημάλης, κ. Ευάγγελος Ζαχαρίας, 
κα Αλκινόη Κρικέλλα και οι ειδικοί παθο-
λόγοι Δρ Αντώνιος Μαρής και Δρ Κωνστα-
ντίνος Κόμβος. 

Ουδείς των μεταφραστών έχει οποιο-
δήποτε οικονομικό όφελος ή έσοδο από 
την έκδοση.

Ο Κώδικας διατίθεται δωρεάν από τα 
Δημοτικά Ιατρεία Ψυχικού (Στρατηγού 
Καλλάρη 13, 15452 Ψυχικό, τηλ.: 210 
6773484/6).



EIΔΗΣΕΙΣ

Η ΒΕΛΤΙωΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕρΙΝΟΤΗΤΑΣ των ατόμων που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer και των οικογενειών των ασθενών, 
καθώς και η ενημέρωση για την ίδια τη νόσο, είναι ο στόχος των δράσεων της Pfizer Hellas που εκπονούνται σε συνεργασία με 
την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών και την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Δι-
αταραχών με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο δράσεων της Παγκόσμιας Ημέρας Alzheimer την 21/09/2008, η Pfizer Hellas 
υποστήριξε την καμπάνια ενημέρωσης του κοινού με την τοποθέτηση ενημερωτικών περιπτέρων σε Αθήνα (πλατεία Συντάγμα-
τος) και Θεσσαλονίκη (πλατεία Αριστοτέλους). Στα περίπτερα, τα οποία στελεχώθηκαν από εξειδικευμένο προσωπικό των επι-
στημονικών Εταιρειών Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, εκτός από τη διανομή 
ενημερωτικών εντύπων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να πληροφορηθούν για τη νόσο, ενώ τα άτομα με περιστατικό ασθε-
νούς στο οικογενειακό ή το ευρύτερο περιβάλλον τους, μπορούσαν να ζητήσουν συμβουλές για τη συμβίωση και αντιμετώπι-
ση των δικών τους ανθρώπων που πάσχουν από τη νόσο.

ΣΤΟ 3ο ΕΥρωΠΑϊΚΟ ΣΥΝΕΔρΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓρΙΠΗ (Third European Influenza Conference - ESWI) που διεξήχθη πρόσφατα στην 
Πορτογαλία, ανακοινώθηκαν αποτελέσματα δύο νέων κλινικών μελετών σχετικά με το ανοσοενισχυμένο προ-πανδημικό εμβό-
λιο της GlaxoSmithKline, το οποίο παρέχει ευρεία διασταυρούμενη προστασία έναντι πολλαπλών στελεχών του ιού Η5Ν1, η 
οποία διατηρείται και όταν η δεύτερη δόση χορηγείται πολλούς μήνες μετά την πρώτη, ακόμη κι αν βασίζεται σε διαφορετικό 
στέλεχος του Η5Ν1. Η διευρυμένη αυτή ευελιξία στη χορήγησή του, δυνάμενη να προσαρμοστεί στην εκάστοτε εθνική πολιτι-
κή για την αντιμετώπιση της πανδημίας γρίπης, θα μπορούσε να μειώσει το κόστος των σημαντικών εξόδων υγειονομικής περί-
θαλψης κατά τους πρώτους εντατικούς μήνες μιας πανδημίας. «Το προ-πανδημικό εμβόλιο της GSK έχει επανειλημμένως δεί-
ξει και πλέον επιβεβαιώνει, ότι αυτό το επίπεδο ανοσίας μπορεί να διατηρηθεί όταν η δεύτερη δόση χορηγείται αρκετούς μήνες 
μετά την πρώτη, ακόμη και με διαφορετικό στέλεχος του H5N1» ανέφερε ο Καθηγητής Albert Osterhaus, επικεφαλής του Τμή-
ματος Ιολογίας, στο Ινστιτούτο Ιολογίας του Ιατρικού Κέντρου Erasmus στο ρότερνταμ. «Σε περίπτωση που ο H5N1 προκαλέσει 
την επόμενη πανδημία γρίπης, η ύπαρξη ενός προ-πανδημικού εμβολίου κατά του H5N1 που να παρέχει ευρεία και διατηρού-
μενη ανοσία και έναντι στελεχών του H5N1 που έχουν υποστεί μετάλλαξη, θα είναι καίριας σημασίας».

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Ελληνική Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής
ΤΟ ΝΕΟ ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής για τη διετία  2008 και 2009 έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Ομότιμος Καθηγητής, Φ. Γραμματικός

αντιπρόεδρος α:  Λέκτορας Ι. Ιακώβου

αντιπρόεδρος Β:  Δρ Χ. Τρόντζος

γενική γραμματεύς:  Δρ Μ. Κοτζσαρλίδου

Ταμίας:  Θ. Καλαθάς

Σύντομα και ΕνδιαφΕροντα

IB


