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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

«Η ανάγκη για 
μία ενιαία φωνή 
των ασθενών ήταν 
δεδομένη, ωστόσο 
η πορεία δεν ήταν 
προδιαγεγραμμένη» 
σύμφωνα με τον 
Δημήτρη Συκιώτη, 
Πρόεδρο της 

Πανελλήνιου Συλλόγου Διαβήτη, 
ο οποίος επισημαίνει ότι «στα χρόνια 
της κρίσης άλλαξαν πολλά. Το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας δέχθηκε ισχυρές πιέσεις, 
η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υποβαθμίστηκε, τα δικαιώματα των 
ασθενών -ουσιαστικά του κάθε πολίτη- 
αμφισβητήθηκαν στην πράξη. Η θετική 
όψη αυτών των προκλήσεων ήταν μία 
δυναμική κινητοποίηση των ίδιων των 
ασθενών».

Από την πλευρά 
της η Βασιλική 
Μαράκα, 
Πρόεδρος του 
Συλλόγου Ατόμων 
με Σκλήρυνση 
Κατά Πλάκας 
συμπληρώνει: «Σε 
αυτό το περιβάλλον, 

πολλοί σύλλογοι δημιουργήθηκαν, 
οι παλαιότεροι εντατικοποίησαν τις 
προσπάθειές τους για την επούλωση 
των πληγών της κρίσης, μία ανερχόμενη 
ομάδα καταρτισμένων εκπροσώπων των 
ασθενών και στελεχών των συλλογικών 
οργάνων με τεχνογνωσία και δικτύωση 
στο εξωτερικό, αναδείχθηκε στο 
επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου για τις 
πολιτικές υγείας». 

Η Κατερίνα 
Κουτσογιάννη, 
Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας 
Συλλόγων 
Ασθενών, Γονέων, 
Κηδεμόνων και 
φίλων παιδιών με 

ρευματικά νοσήματα «Ρευμαζην», 

Μία μακρά διαδρομή συνεργασίας, ζυμώσεων και ωρίμανσης φτάνει αυτές τις 
ημέρες σε ένα ιδιαίτερα κομβικό σημείο. Το όραμα για μία κοινή, μία δυνατή φωνή 
των ασθενών στην Ελλάδα όπως έχει αναδειχθεί ήδη από το πρώτο πανελλήνιο 
συνέδριο «Patients in Power» το 2012, γίνεται πλέον πραγματικότητα με την 
ίδρυση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. 
Πρόκειται για μία αρχική πρωτοβουλία 30 συλλόγων και ομοσπονδιών από 
διαφορετικές θεραπευτικές κατηγορίες, η οποία αναπτύσσεται σε έξι πυλώνες:
1.  Συνεργασία και συντονισμός των σωματείων για ζητήματα υγείας οριζόντιου 

ενδιαφέροντος
2.  Προάσπιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας και ενίσχυση του 

εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών απέναντι σε θεσμούς
3.  Συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τις πολιτικές 

υγείας.
4.  Δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.
5.  Ενδυνάμωση των ασθενών και ανάπτυξη δεξιοτήτων των συλλόγων τους. 
6.  Προαγωγή και συμμετοχή στην επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση.

Το Health Daily συνάντησε και συνομίλησε με ορισμένους από τους 
πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας, τα εφτά μέλη της Προσωρινής 
Διοικούσας Επιτροπής που έχει αναλάβει να οδηγήσει την Ένωση μέχρι την 
πρώτη γενική συνέλευση και την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. 
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τονίζει ότι «οι συνθήκες είχαν ωριμάσει τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε 
διεθνές επίπεδο. Ο νέος ρόλος του ασθενούς ξεφεύγει σταδιακά από το 
στενό πλαίσιο του παθητικού λήπτη υπηρεσιών υγείας. Η οικοδόμηση 
ενός ασθενοκεντρικού συστήματος Υγείας που θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς 
συνθήκες πρόσβασης στην πρόληψη και τη θεραπεία, προϋποθέτει ένα πιο 
ενεργό και δυναμικό ρόλο των ίδιων ασθενών». 

«Μέχρι το 2017, μόνο τρεις χώρες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν προέβλεπαν τη συμμετοχή των ασθενών στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τις πολιτικές υγείας: 
η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κύπρος, με την τελευταία να 
θεσμοθετεί τελικά τον ενεργό και ουσιαστικό ρόλο τους 
εκείνη τη χρονιά. Η χώρα μας παραμένει ουραγός. Κατά 
τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι κυβερνήσεις 
επιχείρησαν να εφαρμόσουν μία σειρά από μεταρρυθμίσεις 
στην υγεία, ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητά τους. 

Δεν τόλμησαν όμως ένα από τα πιο σημαντικό βήματα, την αναγνώριση του 
ισότιμου ρόλου μας για τη χάραξη, υλοποίηση και αξιολόγηση των πολιτικών 
υγείας» δήλωσε ο Δημήτρης Κοντοπίδης, Επίτιμος Πρόεδρος Πανελλήνιου 
Συλλόγου για την Κυστική Ίνωση. 

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλαμίτση, Πρόεδρο της 
Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των 
Ασθενών και του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος 
Ελλάδας Προμηθέας, «οι σύλλογοι ασθενών έχουμε 
επίγνωση ότι η απουσία ενιαίας φωνής συνέβαλε στην 
υποεκπροσώπησή μας. Για το λόγο αυτό, ένα συλλογικό 
όργανο συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση και αναγκαία 
συνθήκη για να καταστούμε ισότιμος και αξιόπιστος 
συνομιλητής. Η ίδρυση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας 

θέτει πλέον τις βάσεις για να διεκδικήσουμε με αξιώσεις τη θεσμοθέτηση της 
συμμετοχής μας στις αποφάσεις για τα θέματα που μας αφορούν και για να 
ενισχύσουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες στη χώρα μας». 

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η τοποθέτηση της Μαίρης 
Χήναρη, η οποία είναι Αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Αθηνών: «Στην πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά 
κινούμενη άμμο της προηγούμενης δεκαετίας, οι 
σύλλογοι ασθενών επέδειξαν σύνεση και ωριμότητα. 
Η συμμετοχή μας στη δημόσια σφαίρα για τις πολιτικές 
υγείας δεν περιορίστηκε σε ένα στείρο, καταγγελτικό λόγο. 
Αντίθετα, επεκτάθηκε στην υποβολή τεκμηριωμένων 

προτάσεων, στην επένδυση για την εκπαίδευση, εξειδίκευση και κατάρτιση 
των εκπροσώπων μας, στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς». 

Στο ίδιο μήκος, ο Νίκος 
Δέδες, Πρόεδρος 
του Συλλόγου 
Οροθετικών Ελλάδας 
«Θετική Φωνή» 
και του European 
AIDS Treatment 
Group, συμπληρώνει: 
«Ακριβώς αυτή τη 

μαγιά έρχεται να αξιοποιήσει η Ένωση 
Ασθενών Ελλάδας. Η εμπειρία των 
συλλόγων από το έργο τους στις επιμέρους 
θεραπευτικές κατηγορίες, ανάγεται πλέον 
σε οριζόντιο επίπεδο. Οραματιζόμαστε 
το συλλογικό όργανο ως ένα εργαστήριο 
διαλόγου και παραγωγής τεκμηριωμένων 
προτάσεων στο χώρο της υγείας. Η 
καθολική πρόσβαση, η πρωτοβάθμια 
φροντίδα, οι συνθήκες και η διάρθρωση 
των νοσοκομείων, η φαρμακευτική 
πολιτική, η αγωγή και η προαγωγή 
υγείας αποτελούν ορισμένους από τους 
σημαντικότερους πυλώνες πάνω στους 
οποίους αναπτύσσουμε τον ενεργό μας 
ρόλο». 

Η προστασία της υγείας του πληθυσμού 
προϋποθέτει την αποτελεσματική και 
αποδοτική λειτουργία του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, το οποίο οφείλει να 
προσφέρει δωρεάν και ισότιμες υπηρεσίες 
υγείας σε όλους τους πολίτες. Οι χρόνιες 
παθογένειες όπως η έλλειψη σχεδιασμού, οι 
ανεπαρκείς πόροι και η αναποτελεσματική 
διαχείρισή τους, η αδύναμη διοίκηση σε 
ένα πλαίσιο κομματικών εξαρτήσεων και 
συνεπώς η υποβαθμισμένη ποιότητα των 
υπηρεσιών, καθιστούν όσο ποτέ επιτακτική 
την ανάγκη μίας εθνικής πολιτικής και 
μαζί μίας ευρείας κοινωνικής συμμαχίας 
για την προστασία του δικαιώματος στην 
υγεία. Σε αυτή τη διαδικασία, η Ένωση 
Ασθενών Ελλάδας φιλοδοξεί να αναλάβει 
πρωταγωνιστικό ρόλο, υπηρετώντας το 
όραμα για ένα πραγματικά ασθενοκεντρικό 
σύστημα υγείας. 

EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS 
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Q	ΔΩΡΕΑΝ ΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 
Μέσω του Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας

Οι Μονάδες του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας (ΜΙΑ) διασυνδέονται με 
το υπουργείο Υγείας για να παρέχουν στους ασθενείς με καρκίνο γενετικές 
εξετάσεις με τεχνολογίες αλληλούχησης νέας γενιάς για τη διάγνωση του 
καρκίνου. Αυτές οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται δωρεάν σε ασθενείς 
που θα παραπέμπονται από τους θεράποντες ιατρούς τους προς τις μονάδες 
του Δικτύου χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή από πλευράς τού ασθενή. 
Συγκεκριμένα, οι γενετικές εξετάσεις αφορούν σε βιοδείκτες για συμπαγείς 
όγκους, αιματολογικές κακοήθειες και τα κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου. 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, όπου περιγράφονται τα 
γονίδια προς έλεγχο και οι τρεις κατηγορίες καρκίνου, η παραπάνω διαδικασία 
θα υποστηριχθεί από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΗΔΙΚΑ) μέσω της εφαρμογής «Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης». 
«Σήμερα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία ενός φιλόδοξου εγχειρήματος που 
εντάσσεται στις εμβληματικές δράσεις που υλοποιεί ο Τομέας Έρευνας και 
Καινοτομίας του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με στόχο την 
ανάδειξη της απήχησης της έρευνας στην κοινωνία με τρόπο απτό, συγκεκριμένο 
και ορατό. Το εγχείρημα αυτό, η δημιουργία δηλαδή του Εθνικού Δικτύου 
Ιατρικής Ακριβείας, της ιατρικής του μέλλοντος όπως πολλοί ειδικοί ισχυρίζονται, 
στην ογκολογία υλοποιείται σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και 
φθάνει στο κομβικό στάδιο της παροχής διαγνωστικών υπηρεσιών υγείας στους 
πολίτες που τις έχουν ανάγκη», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας 
και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης. «Η συγκεκριμένη εμβληματική δράση, που 
ξεκίνησε με πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, 
Κώστα Φωτάκη, δίνει μια ευκαιρία στην ερευνητική κοινότητα να ανοιχτεί προς 
την κοινωνία, καλύπτοντας μια σημαντική της ανάγκη» σημείωσε ο συντονιστής 
του Δικτύου, διευθυντής στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Κώστας 
Σταματόπουλος. Οι ΜΙΑ, στις οποίες θα πραγματοποιούνται δωρεάν οι εξετάσεις 
είναι στην Αθήνα (Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, 
Ερευνητικό Κέντρο Αλ. Φλέμινγκ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, 
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του ΕΚΠΑ), στη Θεσσαλονίκη (Ινστιτούτο 
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ) και στο Ηράκλειο Κρήτης (Ινστιτούτο 
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ). 

Q	ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ  
ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Τι έχει γίνει στην Ελλάδα

Η 26η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η 
Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 
με στόχο την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών και των κοινωνιών σχετικά με τις 
επιπτώσεις της κατάχρησης ναρκωτικών. 
Με στόχο αφενός την αντιμετώπιση των 
εξαρτήσεων και αφετέρου το συνεχές στην 
φροντίδας και στην κάλυψη των ιδιαίτερων 
αναγκών των ατόμων, το υπουργείο έχει 
προχωρήσει στις παρακάτω ρυθμίσεις: 
Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό 
των βασικών αρχών και προδιαγραφών 
ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων 
συμβουλευτικής, σωματικής αποτοξίνωσης, 
θεραπείας εσωτερικής παραμονής και 
εξωτερικής παρακολούθησης, και 
κοινωνικής επανένταξης που ρυθμίζει 
το πλαίσιο λειτουργίας των δομών 
αντιμετώπισης της εξάρτησης, ορίζει 
συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης 
και κυρώσεις για όσα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα δεν την ακολουθούν. Επίσης 
Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό 
των όρων και των προϋποθέσεων 
ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων 
Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ). Η απόφαση 
δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας ΧΕΧ ως 
ένα επιπλέον εργαλείο πολιτικής μείωσης 
της βλάβης που απευθύνεται σε ενεργούς 
χρήστες ναρκωτικών σε άτομα δηλαδή που 
αποτελούν την πιο περιθωριοποιημένη 
ομάδα χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών. 
Επιπλέον, θεσμοθετήθηκαν οι Κοινωνικοί 
Συνεταιρισμοί Ένταξης (ΚΟΙΣΕΝ) ειδικά 
για απεξαρτημένους, κατά το αντίστοιχο 
πρότυπο των Κοινωνικών Συνεταιρισμών 
για τους ψυχικά ασθενείς. Οι ΚΟΙΣΕΝ 
στοχεύουν στη διευκόλυνση της εργασιακής 
αποκατάστασης των πρώην εξαρτημένων 
ατόμων με απώτερο στόχο τον 
αποστιγματισμό και την κοινωνική ένταξη. 
Τέλος, εκπονήθηκε από το Υπουργείο 
Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση 
των Εξαρτήσεων που αποτελείται από μια 
σειρά αλληλοενισχυόμενων πολιτικών 
Μείωσης της Ζήτησης ψυχοδραστικών 
ουσιών και άλλων συμπεριφορών που 
περιλαμβάνουν την πρόληψη, τη μείωση 
της βλάβης, τη θεραπεία και την κοινωνική 
ένταξη. Η στρατηγική περιλαμβάνει μέτρα 
(νομοθετικές ρυθμίσεις) και εργαλεία 
(χρηματοδότηση) που έχουν ήδη 
εξασφαλιστεί.

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 

Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα για διορισμούς στο ΚΕΕΛΠΝΟ για το πρόγραμμα 
«PHILOS», ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), διευκρινίζει ότι:  
«Οι προσλήψεις προσωπικού στελέχωσης των Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων 
Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) έχουν 
υλοποιηθεί σε συνέχεια της εγκεκριμένης από τον ΑΣΕΠ πρόσκλησης ενδιαφέροντος 
και οι πίνακες των επιτυχόντων έχουν αναρτηθεί από τον Φεβρουάριο του 2019. 
Ο ΕΟΔΥ αιτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας τη συνέχιση της διαδικασίας των 
προσλήψεων και των διαδικασιών υπογραφής των συμβάσεων των επιτυχόντων στο 
διαγωνισμό του 2019 καθώς η αύξηση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών, 
ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη στελέχωσης 
των ΚΦΠΜ και των ΚΥΤ με το απαραίτητο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό». 
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https://www.philips.gr/healthcare/resources/landing/lumify
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Q	ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ
Σημαντική η ασφαλής αγορά και η ασφαλής χρήση  
για την οφθαλμική υγεία

Με σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού που χρησιμοποιεί ή 
πρόκειται να χρησιμοποιήσει φακούς επαφής, για την ορθή αγορά και διακίνησή 
τους, αλλά και την παροχή οδηγιών και συστάσεων σχετικά με την ασφαλή 
χρήση και την φροντίδα τους, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες επιπτώσεις στην 
οφθαλμική υγεία, η Πανελλήνια Ένωση Οπτικών και Οπτομετρών (ΠΕΟΟ), ο 
Σύνδεσμος Οπτικών και Οπτομετρών Βορείου Ελλάδος (ΣΟΟΒΕ) και η Ελληνική 
Ακαδημία Οπτομετρίας (ΕΑΟ), καμπάνια ενημέρωσης με θέμα «Φοράω Φακούς, 
Ενημερώνομαι Υπεύθυνα». Σε χθεσινή συνέντευξη τύπου, οι εκπρόσωποι των 
παραπάνω φορέων αναφέρθηκαν στις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφαλή 
χρήση τους και την ευκολία που παρέχουν στο να ακολουθεί κανείς τον τρόπο ζωής 
που επιθυμεί, τη χρήση τους στη διόρθωση όλων των διαθλαστικών προβλημάτων 
όρασης (μυωπία, υπερμετρωπία κα.), στο ρόλο του Εφαρμοστή Φακών Επαφής στη 
διαπίστωση της καταλληλότητας του ενδιαφερόμενου ως μελλοντικού χρήστη ΦΕ, 
και, διευκρίνισαν και την έννοια του «ιδανικού ΦΕ» για το ίδιο το άτομο. Τόνισαν 
την ορθή χρήση ειδικώς για τα παιδιά και απάντησαν στα ερωτήματα «από πού, 
από ποιόν, πότε και με ποιο τρόπο» μπορεί ο καταναλωτής να προμηθεύεται με 
ασφάλεια τους φακούς επαφής του. Στο πλαίσιο της καμπάνιας έχει δημιουργηθεί 
ενημερωτικό site στη διεύθυνση www.foraofakous.gr, θα διανεμηθεί έντυπο υλικό 
στα καταστήματα μέλη των φορέων, θα γίνει καμπάνια στα Social Media (fb και 
Instagram), ενώ στα καταστήματα μέλη των φορέων θα δίνεται στους επισκέπτες 
ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των συνηθειών του καταναλωτή.

Q	ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕΑΕ
Από ανταποδοτικά τέλη

Με ανακοίνωσή του, ο Οδοντιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών (ΟΣΑ), εκφράζει 
τη διαμαρτυρία του για την επιβολή 
αναδρομικού «χαρατσιού» όπως το 
χαρακτηρίζει προς τους Οδοντιάτρους 
από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας για οφειλές τους, από 
ανταποδοτικά τέλη, που περιέχονται στον 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της 
ΕΕΑΕ. «Πρόκειται για εισπρακτική λογική 
εις βάρος των οδοντιάτρων, την οποία δεν 
μπορούμε να αποδεχθούμε. Στα πλαίσια 
αυτά, καλούμε τους οδοντιάτρους να 
ζητήσουν περαιτέρω διευκρινήσεις και 
να μην καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό, 
που αποδεδειγμένα δεν οφείλουν» 
τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του 
ΟΣΑ, Αθανάσιος Υφαντής. Σε επιστολή 
του προς την Ελληνική Οδοντιατρική 
Ομοσπονδία ο ΟΣΑ ζητά να προβεί σε 
κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου 
να αποσαφηνιστεί ότι η αρμοδιότητα 
επί των άνω πρακτικών (εργαστήρια 
κατηγορίας Χ-οδ) ασκείται από τους 
οικείους οδοντιατρικούς Συλλόγους 
σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 
4316/2014, άλλως, να επιδιωχθεί άμεσα 
σχετική νομοθετική ρύθμιση, για να 
επανέλθει το προγενέστερο καθεστώς.

Πληροφορίες: Ανθή Αγγελοπούλου, Τ: 6944 299 867, E: anthiangelopoulou@gmail.com  
Υπεύθυνη Διαφήμισης: Χρυσούλα Κορδούλη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 204), E: ckordouli@boussias.com

ΙOYΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Β’ Εξαμήνου 2019 HealthDaily
• 26 Ιουλίου

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ 
Μάθετε, προφυλαχτείτε και 
αντιμετωπίστε έναν ύπουλο εχθρό

• 20 Σεπτεμβρίου 

ΑΝΟΙΑ / ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ 
Οι επιδημίες του 21ου αιώνα

• 27 Σεπτεμβρίου

ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ/ 
ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ 
ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ 
Ο παράγοντας καρδιά  
στο μικροσκόπιο 

• 10 Οκτωβρίου

ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
Οι σημαντικότερες παθήσεις  
και οι τρόποι αντιμετώπισης τους

• 11 Οκτωβρίου

ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ /  
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 
Η έγκαιρη έναρξη θεραπείας 
προσφέρει ποιότητα ζωής

• 25 Οκτωβρίου

ΨΩΡΙΑΣΗ 
Αποτελεσματική αντιμετώπιση 
για ένα καθαρότερο δέρμα

• 15 Νοεμβρίου 

ΔΙΑΒΗΤΗΣ /ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 
Η άγνοια, οι κίνδυνοι,  
η πρόληψη και η  
αντιμετώπιση δύο  
σοβαρών νόσων

• 29 Νοεμβρίου

ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 
Η σχέση της ΧΑΠ με άλλα 
νοσήματα και οι καλύτερες 
θεραπείες

• 13 Δεκεμβρίου 

HIV - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ AIDS  
1Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
Σπάμε τα ταμπού, μιλάμε  
για τον HIV: πρόληψη  
και αντιμετώπιση
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Διοργάνωση

www.biosimilarsconference.gr 

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, Αθήνα

Τα βιολογικά & βιο-ομοειδή προϊόντα  
και ο ρόλος τους στην Ελλάδα!

Η πρόσβαση των ασθενών σε ασφαλείς, αποτελεσματικές και καινοτόμες 
θεραπείες αλλά και η εξοικονόμηση πόρων αποτελεί σημαντικό στόχο για 
όλα τα συστήματα υγείας. Καθώς αυξάνεται η διαθεσιμότητα και η χρήση των 
βιο-ομοειδών φαρμάκων τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα να μειωθεί το συνολικό 
κόστος της δημόσιας φαρμακευτικής περίθαλψης και να αυξηθεί η πρόσβαση 
των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες. 

Η συνεχιζόμενη συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών, οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, η ανασκόπηση της τρέχουσας και νέας κυβερνητικής  πολιτικής 
απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση της απορρόφησης βιολογικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των βιο-ομοειδών. Παρά τα πιθανά οφέλη των βιο-
ομοειδών, ορισμένοι παράγοντες μπορούν να περιορίσουν την πρόσληψή τους. 

Οι στόχοι του συνεδρίου:

•  Καθορισμός βασικών ζητημάτων και προκλήσεων στην αγορά για βιολογικά 
προϊόντα και βιο-ομοειδή

•  Προσδιορισμός του ρόλου και της ευθύνης των Επαγγελματιών Υγείας, των 
υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής, των φαρμακευτικών εταιρειών, των 
πληρωτών σχετικά με τα βιολογικά και βιολογικά ανάλογα φάρμακα και

•  Εντοπισμός δράσεων ή πολιτικών που μπορούν να αναλάβουν όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για τη βελτιστοποίηση της ασφαλούς και αποδοτικής 
χρήσης των βιολογικών και των βιο-ομοειδών.

Στο 2ο Συνέδριο για τα βιο-ομοειδή & βιολογικά  
προϊόντα θα συζητηθούν:

•  Βασικά ζητήματα και προκλήσεις στο πλαίσιο της αγοράς των βιολογικών 
προϊόντων

•  Καλύτερη φροντίδα και εκτεταμένη πρόσβαση: Πολιτικές που θα οδηγήσουν 
στην αύξηση της διείσδυσης των βιο-ομοειδών προς όφελος του συστήματος 
υγείας.

• Εμπειρία & προσδοκίες για την αγορά  των βιολογικών προϊόντων

Χορηγίες & Συμμετοχές: Χρυσούλα Κορδούλη, T: 210 661 7777, (εσωτ. 204), F: 210 6617 778, E: ckordouli@boussias.com
Ζωή Ρακοπούλου, T: 6948 388608, E: rakopoulou@boussias.com
Περιεχόμενο: Νέλλη Καψή, T: 210 6617 777 (εσωτ. 281), F: 210 6617 778, E: nellykapsi@yahoo.com
Ναταλία Τουμπανάκη, T: 694 7936 708, F: 210 6617 778, E: ntoubanaki@boussias.com

http://www.biosimilarsconference.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print
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Q	ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ  
ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ  
ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
Νέα έρευνα που τα συνδέει

Τα στοιχεία μεγάλης επιστημονικής 
έρευνας στην Αμερική, δείχνουν ότι η 
παχυσαρκία κρύβεται πίσω από την 
αύξηση των καλά διαφοροποιημένων 
καρκίνων του θυρεοειδούς. Η έρευνα, 
που ανέλυσε δεδομένα από τρεις 
μεγάλες εθνικές βάσεις δεδομένων των 
ΗΠΑ, παρουσιάστηκε στις 25 Μαρτίου 
στο ENDO 2019 (Ετήσια Συνάντηση της 
Εταιρείας Ενδοκρινολόγων). Σύμφωνα 
με τα στοιχεία μέχρι το 2015, ένας 
από τους έξι θηλώδεις καρκίνους του 
θυρεοειδούς (PTC) και τα δύο τρίτα όλων 
των ευμεγεθών θηλωδών όγκων του 
θυρεοειδούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
εμφανίζονται σε υπέρβαρα ή παχύσαρκα 
άτομα. «Η έκταση του αντίκτυπου της 
παχυσαρκίας ήταν αυτό που περιμέναμε 
συνολικά για τα θηλώδη καρκινώματα, 
αλλά μας εκπλήσσει ότι ήταν τόσο 
μεγάλο για τους όγκους με διάμετρο 
άνω των 4 εκατοστών», τόνισαν 
οι Αμερικανοί ερευνητές κατά την 
παρουσίαση της έρευνας στο συνέδριο. 
Μάλιστα οι ερευνητές πρόσθεσαν ότι 
«Μπορεί να μην βλέπουμε αυτούς 
τους όγκους νωρίτερα, επειδή είναι 
πιο δύσκολο να τους ανιχνεύσουμε σε 
αυτούς τους ασθενείς, έως ότου έχουν 
ένα ορισμένο μέγεθος». «Η μεγάλη 
ποσότητα δεδομένων και στατιστικών 
προσαρμογών της νέας μελέτης 
με πολλές μεταβλητές, βελτιώνει 
την εμπιστοσύνη μας ότι υπάρχει 
πραγματικά αυτή η σχέση» αναφέρει, 
σχολιάζοντας την έρευνα, ο χειρουργός 
ενδοκρινών αδένων, Δημήτριος 
Γιάλβαλης, Υπεύθυνος Τμήματος 
Ενδοκρινικής Χειρουργικής στον Όμιλο 
του Ιατρικού Αθηνών.

Q	ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μεταξύ Νευροχειρουργικών κλινικών

Μνημόνιο επιστημονικής συνεργασίας θα υπογράψουν η Α’ Νευροχειρουργική 
Κλινική του ΑΠΘ, που εδρεύει στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης και το 
Ινστιτούτο Νευροχειρουργικής ΝΝ Burdenko, που εδρεύει στη Μόσχα, στο πλαίσιο 
του 33ου Πανελλήνιου Νευροχειρουργικού Συνεδρίου και του 4ου Συνεδρίου 
Νευροχειρουργικής Εταιρείας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που θα πραγματοποιηθούν 
από τις 27 έως τις 30 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Το Ινστιτούτο ΝΝ Burdenko είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα Νευροχειρουργικά Κέντρα παγκοσμίως και χαίρει διεθνούς 
αναγνώρισης για το έργο του. Η διμερής επιστημονική συνεργασία αναμένεται να 
συμβάλει στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και να ενισχύσει την εφαρμογή 
νέων χειρουργικών τεχνικών και την εκπαίδευση Νευροχειρουργών. 

Q	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ FARAN - ΝOVARTIS
Για την προώθηση ογκολογικών προϊόντων 

Η FARAN και η NOVARTIS, προχωρούν σε επέκταση της συνεργασίας τους, στη 
θεραπευτική κατηγορία της Ογκολογίας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η FARAN 
αναλαμβάνει την προώθηση και διανομή στην Ελληνική αγορά δύο επιπλέον 
ογκολογικών θεραπευτικών σκευασμάτων της Νovartis. Πιο συγκεκριμένα η 
συμφωνία αφορά, το προϊόν με τη δραστική ουσία octreotide που ενδείκνυται 
στην θεραπεία των νευροενδοκρινών όγκων, καθώς και στη θεραπεία της 
μεγαλακρίας και το προϊόν με τη δραστική ουσία pazopanib που ενδείκνυται 
στη θεραπεία του προχωρημένου νεφροκυτταρικού καρκίνου (RCC) και του 
προχωρημένου Σαρκώματος Μαλακών Μορίων (STS). Ο Γενικός Διευθυντής της 
FARAN, κ. Παναγιώτης Κουκουλομμάτης ανέφερε ότι: «Πρόκειται για μια σημαντική 
συνεργασία για την FARAN, η οποία εμπλουτίζει το θεραπευτικό χαρτοφυλάκιο της 
στην ογκολογία και ενδυναμώνει την θέση της στην Ελληνική αγορά». Ο γενικός 
διευθυντής του τμήματος ογκολογίας της NOVARTIS Hellas, Eυστάθιος Λιβανός 
τόνισε ότι: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την επέκταση της συμφωνίας με 
τη FARAN, η οποία πλέον αναλαμβάνει την προώθηση και διανομή 4 σημαντικών 
ογκολογικών προϊόντων μας. Η μακροχρόνια εμπειρία και η αναπτυξιακή πορεία 
της, μας δίνουν τη βεβαιότητα ότι διασφαλίζουμε την βέλτιστη εκπροσώπηση των εν 
λόγω προϊόντων στην ελληνική αγορά».

HealthDaily
ΝEΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ ΥΓΕIΑΣ  
Η επανάσταση στην υγεία 
Δηλώστε τη συμμετοχή σας στo τεύχος 1771, Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

SPECIAL REPORT

Πληροφορίες: Ανθή Αγγελοπούλου, Τ: 6944 299 867, E: anthiangelopoulou@gmail.com 
Υπεύθυνη Διαφήμισης: Χρυσούλα Κορδούλη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 204), E: ckordouli@boussias.com
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Q	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΦΥΤΩΝ
Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Εθνοφαρμακολογίας

Με βασικό της στόχο την καταγραφή, 
μελέτη, διάδοση και αξιοποίηση της 
γνώσης σχετικά με τις παραδοσιακές 
θεραπευτικές χρήσεις των 
φαρμακευτικών φυτών, η Ελληνική 
Εταιρεία Εθνοφαρμακολογίας (ΕΕΕ) 
διοργανώνει τον ερχόμενο Οκτώβριο 
στην Αθήνα το 1ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Εθνοφαρμακολογίας με 
θέμα «Παραδοσιακή Θεραπευτική - 
Μύθοι και Αλήθειες». Στο πλαίσιο του 
συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί 
στις 11, 12 και 13 Οκτωβρίου 2019, στο 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καταξιωμένοι 
επιστήμονες και ερευνητές από 
διάφορες ειδικότητες θα αναπτύξουν 
μια ευρεία θεματολογία με επίκεντρο 
την Παραδοσιακή Θεραπευτική, 
καλύπτοντας όλες τις σημαντικές εξελίξεις 
στον τομέα της Εθνοφαρμακολογίας. 
Η Εθνοφαρμακολογία είναι η επιστήμη 
που ασχολείται με την παρατήρηση, 
τον προσδιορισμό, την περιγραφή 
και την πειραματική έρευνα των 
φαρμάκων φυτικής, ζωικής και ορυκτής 
προέλευσης. Στον τόπο μας, απαντώνται 
περίπου 7.000 φυτικά είδη και υποείδη, 
πολλά εκ των οποίων χρησιμοποιούνται 
για θεραπευτικούς σκοπούς από την 
αρχαιότητα. Την ίδια ώρα, για αρκετά 
από αυτά δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία 
για τη σύσταση και τις φαρμακολογικές 
τους ιδιότητες. Στόχος του συνεδρίου 
είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή 
απόψεων, καθώς και η αναζήτηση 
λύσεων για όλα τα κρίσιμα θέματα 
που απασχολούν τους επιστήμονες των 
εμπλεκόμενων ειδικοτήτων. 

Q	ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι Εκδόσεις Παπαζήση και το Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟS διοργανώνουν συζήτηση με 
θέμα: «Τεκμηριωμενη πολιτική υγείας στην Ελλάδα - είναι εφικτή;». Η συζήτηση 
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, και ώρα 18.00 στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟS (Σταδίου 24). Ομιλητές θα είναι οι: 
Γιάννης Μπολέτης, Ξενοφών Κοντιάδης, Πάρις Κοσμίδης, Γιώργος Καλαμίτσης, 
Κυριάκος Σουλιώτης.

Q	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΛΑΡΓΙΝΙΚΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 
ΜΕ ΛΙΞΙΣΕΝΑΤΙΔΗ
Για μείωση του σακχάρου το αίμα

Ο έτοιμος συνδυασμός γλαργινικής ινσουλίνης 100U/mL με λιξισενατίδη μειώνει 
σημαντικά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα συγκριτικά με τους αγωνιστές του 
υποδοχέα του GLP-1, σύμφωνα με μία κλινική μελέτη φάσης 3. Συγκεκριμένα, η 
μελέτη LixiLan-G συνέκρινε τον έτοιμο συνδυασμό γλαργινικής ινσουλίνης 100U/
mL με λιξισενατίδη με έναν αγωνιστή του υποδοχέα του GLP-1, χορηγούμενο 
ημερησίως ή άπαξ εβδομαδιαίως. Περισσότεροι ασθενείς, από την ομάδα που 
έλαβε τον έτοιμο συνδυασμό γλαργινικής ινσουλίνης 100U/mL με λιξισενατίδη, 
πέτυχαν επίπεδα HbA1c κάτω από 7%, το όριο που συνιστάται από την 
Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία, σε σύγκριση με την ομάδα που συνέχισε 
να λαμβάνει έναν αγωνιστή του υποδοχέα του GLP-1. Επιπλέον, περισσότεροι 
ασθενείς οι οποίοι μετατάχθηκαν στον έτοιμο συνδυασμό γλαργινικής ινσουλίνης 
100U/mL με λιξισενατίδη πέτυχαν το σύνθετο καταληκτικό σημείο, που 
αφορούσε επίπεδα HbA1c κάτω από 7%, χωρίς να εμφανίσουν τεκμηριωμένη 
συμπτωματική υπογλυκαιμία (χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα). Τα πλήρη 
αποτελέσματα αυτής της κλινικής μελέτης φάσης 3 ανακοινώθηκαν για πρώτη 
φορά στα πλαίσια των εργασιών του 79ου Ετήσιου Συνέδριου της Αμερικανικής 
Διαβητολογικής Εταιρείας (ADA) στο Σαν Φρανσίσκο. «Ως η πρώτη μελέτη 
σύγκρισης ανάμεσα στον έτοιμο συνδυασμό γλαργινικής ινσουλίνης 100U/mL με 
λιξισενατίδη με ημερήσιους ή εβδομαδιαίους αγωνιστές του υποδοχέα του GLP-1, 
προσφέρει νέα δεδομένα στους ιατρούς τα οποία μπορούν να λάβουν υπόψη 
όταν σκέπτονται την χορήγηση του έτοιμου συνδυασμού γλαργινικής ινσουλίνης 
100U/mL με λιξισενατίδη σε συγκεκριμένους ασθενείς», δήλωσε η Rachele 
Berria, Global Head of Diabetes Medical Affairs της Sanofi.
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