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ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΤΗΣ FIP ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ 
για την υποστήριξη φαρμακοποιών και 
εργαζομένων στα φαρμακεία στην 
πρώτη γραμμή ενάντια στον 
coronavirus/COVID-19
 
Τα φαρμακεία είναι συχνά το πρώτο σημείο επαφής με το σύστημα 
υγείας. Σε ορισμένα μέρη του κόσμου, αυτό ισχυεί όλο και 
περισσότερο. Καθώς τα νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης βρίσκονται αντιμέτωπες με τη φροντίδα 
μεγάλου αριθμού ασθενών COVID-19 και ενώ χώρες σε όλο τον 
κόσμο περιορίζουν τις μη απαραίτητες καθημερινές δραστηριότητες 
και υπηρεσίες για το κοινό, το φαρμακείο καθίσταται ακόμη πιο 
ζωτικό σημείο πρόσβασης για φάρμακα και συμβουλές υγείας. 
 
Η πολύτιμες υπηρεσίες που παρέχουν οι φαρμακοποιοί και οι 
ομάδες τους στις κοινότητες και η σημαντική συμβολή τους στη 
μείωση της τεράστιας πίεσης που ασκείται στα συστήματα υγείας σε 
όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας του 
coronavirus / COVID-19, είναι τώρα πιο εμφανής από ποτέ. 
 
Οι φαρμακοποιοί στα φαρμακεία των κοινοτήτων, των νοσοκομείων 
και στα κλινικά εργαστήρια εμποδίζουν την εξάπλωση της νέας 
νόσου του κοραναϊού, παρέχοντας συμβουλές στους πολίτες και 
υποστηρίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των λοιμώξεων από 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Σε όλο τον κόσμο, οι 
συνάδελφοί μας μεριμνούν ώστε οι ασθενείς, ιδίως οι ευάλωτοι, να 
λαμβάνουν τα φάρμακά τους παρά τις καραντίνες και τους 
αποκλεισμούς. Εξακολουθούν να διασφαλίζουν μια ισχυρή και 
αποτελεσματική αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων και ιατρικών 
προϊόντων, σε ορισμένες περιπτώσεις παρασκευάζοντας οι ίδιοι 
απολυμαντικά χεριών για να συμβάλλουν στο πρόβλημα των 
ελλείψεων.  
 
Η Διεθνής Φαρμακευτική Ομοσπονδία (FIP), η οποία εκπροσωπεί 
περισσότερους από 150 εθνικούς φαρμακευτικούς οργανισμούς 
παγκόσμια, καλεί τις κυβερνήσεις και εμπλεκόμενους φορείς να 
υποστηρίξουν τους φαρμακοποιούς και τις ομάδες τους ως βασικούς 
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συνεργάτες σε αυτήν την παγκόσμια κρίση υγείας, ώστε το κοινό να 
μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται στους φαρμακοποιούς για τις 
εβδομάδες και τους μήνες που θα ακολουθήσουν. 
 
Η FIP ζητά τα ακόλουθα μέτρα: 
 

1. Αναγνώριση των φαρμακοποιών και του προσωπικού 
των φαρμακείων ως βασικών εργαζομένων στην 
πανδημία. Για παράδειγμα, πλήρη συμπερίληψή τους σε 
πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης, παρέχοντάς τους 
ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της καραντίνας 
αλλά και φροντίδα των παιδιών σε περίπτωση που τα 
σχολεία παραμείνουν κλειστά. 
 

2. Εξασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισμό για το προσωπικό των 
φαρμακείων, σύμφωνα με τις οδηγίες της FIP «Πανδημία 
Coronavirus SARS-CoV-2 / COVID-19: Πληροφορίες και 
τρέχουσες οδηγίες για τους φαρμακοποιούς και το 
εργατικό δυναμικό των φαρμακείων» και σύμφωνα με τις 
συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 
 

3. Συμπερίληψη των εργαζόμενων σε φαρμακεία στις 
ομάδες βασικών εργαζομένων υγειονομικής περίθαλψης 
και που θα εξεταστούν για κοροναϊό / COVID-19. 
 

4. Παροχή υλικοτεχνικής και οικονομικής υποστήριξης για 
την κατ 'οίκον παράδοση φαρμάκων και ιατρικών 
συσκευών από φαρμακοποιούς, ιδιαίτερα σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου, όπως ηλικιωμένοι, ασθενείς με μη 
μεταδοτικές ασθένειες και ασθενείς σε ανοσοκαταστολή 
(συγγενή ή επίκτητη), για τους οποίους έχει δοθεί 
σύσταση να παραμείνουν στο σπίτι. Αυτό μπορεί να γίνει 
σε συνεργασία με ταχυδρομικές υπηρεσίες ή με άλλους 
συνεργάτες υλικοτεχνικής υποστήριξης. 
 

5. Δυνατότητα χρηματοδότησης για την παροχή επιπλέον 
φαρμακευτικών υπηρεσιών σε ασθενείς που πρέπει να 
παραμείνουν σπίτι.  
 

6. Σε συντονισμό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της 
αλυσίδας εφοδιασμού φαρμάκων, δυνατότητα έγκαιρης 
ανανέωσης συνταγών, προμήθεια μεγαλύτερων 
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ποσοτήτων φαρμάκων και προμηθειών έκτακτης 
ανάγκης χωρίς ιατρική συνταγή, ειδικά για ασθενείς με 
χρόνιες μη μεταδοτικές ασθένειες, οι οποίοι αποτελούν 
ομάδα υψηλότερου κινδύνου για μόλυνση από COVID- 
19. Αυτό πρέπει να γίνει με σταδιακό τρόπο ώστε να 
αποφευχθούν οι ελλείψεις φαρμάκων και η περαιτέρω 
κόπωση του προσωπικού των φαρμακείων, που 
βρίσκονται ήδη υπό πίεση από τις απαιτήσεις της μάχης 
ενάντια στην πανδημία. 
 

7. Εντοπισμός φαρμάκων που κινδυνεύουν από έλλειψη 
και κινητοποίηση για την εφαρμογή στρατηγικών 
μετριασμού, όπως η εξουσιοδότηση των φαρμακοποιών 
να πραγματοποιούν θεραπευτική υποκατάσταση 
σκευάσματος χωρίς την άδεια του συνταγογραφούντος 
ιατρού. 
 

8. Δυνατότητα παροχής φαρμάκων που συνήθως 
παρέχονται σε εξωτερικούς ασθενείς από νοσοκομειακά 
φαρμακεία από τα κοινοτικά φαρμακεία, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η μετακίνηση ασθενών προς τα νοσοκομεία 
και κατ’ επέκταση η περαιτέρω πίεση των 
νοσοκομειακών φαρμακείων. 
 

9. Δυνατότητα εκτέλεσης καθηκόντων ρουτίνας φαρμακείου 
εξ αποστάσεως, μέσω τηλε-φαρμακευτικής 
συμβουλευτικής μεταξύ άλλων. 
 

10. Οι κυβερνήσεις καθώς και οι εργοδότες να διασφαλίζουν 
ότι οι φαρμακοποιοί λαμβάνουν επαρκή διαλείμματα 
κατά τη διάρκεια της βάρδιάς τους, αλλά και χρόνο 
ξεκούρασης μεταξύ των αλλαγών βάρδιας, προκειμένου 
να είναι σε θέση να συνεχίσουν να παρέχουν 
φαρμακευτική περίθαλψη. 
 

11. Έκδοση ευρέων ανακοινώσεων για την ενθάρρυνση της 
ανακατανομής ενεργών φαρμακοποιών και βοηθών 
φαρμακοποιών στην πρώτη γραμμή, ώστε να 
βοηθήσουν στην αυξημένη ζήτηση που υπάρχει στα 
φαρμακεία αυτή την περίοδο.  
 

12. Διασφάλιση ότι οι φοιτητές φαρμακευτικής και οι 
ασκούμενοι φαρμακοποιοί είναι σημαντικοί παράγοντες 
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στην ομάδα υγειονομικής περίθαλψης και ότι, όπου είναι 
εφικτό, χρησιμοποιούνται για να συμβάλλουν στη 
φροντίδα των ασθενών. 
 

13. Περαιτέρω επενδύσεις σε υποδομές ανοσοποίησης 
πέραν της βρεφικής ηλικίας, για να διασφαλιστεί ότι τα 
συστήματα υγείας είναι έτοιμα για μαζική ανοσοποίηση 
του πληθυσμού κατά του COVID-19 όταν γίνουν 
διαθέσιμα τα εμβόλια. Προκειμένου να επεκταθεί η 
ικανότητα ανοσοποίησης, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο ενημέρωσης των κανονισμών 
τους, επιτρέποντας στους φαρμακοποιούς να 
εμβολιάζουν ενήλικες για ασθένειες που μπορούν να 
προληφθούν μέσω εμβολίων, συμπεριλαμβανομένου του 
COVID-19, όταν αυτό γίνει εφικτό. 
 

14. Εξουσιοδότηση και αξιοποίηση του δικτύου φαρμακείων 
για τη συμβολή σε μαζικά διαγνωστικά τεστ για τον ιό, 
έπειτα από έγκριση τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων για τη 
χρήση άμεσων παρά τη κλίνη του ασθενούς αναλύσεων 
για το COVID-19, στα κατάλληλα άτομα της κοινότητας.  
  

15. Εξουσιοδότηση των φαρμακοποιών να ελέγχουν και να 
αντιμετωπίζουν καταστάσεις με παρόμοια συμπτώματα 
με τον COVID-19, όπως η στρεπτοκοκκική λοίμωξη, 
επιτρέποντας στους ειδικούς υγειονομικής περίθαλψης 
να επικεντρωθούν στην άμεση θεραπεία ασθενών με 
COVID-19. 
 

16. Χρηματοδότηση της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης 
γύρω από τις μολυσματικές ασθένειες και την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι φαρμακοποιοί είναι εναρμονισμένοι με 
τις κλινικές και κανονιστικές αλλαγές. 
 

17. Τρέχουσες, ακριβείς και περιεκτικές πληροφορίες για το 
COVID-19 στους φαρμακοποιούς πρέπει να παρέχονται 
από τις κυβερνήσεις. 
 

18. Επιτάχυνση διαδικασιών για τεκμηριωμένες επιλογές σε 
εμβόλια και θεραπείες έναντι του COVID-19 
εφαρμόζοντας μια συστηματική, παγκόσμια και 
συνδυαστική προσέγγιση, διευκολύνοντας τη συλλογή, 
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την πρόσβαση και την κοινή χρήση δεδομένων και 
αξιοποιώντας πλήρως την τεχνογνωσία των 
φαρμακευτικών επιστημόνων καθώς και των 
φαρμακοποιών. 
 

19. Εγκαθίδρυση κατάλληλων υπηρεσιών για την 
ψυχολογική υποστήριξη των φαρμακοποιών και του 
προσωπικού των φαρμακείων. Έχουμε ήδη δει θανάτους 
φαρμακοποιών που σχετίζονται με κοροναϊό / COVID-19. 
Πολλοί φαρμακοποιοί θα έχουν επίσης ασθενείς που 
έχουν καταλήξει εξαιτίας του ιού. 
 

20. Παροχή οικονομικής βοήθειας στα φαρμακεία σε 
περίπτωση προσωρινού κλεισίματος για λόγους υγείας. 
 

21. Οι εθνικοί φαρμακευτικοί οργανισμοί, με τη συνεισφορά 
όλων των μελών του φαρμακευτικού εργατικού 
δυναμικού, από τις κοινότητες και την ακαδημία· το 
εργατικό δυναμικό εφοδιασμού και εργατικής 
υποστήριξης· από τη βιομηχανία μέχρι και το 
νοσοκομείο· να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στην 
πανδημία COVID-19 και με πνεύμα αλληλεγγύης. 
 

22. Ανάδειξη της σημασίας της διεθνούς συνεργασίας για την 
καταπολέμηση της πανδημίας coronavirus / COVID-19. 
 

23. Συνεργασία κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, 
όπως ο ΟΗΕ, ο ΠΟΥ, η UNICEF, η UNHCR και η 
UNESCO, μαζί με διεθνείς φιλανθρωπικούς οργανισμούς 
για τη δημιουργία μηχανισμού χρηματοδότησης για να 
διασφαλιστεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες διαθέτουν 
τον εξοπλισμό, τις προμήθειες και τους πόρους που 
απαιτούνται για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και 
εκπαίδευσης. 

 
Τα παραπάνω μέτρα είναι επειγόντως απαραίτητα 
για να διασφαλιστεί η συνέχεια της φαρμακευτικής 
περίθαλψης των πολιτών σε όλο τον κόσμο και 
ώστε ο φαρμακοποιός να μπορεί να συνεισφέρει με 
ακόμη ισχυρότερο ρόλο στην καταπολέμηση του 
κοροναϊού / COVID-19. 
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Mr Dominique Jordan (Switzerland) 

Πρόεδρος FIP 

 

Dr Catherine Duggan (Netherlands)  

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Dr Carmen Peña (Spain) 

Πρώην Πρόεδρος 

 

Prof. Giovanni Pauletti (USA) 

Επιστημονικός Γραμματέας 

 

Ms Ema Paulino (Portugal) 

Eπαγγελματική Γραμματέας 

 

Prof. William Charman (Australia) 

Πρόεδρος του FIP Education 

 

Prof. Tatsuro Irimura (Japan) 

Πρόεδρος του Board of Pharmaceutical Sciences 

 

Mr Paul Sinclair (Australia) 

Πρόεδρος του Board of Pharmaceutical Practice 

 

Dr Linda Hakes (UK) 

Αντιπρόεδρος 

 

Mr Carlos Lacava (Uruguay) 

Αντιπρόεδρος 
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Dr Tom Menighan (USA) 

Αντιπρόεδρος 

 

Ms Samira Shammas (Jordan) 

Αντιπρόεδρος 

 

Prof. Ashok Soni (UK) 

Αντιπρόεδρος 

 

Ms Jacqueline Surugue (France) 

Αντιπρόεδρος 

 

Ms Eeva Teräsalmi (Finland) 

Αντιπρόεδρος 
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