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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

  

ΝΠΔΔ

  

Αθήνα,14 Οκτωβρίου 2021

  

Αριθμ. Πρωτ. 4568

  

Προς : Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

  

Αγαπητοί συνάδελφοι,

  

Από την αρχή της πανδημίας ο κλάδος στάθηκε δίπλα στον πολίτη αλλά και στην πολιτεία.
Συμμετείχαμε ενεργά στην ενημέρωση του κοινού και βοηθήσαμε το κρατικό σχέδιο
αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης. Αυτό προσέθεσε ένα μεγάλο βάρος σε επίπεδο
φόρτου εργασίας και όχι μόνο. Σήμερα η χώρα μας, όπως και όλο το βόρειο ημισφαίριο,
προετοιμάζεται για το δεύτερο χειμώνα παρουσία του SARS-CoV2. Αυτό που διαφέρει σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι η εμβολιαστική κάλυψη σε μεγάλο κομμάτι του
πληθυσμού.

  

Σε αυτό το πλαίσιο o Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σε συνεργασία με το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προχώρα σε μια μεγάλη μελέτη αναφορικά
με την ασφάλεια της επικείμενης τρίτης δόσης αλλά και την φαρμακοεπαγρύπνηση
αναφορικά με τα εμβόλια.  Ο
στόχος της μελέτης αυτής είναι να καταγράψει τη συχνότητα και την ένταση όλων των
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εμφανιζόμενων, καταγεγραμμένων και μη, Ανεπιθύμητων Ενεργειών (ΑΕ) στον
εμβολιαζόμενο πληθυσμό.
Πρωταρχικός στόχος είναι να επιβεβαιωθεί η συχνότητα και η ένταση των
καταγεγραμμένων ΑΕ σε σύγκριση με τις μελέτες φάσης 3.

  

Δευτερεύων στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανές μη καταγεγραμμένες ΑΕ, σοβαρές ή μη
σοβαρές. Σημειώνεται ότι πρόταση αυτή εγκρίθηκε τόσο από την Επιστημονική Επιτροπή
όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

  

Η πρόταση κατατέθηκε από τον συνάδελφο κ. Λευτέρη Τεπερικίδη και τον συνεργάτη του κ.
Θεοδόση Θεοδοσίου. Την πρόταση συνυπογράφουν και οι φαρμακοποιοί κ.κ Ανδρέας
Βίτσος, Κωνσταντίνος Λιάρας, Αντώνης Γεωργακόπουλος, Βασίλης Μπιρλιράκης και
Διαμαντής Κλημεντίδης, οι οποίοι αποτελούν τα υπόλοιπα μέλη της επιστημονικής ομάδας
που κατήρτισε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα εμβόλια έναντι της COVID-19 τον
Δεκέμβριο 2020, αλλά και η συνάδελφος κα Άννα Σιδηροπούλου. Την ερευνητική ομάδα
συντονίζει ως επιστημονικά υπεύθυνος ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Φαρμακευτικής του
ΑΠΘ, κύριος Ιωάννης Βιζιριανάκης. Μάλιστα το πρωτόκολλο της μελέτης έχει εγκριθεί και
από την επιτροπή βιοηθικής του ΑΠΘ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά οργανωμένη
προσπάθεια που έχει σαν απώτερο στόχο την ανάδειξη των επιστημονικών δεξιοτήτων του
κλάδου μας.

  

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια
να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της μελέτης στο σύνδεσμο που ακολουθεί.

  

https://covid.pharm.auth.gr/

  

Εκεί θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη διαδικασία και να κάνετε την
εγγραφή σας.

  

Με εκτίμηση,

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ
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