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Καλωσορίσατε
Καλώς ήρθατε στο ενημερωτικό δελτίο της
Remedica. Η αρχή του έτους αποτέλεσε
µια ιδιαίτερα δραστήρια και πολυάσχολη
περίοδο για την ομάδα της Remedica.
Ποιες εξελίξεις διαδραματίστηκαν τους
τελευταίους τρεις μήνες; Αυτό το τρίμηνο
ξεκίνησε με πολλές συναρπαστικές
δραστηριότητες για τις οποίες μπορείτε
να πληροφορηθείτε σε αυτό το τεύχος του
ενημερωτικού δελτίου. Με ιδιαίτερη χαρά
σας παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά
επιτεύγματα της εταιρείας τα οποία
σημάδεψαν την αρχή του έτους: αυτό το
τρίμηνο φέρει την έναρξη λειτουργίας της
καινούργιας και ανανεωμένης ιστοσελίδας
της εταιρείας, στην οποία αναρτίζονται
ανακοινώσεις σχετικά με τα προϊόντα
και τα νέα της και την οποία μπορείτε να
επισκεφθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.remedica.eu. Είμαστε,
επίσης, στην ευχάριστη θέση να σας
ενημερώσουμε ότι Remedica επιλέχθηκε
ως ο «National Winner» στα Ευρωπαϊκά
Βραβεία Επιχειρήσεων, τον μεγαλύτερο
επιχειρηματικό θεσμό της Ευρώπης. Η
παραλαβή του βραβείου “2018 Game
Changers” του περιοδικού Finance
Monthly από τον Ανώτατο Εκτελεστικό
Διευθυντή της Remedica είναι επίσης ένα
σημαντικό επίτευγμα το οποίο αποτελεί
επιστέγασμα της πολιτικής που ακολουθεί
η εταιρεία.
Η πρόοδος είναι η μόνη μας σταθερή
αξία η οποία συνέβαλε καταλυτικά στην
βελτίωση της εικόνας της εταιρείας μας.
Παραμένουμε σε συνεχή εγρήγορση
και σε επαγρύπνηση στις προκλήσεις.
Ήδη προγραμματίζεται μια σειρά
δραστηριοτήτων για το 2018 που στόχο
έχει να συμβάλει στην αποστολή της
Remedica: να απαμβλύνει τον πόνο και να
βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών,
παρέχοντας ασφαλή και αποτελεσματικά
φαρμακευτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας,
και άλλα προϊόντα υγείας και φροντίδας, σε
προσιτό κόστος.
Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το τεύχος
του νέου ενημερωτικού δελτίου της
Remedica.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Οι Ανθρώποι μας.
Προϊόντα μας.
Τα νέα μας.
Pattihis Family Scholarship.

Remedica ανά το Παγκόσμιο

Compania Nationala (CN) Unifarm SA, Ρουμανία

Η Ρουμανία είναι ένα κράτος στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη. Συνορεύει με τη Μαύρη Θάλασσα, τη
Βουλγαρία, την Ουκρανία, την Ουγγαρία, τη
Σερβία και τη Μολδαβία. Διαθέτει ηπειρωτικό
κλίμα και η πρωτεύουσα της είναι το Βουκουρέστι.
Τη περίοδο μεταξύ 2013 και 2016 σημειώθηκε
σημαντική οικονομική ανάπτυξη λόγω των
βιομηχανικών εξαγωγών και των γεωργικών
συγκομιδών, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα της
Ρουμανίας μειώθηκε σημαντικά. Η βιομηχανία
το 2016 ξεπέρασε τους άλλους τομείς της
οικονομίας. Οι εξαγωγές παρέμειναν η κινητήρια
δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας,
με το εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ),
το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του
εμπορίου της Ρουμανίας, να αποτελεί τη κύρια
της δραστηριότητα. Η εγχώρια ζήτηση είναι
η δεύτερη κινητήρια δύναμη της οικονομικής
ανάπτυξης, λόγω της μείωσης του φόρου
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στα τρόφιμα στο
2015, από 24% σε 9%. Το 2015, η κυβέρνηση
της Ρουμανίας πέτυχε τον ετήσιο στόχο της για
κάλυψη του δημοσιονομικού της ελλείμματος.
Παρόλα αυτά το εξωτερικό της έλλειμμα
παρέμεινε χαμηλό, ακόμη και αν μεγάλωσε λόγω
των αυξανόμενων εισαγωγών. Για πρώτη φορά
από το 1989, ο πληθωρισμός μετατράπηκε σε
αποπληθωρισμό, επιτρέποντας τη σταδιακή
ομαλοποίηση της νομισματικής της πολιτικής.
Ο τοπικός αντιπρόσωπος της Remedica στη
Ρουμανία είναι η CN Unifarm SA. Η εταιρεία

ξεκίνησε τις συναλλαγές της με την Remedica
το Μάρτιο του 2016, καλύπτοντας τις ελλείψεις
της Ρουμανίας στη φαρμακευτική βιομηχανία.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1935, έχοντας αλλάξει
διάφορα ονόματα τα τελευταία χρόνια. Με
πολυετή εμπειρία στην εθνική και διεθνή
φαρμακευτική αγορά, είναι σήμερα ένας
από τους κορυφαίους διανομείς φαρμάκων
στη Ρουμανία. Η κύρια δραστηριότητα της
εταιρείας αυτής είναι να παρέχει στην κοινότητα
επαγγελματιών υγείας φαρμακευτικά προϊόντα,
ιατρικό εξοπλισμό, συσκευές, εμβόλια,
αντιδραστήρια και άλλα προϊόντα εγχώριας και
εισαγόμενης παραγωγής.
Προϊόντα
Η CN Unifarm SA διαθέτει προϊόντα στο
χαρτοφυλάκιο της σε βάση παραγγελίας.
Πιστοποιήσεις
Η εταιρεία απέκτησε την πιστοποίηση ISO 9001:
2008 για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που
διαθέτει. Η κατάλληλη αποθήκευση φαρμάκων
σε ελεγχόμενο και συνεχώς εποπτευόμενο
περιβάλλον μέσω ειδικών συστημάτων και η
διανομή τους κάτω από τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες αποτελούν το βασικό μέλημα της
εταιρείας και με συνεχή επένδυση έχει καταφέρει
να εφαρμόσει το καλύτερο δυνατόν σύστημα
διαχείρισης ποιότητας.

κ Adrian Ionel, Διευθυντής της Compania
Nationala (CN) Unifarm SA.

Καλή ανάγνωση!
Χαράλαμπος Παττίχης
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Συγκροτήματος Remedica
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Το Αλφαβητάριο της Φαρμακευτικής

Εισαγωγή στις Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων: η Επίδραση της Τροφής και του
Ποτού στα Φάρμακα

Η αλληλεπίδραση φαρμάκων συμβαίνει όταν οι δράσεις που παράγονται
από ένα φάρμακο επηρεάζονται από άλλο φάρμακο, φαγητό ή ρόφημα. Το
αποτέλεσμα μιας τέτοιας αλληλεπίδρασης μπορεί να είναι η αύξηση ή η μείωση
της δραστικότητας του φαρμάκου η οποία μπορεί να οδηγήσει είτε σε τοξικότητα
είτε σε ανεπαρκή δράση αντίστοιχα ή ακόμη σε αλλοίωση της δραστικότητας
του φαρμάκου επιφέροντας έτσι μη αναμενόμενες ενέργειες. Το προαναφερθέν
συμβάν είναι γνωστό ως ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων (ΑΕΦ) και είναι
δύσκολο να προσδιοριστεί ο αριθμός των αλληλεπιδράσεων φαρμάκων ανά
έτος. Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους: για παράδειγμα, εάν ο ασθενής
λάβει επιπρόσθετα φάρμακα, όπως φάρμακα ελεύθερης πώλησης - διαθέσιμα
τόσο στα φαρμακεία όσο και εκτός φαρμακείων - τότε αυξάνεται η πιθανότητα
εμφάνισης παρενέργειας την οποία μπορεί να μην αναφέρει ο ασθενής. Επίσης,
όπως συμβαίνει με τους ηλικιωμένους ασθενείς, εάν ο αριθμός των φαρμάκων
υπερβαίνει τα 15-20 ημερησίως, τότε μπορεί να εμφανιστούν παρενέργειες χωρίς
αναγκαστικά να τις αναγνωρίσει ο ασθενής, ενώ π.χ., με την αλληλεπίδραση δύο
φαρμάκων, ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται και είναι εύκολα αποτρέψιμος. Για όλα
τα φάρμακα και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις συνταγογράφισης περισσότερων
από δύο φαρμάκων, η σχέση κόστους/οφέλους πρέπει να αξιολογείται και όσο
περισσότερα φάρμακα προστίθενται στο σχέδιο θεραπείας ενός ασθενή, τόσο περισσότερο διαταράσσεται η ισορροπία αυτής της σχέσης.
Η συμπερίληψη τροφίμων και ροφημάτων σε αυτή την εξίσωση σημαίνει ότι πριν από τη λήψη ενός φαρμάκου, ο συνταγογράφος και ο ασθενής πρέπει
να εξασφαλίσουν ότι δεν θα ληφθούν δυνητικά επικίνδυνοι συνδυασμοί των ανωτέρω. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της προφορικής ενημέρωσης από τον
συνταγογράφο ή τον φαρμακοποιό, ή μέσω γραπτών ενδείξεων που τοποθετούνται στο διανεμόμενο φάρμακο και στο φυλλάδιο πληροφοριών του
ασθενή που περικλείεται στη συσκευασία. Είναι ευθύνη του κατόχου άδειας φαρμάκων να διασφαλίζει ότι το φυλλάδιο πληροφοριών του ασθενή είναι
περιεκτικό και επικαιροποιημένο, αφού πρέπει να αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας.
Εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικά οι ασθενείς, διαβάσουν τις πληροφορίες και ακολουθήσουν τις οδηγίες προσεκτικά, τότε δεν πρέπει να υπάρξουν
παρενέργειες.
Ωστόσο, ο ασθενής οφείλει να εξοικειωθεί με τα συστατικά που περιέχουν τα τρόφιμα και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνα που περιέχουν αλκοόλ και
καφεΐνη (αυτές οι δύο ουσίες μαζί με τη νικοτίνη θα εξεταστούν σε ένα μεταγενέστερο άρθρο). Επίσης, τα φυτικά σκευάσματα, τα οποία ταξινομούνται ως
τρόφιμα σε πολλές χώρες, περιέχουν χημικά που δύναται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες παρενέργειες και επομένως η συνέχιση της χρήσης τους, κατά
τη διάρκεια λήψης συνταγογραφούμενου φαρμάκου, πρέπει να αποφεύγεται, καθώς δεν είναι πάντοτε δυνατό να προσδιοριστούν τα συστατικά τους.

Παραδείγματα φυτικών προϊόντων (ή προϊόντων φυσικής προελεύσεως όπως συχνά περιγράφονται) που αλληλοεπιδρούν με τα συνταγογραφούμενα
φάρμακα είναι το ελαιόλαδο, το λάδι νυχτολούλουδου, το kava, το ginseng, το feverfew, το ginko biloba, το πράσινο τσάι και το τζίντζερ.
Αλληλεπίδραση με Τρόφιμα
Η κατάποση φαρμάκων από τον ασθενή μετά την τροφοδοσία (αμέσως μετά το γεύμα), μπορεί να έχει σημαντική επίδραση πάνω του, επειδή η γαστρική
κένωση και η γαστρεντερική διέλευση θα επιβραδυνθούν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παρουσία τροφής καθυστερεί την απορρόφηση του φαρμάκου
παρόλο που δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική ποσότητα που απορροφάται. Τα διαθέσιμα δεδομένα που υπάρχουν για ένα φάρμακο θα επιτρέψουν
στους κατασκευαστές και τους επαγγελματίες του τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης να αποφασίσουν εάν το εν λόγω φάρμακο θα πρέπει να
ληφθεί με άδειο στομάχι ή με τροφή και ο κανόνας αυτός θα πρέπει να εφαρμόζεται πιστά, καθώς θα βοηθήσει στην αποφυγή αποτυχημένων θεραπειών
ή ανεπιθύμητων παρενεργειών. Παραδείγματα φαρμάκων που λαμβάνονται με τρόφιμα είναι εκείνα που περιέχουν Αλλοπουρινόλη, Βρωμοκρυπτίνη,
Ριτοναβίρη, Μετφορμίνη, Ιβουπροφαίνη, Λαμπεταλόλη και Μετρονιδαζόλη. Φάρμακά που μπορούν να λαμβάνονται με άδειο στομάχι είναι τα αντιβιοτικά
Αμπικιλλίνη, Σουλφιδιαζίνη, Ριφαμπικίνη και Τετρακυκλίνη, Αλενδρονάτη, Περινδοπρίλη, Διδανοσίνη, Ζαφιρλουκάστη και Θυροξίνη. Για τα τελευταία
παραδείγματα, εάν τα φάρμακα χορηγούνται με τροφή, η αλληλεπίδραση και η συμπλοκοποίηση με τα περιεχόμενα της τροφής μειώνουν την απορρόφηση.
Η συγχορήγηση οποιασδήποτε ουσίας που μεταβάλλει το δυναμικό του υδρογόνου (pΗ) των περιεχομένων του στομάχου έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει
την απορρόφηση του φαρμάκου αφού τα περισσότερα φάρμακα που χορηγούνται δια της στοματικής οδού απορροφώνται με παθητική διάχυση σε μη
φορτισμένη μορφή. Για παράδειγμα, το γνωστό ρόφημα Coca-Cola δίαιτας περιέχει φωσφορικό οξύ και το προκύπτον pΗ στο 3.2 είναι αρκετό για να
μειώσει το γαστρικό pΗ σε βαθμό που αυξάνεται η απορρόφηση του αντιμυκητιακού παράγοντα κετοκοναζόλη κατά συντελεστή περίπου 3: σε αυτή τη
μελέτη το δείγμα ελέγχου ήταν η αλοχλωριούχα (που παρεμποδίζει την έκκριση οξέος που παράγει υψηλό pH) που προκαλείται από την ομεπραζόλη
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(1). Υπάρχουν ενδείξεις ότι το αντιόξινο Maalox μείωσε την απορρόφηση της κετοκοναζόλης αλλά δεν σημαίνει ότι η
εξουδετέρωση του οξέος στομάχου ήταν το αποτέλεσμα αυτής της δράσης. Το Maalox είναι ένα εναιώρημα Υδροξειδίων
Αργιλίου και Μαγνησίου, που θα μπορούσαν να δεσμεύσουν μερική από την Κετοκοναζόλη, η οποία στη συνέχεια δεν θα
ήταν διαθέσιμη για να απορροφηθεί (2). Η μείωση της απορρόφησης προκύπτει με τα αντιβιοτικά Φθοριοκινολόνης, όπως
η Σιπροφλοξασίνη, όταν λαμβάνονται με χυμό πορτοκαλιού εμπλουτισμένο με Ασβέστιο (3). Η ποσότητα Ασβεστίου
στα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως στο πλήρες γάλα ή το γιαούρτι δεν είναι αρκετή για να προκαλέσει προβλήματα
στην απορρόφηση των αντιβιοτικών (4) και γι’αυτό η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) συνιστά
την ασφαλή λήψη τους με τρόφιμα αλλά όχι με συμπληρώματα Ασβεστίου. Άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως τα
ώριμα τυριά, περιέχουν επίπεδα Αμινοξέων Τυραμίνης που μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της αρτηριακής πίεσης.
Η χορήγηση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων γνωστών ως αναστολέων Μονοαμινοξείδασης, τα οποία περιλαμβάνουν
Φαινελζίνη και Τρανυλκυπρομίνη, μπορεί να ενισχύσουν τη δράση της Τυραμίνης, έτσι ώστε να αυξηθεί η αρτηριακή
πίεση σε επικίνδυνα επίπεδα. Άλλα τρόφιμα που έχουν υψηλά επίπεδα Τυραμίνης είναι το σαλάμι, η ρέγγα, το εκχύλισμα
κρέατος, οι μπανάνες, τα φασόλια και η σάλτσα σόγιας, τα κουκιά και τα αποξηραμένα φρούτα που πρέπει επίσης να
αποφεύγονται.
Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα διαδεδομένου ροφήματος που επηρεάζει την δράση ενός φαρμάκου είναι ο
χυμός γκρέιπφρουτ. Επηρεάζει ορισμένα φάρμακα κοινής χρήσης όπως είναι οι παράγοντες αποκλεισμού διαύλων
Ασβεστίου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και οι στατίνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται
για τη μείωση της συγκέντρωσης χοληστερόλης στο αίμα: και τα δύο είναι ζωτικά φάρμακα. Ο λόγος για τον οποίο ο χυμός
του φαινομενικά αθώου γκρέιπφρουτ έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει αυτά τα φάρμακα είναι ότι περιέχει χημικές ενώσεις
που παρεμποδίζουν την δράση των αντιπροσώπων της οικογένειας των κυτοχρωμάτων Ρ450, των ενζύμων που
παράγονται από το ήπαρ. Ο ρόλος τους στο σώμα είναι να σπάσουν (και έτσι να μειώσουν τη δράση) περίπου το 50%
όλων των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται θεραπευτικά. Εάν η χημική ουσία του χυμού γκρέιπφρουτ παρεμποδίσει
το ένζυμο τότε το φάρμακο δεν θα διασπαστεί και έτσι το επίπεδο του στο σώμα θα φτάσει σε επικίνδυνα και ακόμη και
τοξικά επίπεδα (όλα τα φάρμακα είναι τοξικά εάν φθάσουν ποσότητες που υπερβαίνουν τη μέγιστη ενδεικνυόμενη δόση).
Παρόλο που η μέγιστη δράση της αλληλεπίδρασης παρατηρείται εάν το φάρμακο και ο χυμός καταποθούν ταυτόχρονα,
η επίδραση τους στον οργανισμό μπορεί να εμφανιστεί έως και 4 ώρες μετά την κατάποση επειδή η δράση αποκλεισμού
πραγματοποιείται στο έντερο. Έχουν εντοπιστεί περίπου 85 φάρμακα που μπορούν να επηρεαστούν από τη δράση του
χυμού γκρέιπφρουτ.
Ο χυμός πορτοκαλιού μειώνει την απορρόφηση του αντιβιοτικού Levofloxacin αλλά σε αυτό το παράδειγμα η επίδραση
ασκείται μέσω της αναστολής της ρ-γλυκοπρωτεΐνης που βρίσκεται στο τοίχωμα των εντερικών επιθηλιακών κυττάρων. Η
Βαρφαρίνη είναι το συνηθέστερο αντιπηκτικό που χρησιμοποιείται για την πρόληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων μετά
από περιστατικά καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού. Η δόση της Βαρφαρίνης πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με
τις ανάγκες του ασθενούς και να παρακολουθείται συνεχώς για να αποφευχθεί αιμορραγία στις περιπτώσεις που το αίμα
είναι πολύ αραιό ή για να προληφθεί η δημιουργία άλλου θρόμβου στις περιπτώσεις που το αίμα είναι πολύ πυκνό. Για
παράδειγμα, όταν ένα άτομο κόβει το δάχτυλό του, η διατροφή του πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή ποσότητα βιταμίνης
Κ για να πήζει κανονικά το αίμα, καθώς αποτελεί το βασικό στοιχείο της διαδικασίας θρόμβωσης που απαιτεί το σώμα.
Η Βαρφαρίνη είναι ένας ανταγωνιστής της βιταμίνης Κ (δηλαδή μειώνει την αποτελεσματικότητά της στη διαδικασία
θρόμβωσης) έτσι όταν ο ασθενής παρουσιάζει σταθεροποίηση σε σχέση με τη δόση που λαμβάνει τότε η αύξηση
της λήψης βιταμίνης Κ μέσω της τροφής επιφέρει επιτάχυνση στην πήξη του αίματος και μπορεί να προκαλέσει

θρομβοεμβολικό επεισόδιο, π.χ. εγκεφαλικό. Υπάρχουν πολλά τρόφιμα που αποτελούν πηγές βιταμίνης Κ όπως είναι τα
σπανάκι, ο μαϊντανός, τα λάχανα Βρυξελλών, το μούσλι και το μπρόκολο και η κατανάλωση τους από τους ασθενείς που
παίρνουν Βαρφαρίνη πρέπει να κινείται σε λογικά πλαίσια. Τα διαθέσιμα δεδομένα για τη χρήση της Βαρφαρίνης καλύπτουν
περίοδο πέραν των 60 χρόνων, και έχουν δείξει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η δράση της επηρεάζεται όχι μόνο από τα
τρόφιμα αλλά και από τα φάρμακα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν σε μελλοντικό άρθρο.
Όπως συμβαίνει με όλα τα παραδείγματα που έχουν αναφερθεί σε αυτό το άρθρο, οι ασθενείς που λαμβάνουν οποιοδήποτε
από τα προαναφερθέντα φάρμακα δεν χρειάζεται να ανησυχούν ή να αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες. Για
παράδειγμα, ένα άτομο χρειάζεται μόνο 85 - 95μg βιταμίνης Κ την ημέρα και 1 φλιτζάνι σπανάκι παρέχει περίπου 900μg,
που είναι η περίπου η δεκαπλάσια ποσότητα από αυτή που απαιτείται. Εάν ένας ασθενής λαμβάνει 1 φλιτζάνι σπανάκι
την ημέρα όταν η δόση της Βαρφαρίνης έχει σταθεροποιηθεί, τότε η συνέχιση λήψης της ιδίας ποσότητας δεν θα έχει
κανένα αποτέλεσμα. Ωστόσο, δεν θα ήταν λογικό να σταματήσει να τη λαμβάνει γιατί αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον
χρόνο πήξης του αίματος και να οδηγήσει σε αιμορραγία. Η Βαρφαρίνη αλληλοεπιδρά με άλλα φάρμακα, αλλά η χρήση
του εδώ και 60 χρόνια αποδεικνύει ότι είναι αποτελεσματική καθώς και σχετικά ασφαλές. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
στην τακτική παρακολούθηση του χρόνου πήξης του αίματος και, αν είναι απαραίτητο, στη προσαρμογή της δόσης για να
διατηρηθεί εντός ενός ασφαλούς ορίου. Τέλος, τα καινούργια φάρμακα είναι ειδικά κατασκευασμένα για να είναι ασφαλή και
αποτελεσματικά. Οι ασθενείς πρέπει να έχουν κατά νου ότι μπορούν να προκύψουν αλληλεπιδράσεις με άλλες ουσίες και
πρέπει να βεβαιωθούν ότι συγκέντρωσαν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για ένα φάρμακο πριν από τη χρήση του ή την
έναρξη νέας θεραπείας: εάν έχετε ερωτήσεις, απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία του τομέα της υγείας.
Βιβλιογραφία

1. Chin, TWF, Loeb M and Fong, IW. (1995) Antimicrob. Agents Chemother., 39, 1671 – 1675.
2. Brass, C, Galgiani, JN, Blaschke, TF, Defelice, R, O’Reilly, RA, and Stevens, DA. (1982), Antimicrob. Agents Chemother., 21, 151 – 158.
3. Neuhofel, AL, Wilton, JH, Victory, JM, Hejmanowski, LG and Amsden, GW. (2002), J. Clin. Pharmacol., 42, 461 – 466.
4. Neuvonen, PJ and Kivistő, KT. (1992) Br. J. Clin. Pharmacol., 33, 346 – 348.
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Θέματα Υγείας

Τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού: 8 Μαρτίου 2018

Η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού είναι μια διεθνής εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τους
παράγοντες κινδύνου, τα προληπτικά μέτρα και τον τρόπο μείωσης της εμφάνισης της
νεφρικής νόσου και των συμπτωμάτων της.
Παχυσαρκία και Νεφρική Νόσος
Η παχυσαρκία είναι η υπερβολική συσσώρευση λίπους στον οργανισμό και έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Το 2014, παγκοσμίως, πάνω από 600 εκατομμύρια
ενήλικες διαγνωστήκαν ως παχύσαρκοι (http://www.who.int/life-course/news/events/
world-kidney-day-2017/en/). Μέχρι το 2025, η παχυσαρκία θα επηρεάσει συνολικά το
21% των γυναικών και το 18% των ανδρών. Σε πολλές χώρες, οι παχύσαρκοι ενήλικες
είναι περισσότερο από το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού. Η παχυσαρκία μπορεί
να οδηγήσει στο θάνατο και σχετίζεται με πολλές άλλες ασθένειες, όπως ο διαβήτης, οι
καρδιακές παθήσεις, η υπέρταση, το λιπώδες ήπαρ, οι ψυχικές διαταραχές, η υψηλή
χοληστερόλη και η κακή ποιότητα ζωής.

8 March
2018

Η παχυσαρκία είναι ο κύριος παράγοντας κινδύνου της νεφρικής νόσου. Επίσης,
αυξάνει την εμφάνιση της υπέρτασης και του διαβήτη που είναι οι κύριοι παράγοντες
κινδύνου της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ), και σχετίζονται με την ανάπτυξη
της νόσου καθώς και της νεφρικής νόσου τελικού σταδίου (ΝΝΤΣ). Τα νεφρά των
υπέρβαρων ατόμων εργάζονται σκληρότερα και φιλτράρουν περισσότερο αίμα
(υπερδιήθηση) για να καλύψουν τις ανάγκες του αυξημένου μεταβολισμού (http://www.
who.int/life-course/news/events/world-kidney-day-2017/en/). Η υπερδιήθηση μπορεί

να προκαλέσει απώλεια στην λειτουργεία του νεφρού και αυξάνει την πιθανότητα
εμφάνισης ΧΝΝ. Η ΧΝΝ προκαλεί είναι η σταδιακή απώλεια της λειτουργίας των
νεφρών. Κάθε νεφρός περιέχει περίπου ένα εκατομμύριο φίλτρα, γνωστά και
ως νεφρώνες. Όταν ένας νεφρώνας καταστραφεί, τότε σταματά να λειτουργεί.
Οι υγιείς νεφρώνες δουλεύουν εντονότερα, αλλά για περιορισμένο χρονικό
διάστημα. Εάν η βλάβη επιμείνει, ολοένα και περισσότεροι νεφρώνες σταματούν
να λειτουργούν. Από ένα σημείο και μετά, οι νεφρώνες που έχουν απομείνει δεν
μπορούν να φιλτράρουν σωστά το αίμα του οργανισμού του ατόμου (http://www.
worldkidneyday.org/faqs/chronic-kidney-disease/ ).
H οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΒ) είναι η αιφνίδια απώλεια της λειτουργείας των
νεφρών, και στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η ΟΝΒ διαρκεί για μικρό
χρονικό διάστημα και μπορεί να υποχωρήσει όταν αντιμετωπιστεί η αιτία που την
προκαλεί, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα υγείας.
Τα υπέρβαρα άτομα έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν ΟΝΒ σε
σύγκριση με αυτά που έχουν φυσιολογικό βάρος.
Η παχυσαρκία και η ΧΝΝ στην πλειονότητα των περιπτώσεων μπορούν να
αποφευχθούν. Η επίγνωση των παραγόντων κινδύνου της παχυσαρκίας
συμβάλλει στην πρόληψη της παχυσαρκίας και της ΧΝΝ, καθώς και η υγιεινή
διατροφή και η άσκηση. Η απώλεια βάρους μπορεί να επιβραδύνει τη ΧΝΝ ή να
την κάνει να υποχωρήσει.
Βιβλιογραφία:

http://www.worldkidneyday.org/faqs/chronic-kidney-disease/
http://www.who.int/life-course/news/events/world-kidney-day-2017/en/
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:
Η Remedica Νοιάζεται

1) Συμμετοχή στον Μαραθώνιο Λεμεσού (φωτογραφίες 1, 2)
Η Remedica συμμετείχε στον Διεθνή Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου
2018. Από την εταιρεία συμμετείχαν περισσότεροι από 160 υπαλλήλοι. Η Remedica ήρθε 2η σε συμμετοχές
και κέρδισε την 8η θέση στον μαραθώνιο από 205 εταιρείες. Πλήρως διαπιστευμένος από το Σύνδεσμο Διεθνών
Μαραθωνίων και εξ Αποστάσεως Αγώνων (AIMS), ο Μαραθώνιος Λεμεσού είναι μια πορεία της οποίας το
σημείο εκκίνησης είναι το μέσο του Μόλου. Από τη στιγμή της εκκίνησης, οι δρομείς εξήλθαν από το πάρκο του
Μόλου και έτρεξαν ανατολικά προς την περιοχή του Εναέριου, όπου επέστρεψαν στο δυτικό κομμάτι του δρόμου
για τα τελευταία χιλιόμετρα που οδήγησαν πίσω στο πάρκο του Μόλου.
Η εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό σκοπό: πωλήθηκαν χειροποίητα δώρα κατά την εγγραφή των συμμετεχόντων
και το ποσό που εισπράχθηκε δόθηκε στον φιλανθρωπικό οργανισμό Πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ο αγώνας φιλοξένησε 10.000 δρομείς και πάνω από 200+ ομάδες. Αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για τους
συμμετέχοντες να αθληθούν, να αναπτερώσουν το ηθικό τους, να περάσουν μια ευχάριστη ημέρα, αλλά και να
συγκεντρωθεί οικονομική στήριξη για τον προαναφερθέν σκοπό. Το κόστος συμμετοχής των υπαλλήλων της
Remedica καλύφθηκε από την εταιρεία.
2) Η Remedica μεταξύ των Βασικών Χορηγών Φιλανθρωπικής Επίδειξης Μόδας και Κόμμωσης με
Τίτλο “Ελπίδα για το Αύριο” (φωτογραφία 3)
Η Remedica ήταν ανάμεσα στους βασικούς χορηγούς φιλανθρωπικής επίδειξης μόδας και κόμμωσης με τίτλο
“Ελπίδα για το αύριο” που διοργάνωσε ο Οίκος Άννα Δωροθέα στις 31 Ιανουαρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του
Χαρουπόμυλου του Ομίλου Λανίτη στη Λεμεσό. Τη Remedica εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής της,
Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου, ο οποίος έδωσε σύντομη ομιλία. Ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης ήταν να
βοηθήσει οικονομικά την Παιδιατρική Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του
ΙΙΙ. Η εκδήλωση ήταν μεγάλη επιτυχία έχοντας επιτύχει το στόχο της υποστήριξης της Παιδιατρικής Ογκολογικής
Κλινικής και έχοντας παρέχει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις δημιουργίες που
παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας.
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3) Η Remedica Συμμετείχε σε Σειρά Σεμιναρίων που Διοργανώθηκαν από την CSR Cyprus
(φωτογραφία 4)

Η Remedica συμμετείχε σε σειρά εργαστηρίων που διοργάνωσε το CSR Cyprus με θέμα την υπεύθυνη
επιχειρηματικότητα και τους τρόπους εφαρμογής της στις επιχειρήσεις. Στόχος των εκπαιδευτικών δράσεων
ήταν να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες την απαιτούμενη γνώση και τα μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να
ηγηθούν της προσπάθειας που θα βοηθήσει την επιχείρησή τους αφενός μεν να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες
απαιτήσεις για διαφάνεια και υπεύθυνη διοίκηση, και αφετέρου δε να μπορέσουν σταδιακά να αναπτύξουν και να
ενσωματώσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και στρατηγική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη
ανάπτυξη. Τα εργαστήρια ήταν πολύ εποικοδομητικά και βοήθησαν τους συμμετέχοντες να εντρυφήσουν σε
βασικές έννοιες της φιλοσοφίας της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και στον
τρόπο εφαρμογής τους στην επιχείρησή τους.
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4) Συμμετοχή σε Εργαστήρι με Τίτλο «Ο Κοινωνικός Ρόλος του Φαρμακοποιού» (φωτογραφία 5)
Το Τμήμα Επιστημών Ζωής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με τους Φαρμακοποιούς
του Κόσμου Κύπρου και με τη στήριξη του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου διοργανώσαν επιστημονική
ημερίδα με θέμα: «Ο Κοινωνικός Ρόλος του Φαρμακοποιού». Στόχος της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση των
επαγγελματιών υγείας γύρω από θέματα που έχουν σχέση με τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά
ενθαρρύνοντας τη λήψη δράσης. Στο πλαίσιο της ημερίδας, ο Διευθυντής Μάρκετινγκ και Τοπικών Πωλήσεων
της Remedica, κ Αντρέας Χατζηπαναγής, παρουσίασε σε ομιλία του την στρατηγική της εταιρείας εστιάζοντας
σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ). Επιπλέον, ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να ενσωματώσουν
στην καθημερινότητα τους πρακτικές που να προάγουν το κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος, και οι οποίες να
βασίζονται στην βιώσιμη ανάπτυξη.
5) Οι Εργαζόμενοι της Remedica Διοργανώνουν και Φέτος Εθελοντική Αιμοδοσία (φωτογραφία 6)
Μέσα στο πλαίσιο της προσφοράς της στο συνάνθρωπο, η Remedica διοργανώνει εδώ και πολλά χρόνια,
αιμοδοσία δύο φορές το χρόνο. Για ακόμη μια φορά, η Remedica διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία με σκοπό
την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Η αιμοδοσία σημείωσε μεγάλη επιτυχία
με τη συμμετοχή πέραν των 70 εργαζομένων της Remedica που έσπευσαν να δωρίσουν αίμα στον πάσχοντα
συνάνθρωπο τους.
6) Οικονομική Στήριξη του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ (φωτογραφία 7)
Η Remedica παραχώρησε χρηματικό ποσό για την ενίσχυση του ταμείου του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ
για την επέκταση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων τους. Αντιλαμβάνεται την σημαντικότητα του έργου και την
προσφορά του οργανισμού αυτού στην κοινωνίας μας και το στηρίζει. Η Remedica εδώ και 60 χρόνια είναι δίπλα
στο συνάνθρωπο που την έχει ανάγκη. Ο εθελοντισμός, η προσφορά και η αλληλεγγύη για την εταιρεία μας είναι
πλέον θεσμός. Από την ίδρυση της, η Remedica ήταν πάντοτε στο πλευρό του συνανθρώπου μας και έτσι και εμείς
έχουμε καθήκον να συνεχίσουμε την παράδοση αυτή. Η εισφορά δόθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της Remedica,
Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου.
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7) Οικονομική Στήριξη στην Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (φωτογραφία 8)
Η Remedica έδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι αφοσιωμένη στο έργο της για εταιρική κοινωνική ευθύνη
μέσω της προσφοράς της στην περιβαλλοντική και κοινωνική ευημερία. Αυτή τη φορά, προσφέροντας
στην Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου σημαντική οικονομική βοήθεια για αγορά ειδικού οχήματος για
διακίνηση ατόμων σε τροχοκάθισμα. Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) είναι οργάνωση
εθελοντών με μέλη άτομα που λόγω τραύματος ή πάθησης του σπονδύλου έχουν απωλέσει την κίνηση
στα κάτω ή και στα άνω άκρα, με πολλαπλές επιπλοκές στην υγεία τους πέρα της κινητικής αναπηρίας. H
Ο.ΠΑ.Κ. ιδρύθηκε το 1980 και είναι μία από τις πρώτες οργανώσεις που δημιουργήθηκαν από άτομα με
αναπηρίες για να διεκδικήσουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Η εισφορά δόθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της
Remedica, Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου τον Φεβρουάριο 2018.
8) Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Remedica στην Τελετή Υποτροφιών και Επιχορηγήσεων του
Πανεπιστημίου UCL (φωτογραφία 9)
Ο κ Χαράλαμπος Παττίχης, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Remedica, παρακολούθησε την ετήσια Τελετή
Υποτροφιών και Επιχορηγήσεων του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), στο οποίο η εταιρεία προσφέρει
υποτροφία για Μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση (MSc in Management). Η Ομάδα Εκδηλώσεων του UCL, σε
ευχαριστήρια ομιλία της προς τον κ Παττίχη, δήλωσε ότι: «δίνεται η ευκαιρία σε πολλούς φοιτητές να αλλάξουν τη ζωή
τους προς το καλύτερο και ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι για αυτούς χάρη στην στήριξη που προσφέρει η Remedica».
Πρόσθεσε ότι «πολλοί από τους λαμπρότερους και καλύτερους φοιτητές του UCL δεν θα ήταν εδώ χωρίς αυτή την
υποτροφία και μας έδωσαν ιδιαίτερη χαρά οι μαρτυρίες δύο φοιτητών, αυτές της Hira και του Kasim, οι οποίοι μίλησαν
για τις ευκαιρίες που τους προσέφερε η υποτροφία τους καθώς και την επιθυμία τους να κάνουν διαφορά στον κόσμο.»

Οι Άνθρωποι μας
κ Μιχάλης Γεωργίου, Διευθυντής Τμήματος Προμήθειας Πρώτων Υλών και
Συμμόρφωσης
Ο κ Μιχάλης Γεωργίου αποφοίτησε από την Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας και έπειτα
ολοκλήρωσε το πτυχίο του στην Ιατρική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Bradford, στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Μετά την αποφοίτησή του και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του, πήρε τις υψηλότερες
βαθμίδες αναγνώρισης στη σειρά πιστοποιήσεων Lean Six Sigma Business Excellence, αποκτώντας
τα επιτεύγματα «Green Belt», «Black Belt» και «Master Black Belt». Μιλά τρεις γλώσσες: τα ελληνικά,
τα αγγλικά και τα αραβικά.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στον κλάδο των ιατρικών συσκευών, με τον σχεδιασμό
δύο εμφυτευμάτων προσθετικής αντικατάστασης του αυχενικού και του οσφυϊκού δίσκου για να
βελτιώσει τη ποιότητα ζωής των ασθενών που πάσχουν από στένωση σπονδυλικής στήλης και
άλλες διαταραχές του σπονδύλου. Τον Απρίλιο του 2011, εντάχθηκε στην οικογένεια της Remedica
ως Ελεγκτής Προμηθευτών στο Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας. Κατέχει πλέον την θέση του Διευθυντή
Τμήματος Προμήθειας Πρώτων Υλών και Συμμόρφωσης. Επί του παρόντος, το Τμήμα αυτό είναι
υπεύθυνο για την προμήθεια πρώτων υλών, την αξιολόγηση προμηθευτών, τον έλεγχο όλων των
κατασκευαστών πρώτων υλών για την συμμόρφωση τους στις αρχές που διέπουν τους κανόνες
Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής, και το συντονισμό των εσωτερικών εργασιών συμμόρφωσης
ποιότητας στην αγορά. O ρόλος του περιστρέφεται γύρω από τη διασφάλιση αγοράς πρώτων υλών

μόνο από εγκεκριμένους παρασκευαστές. Παράλληλα με τον μεγάλο φόρτο εργασίας του και τα συχνά του ταξίδια, συνεχίζει τις σπουδές του με
στόχο να αποκτήσει μεταπτυχιακούς τίτλους στα ακόλουθα θέματα εντός των επόμενων έξι μηνών:
• Ειδίκευση Πιστοποιημένου ατόμου στην Φαρμακευτική Βιομηχανία
• Εφοδιαστική Επιμελητεία και Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού, και
• Διεθνείς Σχέσεις, Παγκόσμια Οικονομία και Στρατηγική Ανάλυση
Όταν ρωτήθηκε για το πώς αισθάνεται για τα επιτεύγματά του, αυτός απάντησε: «Η επιτυχία αποκτάται με θυσίες, σκληρή δουλειά και αφοσίωση
σε αυτό που αγαπάς. Κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση για όλους μας παρουσιάζοντας εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όσο υπάρχει
βούληση».

Προϊόντα μας

Entevirem® (Εντεκαβίρη)
Πρόσφατα, το φαρμακευτικό προϊόν Entevirem®
έχει εγκριθεί από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας της Κύπρου και βρίσκονται σε
εξέλιξη περισσότερες εγγραφές. Το Entevirem®
περιέχει την δραστική ουσία Εντεκαβίρη και ενδείκνυται
για την θεραπεία της λοίμωξης του ιού της χρόνιας
(μακροχρόνιας) ηπατίτιδας Β σε ενήλικες και παιδία
άνω των δύο ετών. Το Entevirem® είναι διαθέσιμο στις
δυνάμεις των 0.5mg και 1mg δισκίων επικαλυμμένων με
λεπτό υμένιο.
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Entevirem®
Entecavir
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Τα Νέα μας

1) Η Remedica, «National Winner’» στα Ευρωπαϊκά Βραβεία, European Business
Awards 2017-18 (φωτογραφία 1)
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η Remedica επιλέγηκε ως «National Winner»
της Κύπρου στα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία 2017-18, τον μεγαλύτερο επιχειρηματικό
θεσμό της Ευρώπης, που πραγματοποιείται με την χορηγία της RSM. Η Remedica ξεχώρισε από
2.898 επιχειρήσεις που είχαν μπει στην λίστα επιχειρηματικής αριστείας «Ones to Watch» που
δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο και επιλέχθηκε ως νικητής από μια ομάδα ανεξάρτητων κριτών, που
συμπεριλαμβάνει κορυφαία επιχειρηματικά στελέχη, πολιτικούς και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι την
ανέδειξαν ως τη καλύτερη επιχείρηση στην Κύπρο στην κατηγορία “The Germany Trade & Invest
Award for International Expansion”. Η Remedica θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο τελικό στάδιο
του διαγωνισμού. Ο κ Χαράλαμπος Παττίχης, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Remedica,
δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι που επιλεγήκαμε ως «National Winner» της Κύπρου στα
Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία 2017-18 καθώς αποτελούν την ύψιστη καταξίωση και διάκριση
αναδεικνύοντας τις πιο ισχυρές εταιρείες της Ευρώπης».
2) Απονομή του βραβείου “2018 Game Changer Award” από το περιοδικό Finance
Monthly στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Remedica (φωτογραφία 2)
Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι το περιοδικό Finance Monthly παρουσίασε
στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Remedica, κ Χαράλαμπο Παττίχη, το βραβείο “2018 Game
Changers Award”. Κάθε χρόνο, το περιοδικό Finance Monthly τιμά αξιόλογες εταιρείες και άτομα
στον τομέα των επιχειρήσεων. Η ερευνητική ομάδα του περιοδικού Finance Monthly βασίζεται
στις απόψεις χιλιάδων ψηφοφόρων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωστών του περιοδικού,
επενδυτών, αναλυτών, ανώτατων στελεχών, υπαλλήλων και επαγγελματιών μέσων ενημέρωσης.
Μετά τη ψηφοφορία, οι ερευνητές του Finance Monthly επιλέγουν κάθε υποψήφιο με βάση τα
επιτεύγματά του τους τελευταίους 12 μήνες, καθώς και την αξιολόγηση του υλικού που υποβάλλεται
μέσω της διαδικασίας ψηφοφορίας. Οι υποψηφιότητες παρέχονται σε όλους τους τομείς διαφόρων
βιομηχανιών. Τα βραβεία αυτά τιμούν την επιτυχία, την καινοτομία και το στρατηγικό όραμα ορισμένων
από τις πιο αναγνωρισμένες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο
σύνδεσμο: goo.gl/QPHrFq
3) Παρουσιάζουμε τη Νέα Ιστοσελίδα της Remedica! (φωτογραφία 3)
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη λειτουργίας της ολοκαίνουργιας
ιστοσελίδας της Remedica. Η προηγούμενη ιστοσελίδα έχει ανανεωθεί πλήρως. Μαζί με τη νέα της
εμφάνιση έχουν συμπεριληφθεί χαρακτηριστικά που ελπίζουμε ότι θα διευκολύνουν τους χρήστες,
παρέχοντας μια γρηγορότερη, ευκολότερη και πιο διαδραστική εμπειρία. Ο νέος ιστότοπος έχει
σύγχρονη διαρρύθμιση και είναι πιο φιλική προς το χρήστη. Η αρχική σελίδα τώρα παρέχει γρήγορη
πρόσβαση σε σελίδες συχνής χρήσης. Έχει επίσης σχεδιαστεί για χρήση από κινητές συσκευές,
διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την πλοήγηση στο διαδίκτυο σε μεγάλο βαθμό. Για να είστε
συντονισμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη Remedica, μπορείτε πλέον να ενημερώνεστε
από τη σελίδα ανακοινώσεων της. Είμαστε επίσης πολύ ενεργοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από
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την αρχή του τρέχοντος έτους - μας παρακολουθείτε; Ελπίζουμε να απολαύσετε τη νέα ιστοσελίδα της
Remedica! Μπορείτε να την επισκεφθείτε στο www.remedica.eu
4) Εορταστικό Πάρτι για το Νέο Έτος (φωτογραφίες 4, 5)
Με ένα εορταστικό πάρτι αφιερωμένο στο προσωπικό της υποδέχτηκε η Remedica το Νέο Έτος, το
οποίο πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2018. Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Δρ Μιχάλης
Νεοπτολέμου, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους τους ευχήθηκε καλή και δημιουργική νέα
χρονιά. Μεγάλο μέρος της ομιλίας του ήταν αφιερωμένο στον ιδρυτή της Remedica, τον αείμνηστο
κύριο Τάκη Παττίχη ενώ τόνισε την σημαντικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας το οποίο
χαρακτήρισε ως το «μεγαλύτερο περιουσιακό της στοιχείο, που με ζήλο και άοκνες προσπάθειες έχει
συνεισφέρει τα μάλα στην ανάπτυξη της εταιρείας». Τέλος, έκανε αναφορά για τη σημαντική επιτυχία
της εταιρείας η οποία βραβεύτηκε ως η καλύτερη εταιρεία της χρονιάς του ομίλου Ascendis Health.
Κατά την διάρκεια της βραδιάς τιμήθηκαν 7 άτομα που έχουν συμπληρώσει πέραν των τριάντα
χρονών υπηρεσίας στην εταιρεία. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς παρουσίασε η ηθοποιός
Χριστιάνα Θεοδώρου ενώ οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τις
ερμηνείες των Χοβίκ Ντεμιρτζιάν, Φίλιππο Κωνσταντίνο και Αννίτα Κωνσταντίνου.
5) Διαδοχή στον Παγκύπριου Συνδέσμου Παρασκευαστών Φαρμάκων (Cy.Pha.M.A)
Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Σύμβουλος της Remedica, κ Χαράλαμπος Παττίχης, ιδρυτής και πρώτος
Προέδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Παρασκευαστών Φαρμάκων (Cy.Pha.M.A.), παρέδωσε την
ηγεσία του Συνδέσμου μετά από 20 χρόνια υπηρεσίας. Τη θέση του παίρνει ο Γενικός Διευθυντής της
Remedica, Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου στον οποίο ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον επιπρόσθετο ρόλο
του.
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Pattihis Family
Scholarship

Remedica offers the Pattihis Family Scholarship for the academic year 2018/19 for the
MSc Management degree in the Department of Management Science and Innovation
at University College London (UCL).

As well as covering the fees totalling £28,370, the Scholarship includes an offer of
employment with Remedica (subject to successful completion of the degree and
eligibility).
Remedica, a member of the Ascendis Health Group, is a Cypriot company located in Limassol which
exports pharmaceutical products in more than 100 countries. Originally founded in 1960 by Mr. Chris Pattichis
as a manufacturer of carbon dioxide, it went through various stages of development and expansion
to become specialist in the development, production and sale of high-quality, safe and efficacious
pharmaceutical products for human use. Remedica has been bestowed with the Export Award 8 times
and has also received the Quality Award, the Enterprise of the Year Award, and an honorary award
(Ruban d’Honneur) by the European Business Awards for being one of Europe’s top 10 export companies.

Printed on
recycled paper
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Remedica Ltd
Site address: Aharnon Street, Limassol Industrial Estate,
3056 Limassol, Cyprus
Mailing address: P.O. Box 51706, 3508 Limassol, Cyprus
Tel.: +357 25553000, Fax: +357 25390192
E-mail: info@remedica.com.cy www.remedica.eu

