ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Για την καλύτερη υποστήριξη των ασθενών σας την περίοδο της επιδημίας του κορονοϊού και
επιθυμώντας να συνδράμουμε στην πιστή εφαρμογή των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, το πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών TOGETHER@HOME προσφέρει τη δυνατότητα παράδοσης
στο σπίτι των ασθενών των φαρμάκων pasireotide, midostaurin, ruxolitinib, deferioxamine, deferasirox,
eltrombopag, omalizumab, canakinumab (προϊόντα της εταιρείας Novartis). Η παράδοση κατ’ οίκον θα
πραγματοποιείται από την εταιρεία Bioaxis.
Εστιασμένοι στην αποστολή μας να βοηθάμε τους Έλληνες ασθενείς να ζήσουν περισσότερο και με
καλύτερη ποιότητα ζωής, καθώς και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία αυτή τη δύσκολη
στιγμή, η συγκεκριμένη υπηρεσία θα πραγματοποιείται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που τα
κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού είναι σε ισχύ.

1 ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ
PASIREOTID, MIDOSTAURIN, RUXOLITINIB,
DEFERIOXAMINE, DEFERASIROX,
ELTROMBOPAG, OMALIZUMAB, CANAKINUMAB
Το TOGETHER@HOME είναι ένα Πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών με νόσο του
Cushing υπό θεραπεία με pasireotide, με FLT3+ oξεία μυελογενή λευχαιμία ή
νόσο προχωρημένης συστηματικής μαστοκυττάρωσης υπό θεραπεία με
μιντοσταυρίνη, με μυελοΐνωση ή αληθή πολυκυτταραιμία υπό θεραπεία με
ruxolitinib, με υπερφόρτωση σιδήρου λόγω συχνών μεταγγίσεων υπό θεραπεία με
deferioxamine ή deferasirox, με αυτοάνοση θρομβοπενία ή με σοβαρή απλαστική
αναιμία υπό θεραπεία με eltrombopag, με σοβαρό αλλεργικό άσθμα υπό θεραπεία
με omalizumab, με σύνδρομα περιοδικού πυρετού ή νόσο του Still υπό θεραπεία
με canakinumab.

read more →

2 ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 210 6836702
Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 έως 21:00
(εκτός επίσημων θρησκευτικών και εθνικών εορτών)

3 Bioaxis Healthcare
Πιστοποιημένος πάροχος υπηρεσιών υγείας αναλαμβάνει την παράδοση
φαρμάκων στο σπίτι των ασθενών σας.
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή
παρακολούθηση της σχέσης οφέλους- κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες σύμφωνα
με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων αναφορών, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους: Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης
Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ: http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral, Έντυπη μορφή, αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του
ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός) τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 -2040380 ή 213-2040337, Υποβολή μέσω ΦΑΞ στο 210 6549585. Εναλλακτικά, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να
αναφερθούν στο Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Novartis (Hellas), Αναφορά Ανεπιθύμητων Συμβάντων και για Αναφορά Παραπόνων, και Επικοινωνία. Έχετε λάβει το παρόν email
ως επαγγελματίας υγείας από τη διεύθυνση αλληλογραφίας που δηλώσατε στη φόρμα συναίνεσης που παραδόθηκε στην εταιρεία μας μέσω επιστημονικού μας συνεργάτη.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με την εταιρεία Novartis Hellas στο τηλ 210-2816415. Σας ενημερώνουμε πως διατηρείτε τα δικαιώματα που σας
παρέχει η ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, αντίρρησης καθώς και άλλα
δικαιώματα συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να καταθέσουν καταγγελία στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων). Σε περίπτωση που δεν θέλετε να λαμβάνετε παρόμοια
αλληλογραφία στο μέλλον, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως την άρνησή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy.novartisgr@novartis.com. Για περισσότερες
πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Γενική Ενημέρωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον παρακάτω σύνδεσμο: www.novartis.gr/node/16901.
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