
 

[1] 
 

 
 

 
 

WWEEBB  MMoonniittoorriinngg  RReeppoorrtt  
ΠΠααρραασσκκεευυήή,,  1111  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001133 

 

  

 
 

 
 

Τίτλος : 

Άμεση εξόφληση των οφειλών του ΕΟΠΥΥ ζητά ο 

ΣΦΕΕ από το υπουργείο Υγείας ΝΕΟ 

Μέσο :  

http://www.iatrikostypos.com/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/10489-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-
%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CF%86%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-
%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-
%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-
%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html 
 

Με επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά, ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) 
Κωνσταντίνος Φρουζής ζητά την άμεση αποπληρωμή των χρεών του 

ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. 

Όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο κ. Φρουζής, οι φαρμακευτικές 

εταιρείες έχουν υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά από το κούρεμα των 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κ. ΦΡΟΥΖΗ 

http://www.iatrikostypos.com/
http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/10489-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CF%86%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/10489-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CF%86%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/10489-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CF%86%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/10489-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CF%86%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/10489-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CF%86%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
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ομολόγων και συνεχίζουν να δέχονται οικονομική πίεση, αφού ως 

γνωστόν ο ΕΟΠΥΥ δεν τους έχει καταβάλλει καθόλου χρήματα για όλο το 
2012 καθώς και για τα συσσωρευμένα χρέη των προηγούμενων ετών. 

Όπως τονίζει ο κ. Φρουζής, οι εταιρείες έχουν εκκαθαρίσει ήδη τις 
δαπάνες τους, συνεπώς πρέπει να εκδοθεί άμεσα η Υπουργική Απόφαση 

βάση της οποίας θα αποπληρωθούν. Ζητά μάλιστα να έχουν αντίστοιχη 
ρύθμιση με αυτή των φαρμακοποιών. 

Τέλος, κλείνοντας την επιστολή του σημειώνει ότι με βάση την ΥΑ 

2/86954/ΔΠΓΚ (ΦΕΚ 3396/Β/20-12-2012), αν δεν εμφανιστεί ένα 
αξιόπιστο πλάνο απορρόφησης των χρημάτων, υπάρχει κίνδυνος αυτά να 

απορροφηθούν από άλλους φορείς με καταστροφικά αποτελέσματα για το 
χώρο της υγείας. 
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Τίτλος : 
Σαλμάς: Μεγάλο το πάρτι στα ασφαλιστικά ταμεία 
 

Μέσο :  

http://www.axiaplus.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.axiaplus.gr/article/27950/salmas-megalo-to-parti-sta-

asfalistika-tameia/ 

 

 

«Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πληρωθούν 160 εκατομμύρια 

ευρώ στους φαρμακοποιούς», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, 

Μάριος Σαλμάς μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν μεγάλο το πάρτι στα 

ασφαλιστικά ταμεία και το υπουργείο Εργασίας. 

Σχετικά με το θέμα της λίστας Λαγκάρντ, επεσήμανε πως «η βουλή θα 

καθορίσει ποιος φταίει και που. Θα δούμε τι τιμωρία θα υπάρξει». 

«Ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει το δικό του δρόμο. Το να ποινικοποιεί όμως τις πολιτικές 

ευθύνες, δεν αρμόζει στην πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ – Υ.Υ.Κ.Α. 

http://www.axiaplus.gr/
http://www.axiaplus.gr/article/27950/salmas-megalo-to-parti-sta-asfalistika-tameia/
http://www.axiaplus.gr/article/27950/salmas-megalo-to-parti-sta-asfalistika-tameia/
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Τίτλος : 

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας 

Σαλμάς: Θα εξοφληθούν παλαιές οφειλές στους 

φαρμακοποιούς 

Μέσο :  
http://www.protothema.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=249140 

 

 

Στην εξόφληση παλαιών χρεών του Οργανισμού Περίθαλψης 

Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προς τους φαρμακοποιούς, 

αναμένεται να προχωρήσει άμεσα το υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τον 

αναπληρωτή υπουργό Υγείας, κ. Μάριο Σαλμά. 

 

Τα ποσά που θα αποδοθούν θα υποστούν «κούρεμα» 3,5%. Σε πρώτη 

φάση, θα δοθούν 164 εκατομμύρια ευρώ, που αφορούν οφειλόμενα του 

ΟΠΑΔ, ενώ εκκρεμεί η εξόφληση επιπλέον 130 εκατομμυρίων ευρώ, τα 

οποία αφορούν οφειλόμενα των λοιπών Ταμείων που συμμετέχουν στον 

ΕΟΠΥΥ. 

 

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ) ζητεί από τον Πανελλήνιο 

Φαρμακευτικό Σύλλογο, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), να παρέμβει 

άμεσα, ώστε η εξόφληση να γίνει μέσω του διανεμητικού λογαριασμού του 

Συλλόγου και όχι κατευθείαν στους ατομικούς λογαριασμούς των 

φαρμακοποιών, που διατηρούσαν στις τράπεζες όταν πληρώνονταν από το 

ΙΚΑ, καθώς αρκετοί δεν ισχύουν πλέον. 

 

Ο ΦΣΑ εκφράζει την απορία του και την έκπληξή του για το γεγονός ότι ο 

ΕΟΠΥΥ προτίθεται να εξοφλήσει τα χρωστούμενα του ΟΠΑΔ του έτους 

2011, πιστώνοντας κατευθείαν τους ατομικούς λογαριασμούς, όταν, όπως 

σημειώνει, «στις 14 και 15 Μαρτίου του 2012, που πλήρωσε την 

προκαταβολή των χρεών του ΟΠΑΔ, χρησιμοποίησε τον διανεμητικό 

λογαριασμό του Συλλόγου, όπως αναφέρεται και στην σύμβαση που 

έχουμε υπογράψει».

http://www.protothema.gr/
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=249140
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Τίτλος : 

Ελλείψεις στα ράφια των φαρμακείων 

Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4011 

Πηγή: megatv.com 

 

Σημαντικές ελλείψεις σε πολλά σκευάσματα παρουσιάζονται στην αγορά, 

παρά την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τη διάρκεια 

των εορτών, με τους φαρμακοποιούς να υποστηρίζουν ότι υπήρχαν 

περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορούσαν να εφοδιαστούν ούτε 

παυσίπονα. 

Η ηγεσία του υπουργείο Υγείας αποδίδει τις ελλείψεις φαρμάκων στις 

παράλληλες εξαγωγές και προειδοποιεί με κυρώσεις τους παραβάτες, με 

τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά να σημειώνει:  

"Οι μειώσεις των τιμών φαρμάκων δεν δημιουργούν θεραπευτικό κενό 

στους πολίτες. Οι φαρμακαποθήκες που εκμεταλλεύονται τις μειωμένες 

τιμές και εξάγουν τα φάρμακα θα υποστούν κυρώσεις εάν αυτό δημιουργεί 

πρόβλημα στην επάρκεια στην αγορά". 

Ο πρόεδρος του ΕΟΦ Γιάννης Τούντας, από την πλευρά του, τονίζει ότι 13 

εταιρείες είχαν μειώσει την προμήθεια των προϊόντων τους στην αγορά, 

από τις οποίες ζητήθηκαν οι λόγοι.  

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος, 

Ανδρέας Γαλανόπουλος, λέει χαρακτηριστικά ότι σήμερα έγινε παραγγελία 

για 2.000 φάρμακα υπέρτασης και 1.000 χοληστερίνης, και εστάλησαν 

420 και 530 αντίστοιχα. 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4011
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Πάντως, στο διορθωμένο δελτίο τιμών φαρμάκων 1.200 σκευάσματα 

πωλούνται με μειωμένες τιμές, οι οποίες μεσοσταθμικά υπολογίζονται στο 

10%.  

Ο σύνδεσμος των φαρμακοβιομηχάνων υποστηρίζει ότι και στο νέο δελτίο 

τιμών υπάρχουν σοβαρά λάθη σε εκατοντάδες σκευάσματα, και γι' αυτό το 

λόγο ορισμένες εταιρείες δεν τιμολογούν συγκεκριμένα φάρμακα, έως 

ότου γίνουν διορθώσεις. 
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Τίτλος : 
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 IANOYAΡIOY  

E-prescription: Ενιαίο σύστημα για φάρμακα, ιατρικές 

πράξεις και εξετάσεις  

Μέσο :  
http://www.imerisia.gr/ 

 Δημοσίευμα: 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27201&subid=2&pubid=112976004 

 
Το «e-prescription», δηλαδή το ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης φαρμάκων, επεκτείνεται για να καλύπτει στο 
εξής τα παραπεμπτικά τόσο για τις ιατρικές πράξεις όσο και για τις 

εξετάσεις, και θα τεθεί σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 14 
Ιανουαρίου. 

Τις νέες δυνατότητες του συστήματος παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος και 
διευθ/ντας σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), Χρήστος Χάλαρης, παρουσία του αναπληρωτή 

υπουργού Υγείας, Μάριου Σαλμά. Πάντως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
εκφράζει επιφυλάξεις. 

Τα οφέλη για τους χρήστες (ιατρούς, φαρμακοποιούς, ασφαλισμένους, 
διαγνωστικά κέντρα) είναι πολλαπλά, ανέφερε ο κ. Χάλαρης, καθώς 

απλουστεύεται η όλη διαδικασία και μειώνεται ο χρόνος έκδοσης, 
εκτέλεσης συνταγής και παραπεμπτικού. 

Επίσης, θα είναι δυνατή η απευθείας άντληση στατιστικών στοιχείων και ο 
αποτελεσματικότερος έλεγχος της συμπεριφοράς των γιατρών, ενώ με την 

εμφάνιση του ιστορικού του ασθενούς θα υπάρχει σύνδεση της πάθησης, 
διάγνωσης και θεραπείας. 

«Προχωρούμε στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων του 
ΕΟΠΥΥ. Με την βοήθεια της ΗΔΙΚΑ δημιουργούμε ένα πολύ αξιόπιστο 

σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών. 
Πλέον έχουμε περάσει σε επίπεδα να αναγνωρίζεται από Ευρωπαίους 

αξιωματούχους ότι έχουμε ένα από τα πιο αξιόπιστα συστήματα 

συνταγογράφησης στην Ευρώπη», δήλωσε από την πλευρά του ο 
αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) εφιστά την προσοχή στην εφαρμογή 
του νέου συστήματος «e-prescription» και ζητά την πιλοτική εφαρμογή 

του έως ότου διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά του. 
«Το σύντομο χρονικό διάστημα της προετοιμασίας τού νέου συστήματος 

μας δημιουργεί εύλογες επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά του» 
αναφέρει ο ΙΣΑ τονίζοντας την ανάγκη της σωστής προετοιμασίας του 

νέου συστήματος πριν ξεκινήσει η λειτουργία του. 

http://www.imerisia.gr/
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27201&subid=2&pubid=112976004
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Ο πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ κατά τη σημερινή εκδήλωση παρουσίασε στοιχεία 

και για την 7μηνη λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 
Ειδικότερα, εκτελέστηκαν περισσότερες από 28,5 εκ. ιατρικές συνταγές 

συνολικής αξίας περίπου 11 δισ. ευρώ, πιστοποιήθηκαν 41.000 γιατροί και 
11.000 φαρμακεία, το ποσοστό διείσδυσης ξεπέρασε το 90%, καθιστώντας 

την εφαρμογή μια από τις πλέον δυναμικές πανευρωπαϊκά και 
εξυπηρετήθηκαν περίπου 2,3 εκατομμύρια ασφαλισμένοι τον μήνα. 
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Τίτλος : 

Ενοποιούνται τα συστήματα συνταγογράφησης του 

ΕΟΠΥΥ 

Μέσο :  

http://www.capital.gr/ 

 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1704259 

 

 
Στην ενοποίηση των συστημάτων συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών 

(e- syntagografisi και e- diagnosis) προχωρά το υπουργείο Υγείας με την υποστήριξη 

της ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης). Στο νέο ενιαίο 

σύστημα, που λέγεται e- prescription, θα μπορεί να καταχωρηθεί από το γιατρό η 

επίσκεψη, η φαρμακευτική συνταγή αλλά και τα παραπεμπτικά διαγνωστικών 

εξετάσεων, όλα στην ίδια εφαρμογή. Η πλατφόρμα μπαίνει σε λειτουργία την 

προσεχή Δευτέρα. 

Η εφαρμογή του συστήματος e- prescription παρουσιάστηκε σήμερα στο κτήριο του 

ΕΟΠΥΥ από τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ Χρήστο Χάλαρη, 

παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Μάριου Σαλμά. 

«Προχωρούμε στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΟΠΥΥ. Με 

την βοήθεια της ΗΔΙΚΑ δημιουργούμε ένα πολύ αξιόπιστο σύστημα ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών όπου πλέον έχουμε περάσει σε 

επίπεδα να αναγνωρίζεται από Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι έχουμε ένα από τα 

πιο αξιόπιστα συστήματα συνταγογράφησης στην Ευρώπη» δήλωσε ο αναληρωτής 

υπουργός Υγείας, ενώ από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ 

σημείωσε πως εφεξής θα υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση της «συμπεριφοράς» 

των γιατρών. 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1704259
http://www.capital.gr/News.asp?id=1704259
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την άλλη εφιστά την προσοχή στην εφαρμογή 

του νέου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή 

του ο ΙΣΑ, "το σύντομο χρονικό διάστημα της προετοιμασίας του νέου συστήματος 

μας δημιουργεί εύλογες επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά του. Με δεδομένο 

μάλιστα τα σοβαρά προβλήματα που είχε το e-diagnosis από την πρώτη στιγμή της 

εφαρμογής του τονίζουμε την ανάγκη της σωστής προετοιμασίας του νέου 

συστήματος πριν ξεκινήσει η λειτουργία του. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το e-diagnosis το οποίο λειτουργεί για μεγάλο χρονικό 

διάστημα παρουσιάζει μεγάλα και σοβαρά σφάλματα που έχουν ως συνέπεια την 

ταλαιπωρία γιατρών και ασθενών. 

 

Για το λόγο αυτό ο ΙΣΑ προτείνει να υπάρξει μια πρώτη περίοδος πιλοτικής 

εφαρμογής του προγράμματος, ώστε να καταγραφούν τυχόν προβλήματα και 

δυσκολίες του συστήματος και στη συνέχεια να δοθεί σε καθολική εφαρμογή η 

πλατφόρμα του e-prescription. 

 

Οι ενδεχόμενες λειτουργικές δυσκολίες του συστήματος που θα ανακύψουν 

παρακωλύουν την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος με σοβαρές συνέπειες στην 

σωστή διαχείριση των ασθενών. 

 

Σε τόσο σοβαρά θέματα που αφορούν στην Δημόσια Υγεία οι σχεδιασμοί πρέπει να 

είναι ακριβείς και δεν επιτρέπεται βιασύνη και προχειρότητα". 

Βίκυ Κουρλιμπίνη 
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Τίτλος : 

ΕΟΠΥΥ: Επανασχεδιάζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

του. Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας έκανε λόγο για 

αποτυχία του συστήματος συμβεβλημένων ιατρών 

 

Μέσο :  

http://www.tovima.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=492373 

 

Σε επανασχεδιασμό των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ προχωρεί 

η διοίκηση του Οργανισμού. 

 

Την Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς έκανε λόγο 

την Πέμπτη για αποτυχία του συστήματος συμβεβλημένων γιατρών, κάτι 

το οποίο παραδέχθηκε έμμεσα και ο πρόεδρος του Οργανισμού Λευτέρης 

Παπαγεωργόπουλος, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή του ότι «… 

υπάρχουν ελλείψεις σε ειδικότητες».  

 

Ο κ. Σαλμάς ανέφερε ότι ενόψει της ανανέωσης των συμβάσεων των 

γιατρών, μελετάται σχέδιο ένταξης ιδιωτών γιατρών στο ΙΚΑ.  

 

Πάντως, ο κ. Παπαγεωργόπουλος ανέφερε ότι ο αριθμός των γιατρών που 

υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ΕΟΠΥΥ είναι 

υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρώπης 

 

http://www.tovima.gr/
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=492373
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Τίτλος : 

Α. Λυκουρέντζος: «Δεν ακρωτηριάζουμε το σύστημα του ΕΣΥ» 

 

Μέσο :  

http://www.ert.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.ert.gr/kiononia/item/29136-A-Lykoyrentzos-%C2%ABDen-

akrwthriazoyme-to-systhma-toy-ESY%C2%BB 

 

Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα κλείσει κανένα νοσοκομείο, δεν θα περιοριστούν οι 
κλίνες, ούτε θα απολυθεί ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έδωσε σε συνέντευξη 
του στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ ο υπουργός Υγείας Ανδρέας 
Λυκουρέντζος. 

«Δεν ακρωτηριάζουμε το σύστημα του ΕΣΥ», δήλωσε χαρακτηριστικά ενώ 
αναφερόμενος στην ένωση των κλινικών είπε ότι θα επιτευχθεί καλύτερο πρόγραμμα 
εφημεριών και οικονομία στην σπατάλη φόρων. 
Όσον αφορά το νέο πρόγραμμα προμηθειών των νοσοκομείων, σημείωσε ότι από το 
Σεπτέμβριο που έχει εφαρμοστεί έχει επιφέρει μείωση της σπατάλης στο χώρο της 
υγείας, ενώ προανήγγειλε πως εντός των ημερών συστήνεται επιτροπή η οποία θα 
αξιολογήσει τις σημερινές διοικήσεις των νοσοκομείων με αντικειμενικά κριτήρια 
χωρίς συμμετοχή του υπουργού. 

  

http://www.ert.gr/
http://www.ert.gr/kiononia/item/29136-A-Lykoyrentzos-%C2%ABDen-akrwthriazoyme-to-systhma-toy-ESY%C2%BB
http://www.ert.gr/kiononia/item/29136-A-Lykoyrentzos-%C2%ABDen-akrwthriazoyme-to-systhma-toy-ESY%C2%BB
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Τίτλος : 

Τιμές αναφοράς 1, 2, 3 ή 4; 

 

Μέσο :  

http://www.iatronet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
 

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp 
 
 

Την εφαρμογή της απόφασης του υπουργείου Υγείας για τις τιμές αναφοράς 
ζητά ο ΕΟΠΥΥ από τις υπηρεσίες του με σχετική εγκύκλιο του προέδρου του Λ. 
Παπαγεωργόπουλου. 
 
Δηλαδή αναφέρει, πως η τιμή που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, είναι η τιμή αναφοράς επί 
τις δόσεις της ημέρας. Και πως μέχρι το ποσό αυτό, ασθενής και ταμείο, πληρώνουν 
τις θεσμοθετημένες τους συμμετοχές, ενώ αν επιλεγεί φάρμακο ακριβότερο, οι δύο 
πλευρές μοιράζονται τη διαφορά. 
 
Εκείνο όμως που δεν αναφέρει η εγκύκλιος πουθενά, είναι σε ποιες τιμές αναφοράς 
αναφέρεται, αφού τα στελέχη της ΗΔΙΚΑ κάθε τρεις και λίγο αλλάζουν τις τιμές, 
ακολουθώντας τις κάθε τρεις και λίγο αλλαγές στις τιμές από το δελτίο τιμών 
φαρμάκων! 
 
Από τις καταμετρήσεις του ‘ανά δίωρο’ συστήματος αλλαγής των τιμών, οι τιμές 
αναφοράς, άλλαξαν τέσσερις φορές μέσα σε μόλις δύο ημέρες… 
 

  

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp
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Τίτλος : 
ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ 

Υπουργείο Εργασίας: Εθνικό σχέδιο για την απασχόληση 

350.000 νέων 

Μέσο :  
http://www.imerisia.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112975

982 

 

Το εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων 

παρουσίασαν οι υπουργοί Εργασίας, Ανάπτυξης και Παιδείας.  
Πρόκειται για είκοσι προγράμματα ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ για 

350.000 νέους που υποστηρίζουν την καινοτόμα επιχειρηματικότητα, την 
επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο αλλά και δράσεις κοινωνικής φροντίδας 

και κοινωνικής εργασίας στον πολιτισμό ενώ απευθύνονται αποκλειστικά 
σε νέους έως 35 ετών 

Με το νέο σχέδιο, ενοποιούνται για πρώτη φορά οι δράσεις τριών 
υπουργείων και τεσσάρων επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν 

την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. 
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, παρεμβάσεις που υλοποιούνται από 

διαφορετικά υπουργεία, οργανισμούς και φορείς, συνδέονται για πρώτη 

φορά, με κοινή αντίληψη και στόχους. Επιδίωξη είναι να ξεπεραστεί η 
λογική της αποσπασματικότητας και της αλληλοεπικάλυψης να βελτιωθεί η 

συνεργασία και να υπάρξουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. 
Από τα συνολικά είκοσι προγράμματα τα εννέα είναι καινούρια, ενώ 

συνεχίζονται παλαιότερες δράσεις που θεωρήθηκαν επιτυχημένες. 
«Η κινητοποίηση της πολιτείας για την αντιμετώπιση της ανεργίας 

βρίσκεται στα όρια του συναγερμού» ανέφερε κατά την παρουσίαση του 
σχεδίου ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος χαρακτήρισε το 

πρόβλημα της ανεργίας ως «την πολιτική πρόκληση για τη σημερινή 
κυβέρνηση». 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

http://www.imerisia.gr/
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112975982
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112975982
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Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, εντάσσεται 

στη λογική της γνωστής «πρωτοβουλίας Μπαρόζο» για την απασχόληση 
των νέων και αποτελεί ολοκληρωμένο εγχείρημα που μπορεί να δώσει 

απαντήσεις στο πρόβλημα της ανεργίας των νέων το οποίο ο κ. Βρούτσης 
χαρακτήρισε «μεγάλο και επώδυνο». 

Ο κ. Βρούτσης ανέφερε, επικαλούμενος τα τελευταία στοιχεία της 
Eurostat, ότι στην Ευρωζώνη υπάρχουν περισσότεροι από 26 εκατ. 

άνεργοι, ενώ το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας έχει εκτοξευτεί στο 26% 

και ειδικά για τους νέους, στο 57,6% τον Σεπτέμβριο του 2012. 
Αναφερόμενος στις συνέπειες της ανεργίας ο υπουργός Εργασίας τόνισε 

ότι η ανεργία «δοκιμάζει την κοινωνική συνοχή και αναδύει φαινόμενα 
περιθωριοποίησης και απομονωτισμού». 

Ιδιαίτερα για την ανεργία των νέων επισήμανε ότι έχει διαστάσεις 
οικονομικές και αναπτυξιακές γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, «οι νέοι 

αποτελούν μια μεγάλη αναξιοποίητη δεξαμενή εργατικού δυναμικού και ο 
παραγωγικός ιστός της οικονομίας στερείται των ικανοτήτων, των νέων 

ιδεών και της δημιουργικότητας του πιο δυναμικού τμήματος του 
πληθυσμού». 

Ο υπουργός Εργασίας τόνισε επίσης, ότι οι οικονομικές απώλειες από την 
ανεπαρκή ενσωμάτωση των νέων στην οικονομία, αγγίζουν στην 

Ευρωζώνη τα 150 δισ. ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕΠ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι αντίστοιχες απώλειες για την Ελλάδα 

προσεγγίζουν το 2% του ΑΕΠ. 

«Βρισκόμαστε σε έναν μαραθώνιο που δεν αποτελεί μάχη κομματική αλλά 
εθνική και της γενιάς μας που πρέπει να κερδίσουμε» τόνισε ο υπουργός 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
Κωστής Χατζηδάκης, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, η 
απάντηση στην ανεργία είναι η διαρκής απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 

και δεξιοτήτων και ανέδειξε ως «κυρίαρχο ζήτημα» τη σύνδεση της 
επιστημονικής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΔ της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας 
(ηλικίες 15 ετών και άνω) διαμορφώθηκε σε 23,6% το Β' τρίμηνο του 

2012, έναντι 16,3% το Β' τρ. του 2011 και 7,2% το Β΄ τρ. του 2008. Το 
υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στη Δυτική Μακεδονία (30%) 

και το χαμηλότερο στα Ιόνια Νησιά (14,3%). Σημειώνεται πως τον μήνα 
Ιούνιο του 2012, το ποσοστό ανεργίας της χώρας διαμορφώθηκε σε 

24,4% έναντι 7,4% τον Ιούνιο του 2008 (άνοδος κατά 17 ποσοστιαίες 

μονάδες την περίοδο Ιούνιος 2008- Ιούνιος 2012, βλ. Διάγραμμα 3). 
Κεντρικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η ανάδειξη συγκεκριμένων 

πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας των νέων δύο ηλικιακών κατηγοριών 15- 24 και 25- 

35 στην Ελλάδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους θεματικούς 
άξονες προτεραιότητας: 

 Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για νέους ανάλογα με τα τυπικά τους 
προσόντα. 
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 Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 

συστημάτων μαθητείας, με έμφαση στον συνδυασμό κατάρτισης και 
εργασιακής εμπειρίας και περαιτέρω επένδυση στην τοποθέτηση σε 

θέσεις εργασίας και στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά 
την εκπαίδευση. 

 Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την 
εκπαίδευση στην εργασία (school-to-work programmes) ώστε να 

υποστηριχθεί η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (με 

συνδυασμό καθοδήγησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης και 
απασχόλησης) προσαρμοσμένα στο ιδιαίτερο προφίλ και τις ανάγκες 

των νέων ανέργων. 
 Ενίσχυση της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού 

προσανατολισμού με έμφαση σε νέους ανέργους. Ενίσχυση του 
σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, της καθοδήγησης 

σταδιοδρομίας και της συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, εστίαση σε 
νέα/καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας. 

 Επένδυση σε μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της σχολικής 
διαρροής. 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης διατίθενται ήδη 746.679.192 ευρώ με 
182.812 ωφελούμενους. Ειδικότερα, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» υλοποιούνται δράσεις 
προϋπολογισμού 287.000.000 ευρώ με 14.913 ωφελούμενους, από το 

Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση» υλοποιούνται δράσεις 
προϋπολογισμού 63.879.192 ευρώ με 143.499 ωφελούμενους, από το 

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων υλοποιούνται δράσεις προϋπολογισμού 
98.800.000 ευρώ με 9.225 ωφελούμενους, από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα» υλοποιούνται 
δράσεις προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ με 2.575 ωφελούμενους και 

τέλος, από το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανασυγκρότησης 
υλοποιούνται δράσεις προϋπολογισμού 177.000.000 ευρώ με 12.600 

ωφελούμενους. 

Στο πλαίσιο των νέων προτεινόμενων δράσεων θα διατεθούν 608.326.537 
ευρώ με 349.499 ωφελούμενους. Ειδικότερα από το ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» θα υλοποιηθούν δράσεις προϋπολογισμού 
389.680.000 ευρώ με 62.874 ωφελούμενους, από το ΕΠ «Εκπαίδευση Δια 

Βίου Μάθηση» θα υλοποιηθούν δράσεις προϋπολογισμού 138.646.537 
ευρώ με 283.525 ωφελούμενους, από το Εθνικό Αποθεματικό 

Απροβλέπτων θα υλοποιηθούν δράσεις προϋπολογισμού 20.000.000 ευρώ 
με 1.500 ωφελούμενους και από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα» θα υλοποιηθούν δράσεις προϋπολογισμού 
60.000.000 ευρώ με 1.600 ωφελούμενους. 

Κατά την παρουσίαση τοποθετήθηκαν επί των δράσεων του Σχεδίου, η 
γενική γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του 

υπουργείου Εργασίας Άννα Δαλλαπόρτα, ο γενικός γραμματέας 
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Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης Γιώργος Γιαννούσης και ο ειδικός 

γραμματέας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων του υπουργείο Παιδείας 
Ευάγγελος Ζαχαράκης. 

Παρέστησαν, επίσης, η γενική γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη, ο 
γενικός γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης Παναγιώτης Κοκκόρης, η 

γενική γραμματέας Πρόνοιας Έφη Μπέκου, ο ειδικός γραμματέας ΣΕΠΕ 
Μιχάλης Κανταράκης, η γενική γραμματέας Δια Βίου Μάθησης Ελένη 

Καρατζόλα, ο διοικητής του ΟΑΕΔ Ηλίας Κικίλιας καθώς και υπηρεσιακοί 

παράγοντες των τριών υπουργείων. 
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Τίτλος : 

ΥΓΕΙΑ: Στoυς 10 κορυφαίους εργοδότες της Ευρώπης  

 

Μέσο :  

http://www.eefam.gr/  

 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4006 

 

 

Πηγή: iatronet.gr 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 3ης φάσης (μετά την απόκτηση των 

τίτλων 'National Finalist' και 'National Champion') του έγκριτου 

πανευρωπαϊκού διαγωνισμού 'European Business Awards 2012/13'. 

Το ΥΓΕΙΑ είναι η μοναδική εταιρεία από την Ελλάδα που διεκδικεί το 

βραβείο 'Employer of the year' για τον καλύτερο εργοδότη της χρονιάς και 

ήδη τιμήθηκε με τον τίτλο 'Ruban D' Honneur' ως μία από τις 100 πιο 

δυναμικές εταιρείες πανευρωπαϊκά, που διακρίνονται για την 

επιχειρησιακή τους υπεροχή, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την 

προσήλωση στις ηθικές αρχές διακυβέρνησης.  

Οι τελικοί νικητές, θα ανακοινωθούν σε μια εορταστική τελετή απονομής, 

τον Απρίλιο του 2013. Την αξιολόγηση των εταιρειών έχει αναλάβει η 

διεθνής κριτική επιτροπή των European Business Awards, στην οποία 

μετέχουν σημαντικές προσωπικότητες του επιχειρηματικού και 

ακαδημαϊκού κλάδου πανευρωπαϊκά. 

Ο θεσμός των European Business Awards 

(http://www.businessawardseurope.com/) πραγματοποιείται για 6η 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4006
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4006
javascript:window.location.href='http://www.eefam.gr/disclaimer?url=http%3A%2F%2Fwww.businessawardseurope.com%2F';
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συνεχή χρονιά και αναγνωρίζεται ευρέως ως το προσκήνιο για τις πλέον 

δυναμικές εταιρείες της Ευρώπης.  

Στόχος του είναι να αναδεικνύει την πρόοδο επιχειρήσεων που 

διακρίνονται για την καινοτομία και την επίτευξη μέγιστων εμπορικών 

αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουν υπεύθυνη δράση και 

επηρεάζουν θετικά το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιούνται.  

Μέχρι στιγμής, έχει αναδείξει μερικές από τις λαμπρότερες επιχειρήσεις της 

Ευρώπης, με κριτήριο την ικανότητά τους να εφαρμόζουν τις τρεις βασικές 

αρχές: καινοτομία, επιχειρησιακή υπεροχή και βιωσιμότητα.  

H Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κα Αρετή Σουβατζόγλου 

δήλωσε 'Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, χάρη στις σημαντικές επενδύσεις και την 

πολιτική των τελευταίων ετών, περιλαμβάνεται στα κορυφαία νοσηλευτικά 

ιδρύματα της Ευρώπης, ενώ έχουμε αυξήσει τις θέσεις εργασίας κατά 3%. 

Η διάκριση του ΥΓΕΙΑ ως μία από τις 10 κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη 

που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην κατηγορία του καλύτερου εργοδότη της 

χρονιάς, αποτελεί για εμάς μια ξεχωριστή αναγνώριση, ιδιαίτερα στις 

δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα.» 

Ο θεσμός των European Business Awards, ο πιο προβεβλημένος και 

σημαντικός διαγωνισμός επιχειρηματικών βραβείων στην Ευρώπη, 

αναγνωρίζει και επιβραβεύει την επιχειρηματική αριστεία, τις καλές 

πρακτικές και την καινοτομία σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε οργανισμούς κάθε μεγέθους 

και κλάδου δραστηριότητας. 

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα, ο θεσμός των 

European Business Awards εξυπηρετεί τρεις βασικούς στόχους: 

- Αναδεικνύει καλές πρακτικές που αποτελούν έμπνευση για την 

επιχειρηματική κοινότητα 

- Επιβραβεύει και αναγνωρίζει την επιτυχία οργανισμών και ατόμων 
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- Δημιουργεί, μέσα από τα case studies των οργανισμών που βραβεύονται, 

ένα ευρύτερο πλαίσιο σπουδής.  

Μια καινοτόμα, ισχυρή και αναπτυσσόμενη επιχειρηματική κοινότητα 

συμβάλλει στην επιτυχία και ευημερία της Ευρώπης.  
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Τίτλος : 

Merck: Όγδοη θέση στον Δείκτη Πρόσβασης στα 

Φάρμακα  

 

Μέσο :  

http://ygeia.tanea.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=85&articleID=16432&la=1 

 

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013 – Η Merck ανακοίνωσε ότι πλέον κατέχει την όγδοη 
θέση στο Δείκτη Πρόσβασης στα Φάρμακα, ο οποίος δημοσιεύτηκε από το Ίδρυμα 
για την Πρόσβαση στα Φάρμακα (Access to Medicine Foundation). Η Merck ανέβηκε 
εννέα θέσεις σε σχέση με την κατάταξή της το 2010. Κάθε δύο έτη, ο Δείκτης 
Πρόσβασης στα Φάρμακα αξιολογεί είκοσι φαρμακευτικές εταιρείες όσον αφορά 
διαφορετικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για την προώθηση της πρόσβασης 
στα φάρμακα σε χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.  

«Η Merck σκαρφάλωσε στην όγδοη θέση στο φετινό Δείκτη κυρίως επειδή παρείχε 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κλιμακωτή τιμολόγηση, τη στρατηγική 
διοίκησης και τα προγράμματα δωρεάς φαρμάκου της εταιρείας», ανέφερε το 
Ίδρυμα για την Πρόσβαση στα Φάρμακα ως λόγο για την άνοδο της Merck κατά 
εννέα θέσεις.  

«Σήμερα, οι προσπάθειες μας έχουν αναγνωριστεί πλήρως από τον Δείκτη και 
λειτουργούν ως μέτρο της συνολικής προόδου της Merck όσον αφορά την 
πρόσβαση στα φάρμακα. Δεσμευόμαστε μελλοντικά να υλοποιήσουμε και να 
αναπτύξουμε περαιτέρω τις δραστηριότητές μας για την Πρόσβαση στην Υγεία, για 
την επίτευξη βιώσιμων λύσεων στον τομέα της υγείας για όλους», δήλωσε ο Stefan 
Oschmann, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Merck και Επικεφαλής του 
κλάδου Merck Serono.  

Η Πρωτοβουλία της Merck για την Πρόσβαση στην Υγεία ξεκίνησε το Φεβρουάριο 
του 2011 και έχει εντοπίσει κενά στην πρόσβαση και ευκαιρίες για την καλύτερη 
κάλυψη των αναγκών των ασθενών που υπο-εξυπηρετούνται. Η πρωτοβουλία της 
Merck για την Πρόσβαση στην Υγεία έχει ως στόχο να προσδώσει 
προστιθέμενη αξία στην κοινότητα γενικά, και αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι του τρόπου με τον οποίο η Merck διεξάγει τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητές της με υπεύθυνο, βιώσιμο τρόπο. Η Merck αναγνωρίζει την 
πολυπλοκότητα της προσφοράς λύσεων υγείας στους οικονομικά ασθενέστερους και 
κατανοεί ότι οι στόχοι του Δείκτη Πρόσβασης στα Φάρμακα δε μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο από τη φαρμακοβιομηχανία. Απαιτούνται συμπληρωματικότητα, 

http://ygeia.tanea.gr/
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=85&articleID=16432&la=1
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συνέργεια και σύμπραξη μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων στον τομέα της 
υγείας για την επίτευξη μακροπρόθεσμου αντικτύπου και βιώσιμων αποτελεσμάτων.  

Σε σύγκριση με το 2010, η Merck αναγνωρίστηκε σήμερα από το Ίδρυμα για την 
Πρόσβαση στα Φάρμακα ειδικότερα για διάφορα θέματα, όπως:  

· Την καινοτόμο έρευνα και ανάπτυξη για την παιδιατρική εκδοχή της 
πραζικουαντέλης για τη θεραπεία της σχιστοσωμίασης, και την προσαρμογή του 
φαρμάκου αυτού και του αντιδιαβητικού φαρμάκου με τη δραστική ουσία 
μετφορμίνη· πέντε συνεργασίες για σχετικές νόσους και δύο περιπτώσεις 
ανταλλαγής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.  

· Εισαγωγή πρόσβασης στα φάρμακα με επίπεδο ευθύνης διοικητικού συμβουλίου, η 
συμμετοχή ενδιαφερομένων αντανακλά πρωτοβουλίες δωρεάς προϊόντων και 
έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τα παραμελημένα τροπικά νοσήματα, και παρέχει 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική και πολιτικές πρόσβασης.  

· Διαφάνεια ως προς την άσκηση πίεσης και τις θέσεις δημόσιας πολιτικής, 
καταγεγραμμένοι και επιβεβλημένοι κώδικες δεοντολογίας για ηθικό μάρκετινγκ για 
τους εργαζόμενους και τρίτα μέρη.  

Ίδρυμα για την Πρόσβαση στα Φάρμακα  

Το Ίδρυμα για την Πρόσβαση στα Φάρμακα είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός, ο οποίος παρακινεί τις φαρμακευτικές εταιρείες να βελτιώσουν την 
πρόσβαση στα φάρμακα σε κοινωνίες που το έχουν ανάγκη. Με έδρα το Haarlem, 
στις Κάτω Χώρες, το Ίδρυμα δημοσιεύει το Δείκτη Πρόσβασης στα Φάρμακα, τον 
πρώτο Δείκτη του είδους του για την κατάταξη των φαρμακευτικών εταιρειών όσον 
αφορά τις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την παγκόσμια πρόσβαση σε φάρμακα.  

Το Ίδρυμα αποσκοπεί στην προαγωγή της πρόσβασης στα φάρμακα στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ενθαρρύνοντας τη φαρμακοβιομηχανία να αναλάβει 
μεγαλύτερο ρόλο στη βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα στις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση: 
www.accesstomedicineindex.org 

Δείκτης Πρόσβασης στα Φάρμακα  

Η πρόσβαση στα φάρμακα παραμένει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για 
δισεκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από κάποια νόσο και εξακολουθεί να 
αποτελεί κύρια πρόκληση για το παγκόσμιο σύστημα υγείας. Αντανακλώντας το 
βασικό ρόλο της φαρμακοβιομηχανίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
πρόσβασης, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η προσέγγιση του Δείκτης Πρόσβασης 
στα Φάρμακα όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων 
της βιομηχανίας στο έργο αυτό είναι δυναμική, ισορροπημένη και ολοκληρωμένη. 
Κάθε δύο έτη, το ίδρυμα κατατάσσει 20 μεσαίες έως μεγάλες φαρμακευτικές 
εταιρείες ως προς τις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την παγκόσμια πρόσβαση στα 

http://www.accesstomedicineindex.org/
http://www.accesstomedicineindex.org/
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φάρμακα. Μπορείτε να δείτε εδώ την τελευταία κατάταξη, καθώς και τις παλαιότερες 
κατατάξεις.  

 
Η Merck είναι μια παγκόσμια φαρμακευτική και χημική εταιρεία με συνολικά έσοδα 
ύψους €10,3 δις το 2011, με μια ιστορία που ξεκίνησε το 1668 και ένα μέλλον που 
χτίζεται από περίπου 40.000 εργαζόμενους σε67 χώρες. Η επιτυχία της 
χαρακτηρίζεται από καινοτομίες που δημιουργούν εργαζόμενοι με επιχειρηματικό 
πνεύμα. H Merck KGaA πλαισιώνει τις λειτουργικές δραστηριότητες της Merck, στην 
οποία η οικογένεια της Merck διατηρεί μερίδιο περίπου 70%, ενώ ελεύθεροι μέτοχοι 
κατέχουν το υπόλοιπο 30% περίπου. Το 1917, η Αμερικανική θυγατρική Merck & Co. 
απαλλοτριώθηκε και από τότε δραστηριοποιείται ως μία ανεξάρτητη εταιρεία. 

 

 
 

 

http://www.accesstomedicineindex.org/2010
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Τίτλος : 

«ΜΑΥΡΑ» ΑΠΟ ΔΥΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ  Ελληνογερμανικό κόλπο 
με φάρμακα 

Μέσο :  

http://www.enet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=334600 

 

 
Του ΘΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ 

Μία πασίγνωστη φαρμακοβιομηχανία και μία φαρμακευτική εταιρεία της 
Γερμανίας ερευνώνται από τις γερμανικές και ελληνικές αρχές, καθώς 
συμμετείχαν στο «κόλπο γκρόσο» που στήθηκε σε συνεργασία με Ελληνες 

φαρμακοποιούς και ιατρούς τα τελευταία χρόνια, με σκοπό από τη μία την 

εξαγωγή πανάκριβων φαρμάκων από τη χώρα μας στο εξωτερικό και από 
την άλλη την προώθηση δικών τους φαρμάκων μέσω κατευθυνόμενης 

συνταγογράφησης στην ελληνική αγορά. 

Για τους εμπλεκόμενους τουλάχιστον 103 ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων 
και άλλους 50 φαρμακοποιούς είχαν στηθεί «ταμεία» από τις δύο 

γερμανικές εταιρείες φαρμάκων. Αυτές μέσω άλλων εταιρειών 
«μαϊμούδων» που στήθηκαν στη χώρα μας φρόντιζαν να «αιμοδοτούν» 

μέσω εμβασμάτων τους συμμετέχοντες στο κόλπο.  

Τα στέλναν έξω  

Η πρώτη περίπτωση αφορά 50 φαρμακοποιούς που διατηρούν φαρμακεία 

στην Αθήνα, στην Κέρκυρα, στη Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές της 
χώρας, οι οποίοι είχαν αναλάβει το έργο να προωθούν και να εξάγουν σε 

συγκεκριμένη γερμανική φαρμακευτική εταιρεία πανάκριβα εγχώρια 
φάρμακα, κυρίως αντικαρκινικά και οφθαλμολογικά, χρησιμοποιώντας ως 

μεσάζοντα μια εταιρεία -που ήδη εντοπίστηκε- με έδρα τα δυτικά προάστια 

της Αττικής. Η συγκεκριμένη εταιρεία εμφανιζόταν στα χαρτιά, όπως 
προέκυψε έπειτα από έλεγχο του ΣΔΟΕ, ως μεταφορική αλλά έργο της 

είχε την τιμολόγηση και την εξαγωγή στη γερμανική φαρμακευτική 
εταιρεία των πανάκριβων εγχώριας παρασκευής φαρμάκων, που της 

διέθεταν με τη «σέσουλα» ελληνικά φαρμακεία. Ηδη εντοπίστηκαν δύο 

http://www.enet.gr/
http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=334600
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φαρμακεία στην Αθήνα, στα οποία ο εξαγωγικός τους τζίρος έφθασε τα 5 

εκατ. ευρώ και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα 2,5 εκατ. ευρώ από το ΣΔΟΕ.  

Στο «κόλπο γκρόσο» βασικό ρόλο έπαιζαν οι συνταγές ιατρών, στις οποίες 

ανέγραφαν τη χορήγηση σε ασθενείς τους που πάσχουν από καρκίνο δύο 
έως τριών πανάκριβων φαρμάκων (αξίας έως 1.000 ευρώ το ένα), αλλά οι 

ενδιαφερόμενοι ελάμβαναν τελικώς μόνο το ένα.  

Τα υπόλοιπα δύο παρέμεναν προς εξαγωγή σε αποθήκη του φαρμακείου. 
Μάλιστα οι εμπλεκόμενοι φαρμακοποιοί φρόντιζαν τα κουπόνια των 

φαρμάκων να επικολλούνται στις συνταγές των ασθενών, ώστε να 
λαμβάνουν και το ποσοστό τους από τα ασφαλιστικά ταμεία.  

Στη συνέχεια, τα πανάκριβα φάρμακα που δεν διέθεταν στους ασθενείς 
αναλάμβανε φορτηγό της «μεταφορικής- μαϊμού» εταιρείας να τα 

μεταφέρει σε δική της αποθήκη, αφού πρώτα τα τιμολογούσε. Επόμενο 
στάδιο ήταν η εξαγωγή τους στη γερμανική φαρμακευτική εταιρεία, 

αναλαμβάνοντας παράλληλα η ίδια τις πληρωμές των φαρμακοποιών, 
παρακρατώντας βέβαια και προμήθειες για την ίδια.  

Οι πληρωμές στους φαρμακοποιούς γίνονταν μέσω καταθέσεων σε 

τραπεζικούς τους λογαριασμούς, που είχαν ανοιχθεί ειδικά για τις 

συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις- μίζες. Στο κύκλωμα φέρεται ότι 
εμπλέκονται και ιατροί, που φρόντιζαν να συνταγογραφούν για τους 

ασθενείς τους επιπλέον κάθε φορά φάρμακα, ώστε αυτοί να λαμβάνουν 
κάποια από αυτά για τη θεραπεία τους, αποφεύγοντας έτσι να κινήσουν 

την προσοχή τρίτων αλλά και το ενδεχόμενο τυχόν καταγγελιών.  

Στελέχη του ΣΔΟΕ εκτιμούν ότι ο εξαγωγικός τζίρος των εμπλεκόμενων 
φαρμακοποιών ίσως ξεπεράσει κατά πολύ τα 100 εκατ. ευρώ, καθώς μόνο 

στα δύο φαρμακεία που εντοπίστηκαν και επιβλήθηκαν πρόστιμα η αξία 
των πανάκριβων φαρμάκων που εξήγαγαν στη Γερμανία φθάνει τα 5 εκατ. 

ευρώ.  

Τα «έπιαναν» γιατροί  

Πριν από λίγες ημέρες οι γερμανικές αρχές ενημέρωσαν το ΣΔΟΕ, αφού 

έλαβαν καταθέσεις στη Γερμανία ότι τουλάχιστον 103 έλληνες ιατροί 
φέρεται να χρηματοδοτούνταν μέσω εμβασμάτων από τη γερμανική 

φαρμακοβιομηχανία, με σκοπό τη συστηματική προώθηση και διάθεση 

στην ελληνική αγορά των δικών της παραγόμενων φαρμάκων. Με 
εισαγγελική του παραγγελία ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης 

ζητεί να ανοίξουν οι λογαριασμοί των συγκεκριμένων ιατρών, οι 
περισσότεροι από τους οποίους είναι παθολόγοι, ουρολόγοι και 

γαστρεντερολόγοι, ώστε να εντοπιστούν «κρυφά» εμβάσματα κυρίως 
μικρής χρηματικής αξίας, που ελάμβαναν απευθείας από τη γερμανική 

φαρμακοβιομηχανία ή μέσω παρένθετων εταιρειών της. Τα ποσά που 
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κατετίθεντο κάθε φορά κυμαίνονταν από 1.000 έως 5.000 ευρώ και 

αποτελούσαν την προμήθεια των ιατρών για την κατευθυνόμενη 
συνταγογράφηση των φαρμάκων της βιομηχανίας, ενώ η έρευνα θα 

επεκταθεί και σε τυχόν δωρεάν ταξίδια, που απολάμβαναν ως «δώρα» οι 
συγκεκριμένοι ιατροί από την εταιρεία. Ο ασκός του Αιόλου έχει ανοίξει και 

στη Γερμανία, καθώς το δίκτυο της συγκεκριμένης φαρμακοβιομηχανίας 
φαίνεται πως είχε επεκταθεί και σε αρκετές βαλκανικές και ασιατικές 

χώρες και για το λόγο αυτό λειτουργούσε παραταμείο, το οποίο 

αναλάμβανε τις πληρωμές σε όσους ιατρούς ή άλλους τρίτους βοηθούσαν 
στην προώθηση των φαρμάκων τους. 
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Τίτλος : 

Νέα μέθοδος αξιοποίησης του τεστ Παπ 

Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4005 

 

Νέα γενετική μέθοδος αξιοποίησης (με ελληνική συμμετοχή) του τεστ Παπ 

για την ανίχνευση καρκίνων των ωοθηκών και της μήτρας. 

Το τεστ Παπ, που χρησιμοποιείται ως μέθοδος ρουτίνας για την έγκαιρη 

διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου, θα μπορούσε επιτέλους να 

αξιοποιηθεί μελλοντικά ως βάση για την ανίχνευση και άλλων μορφών 

γυναικολογικού καρκίνου, των ωοθηκών και της μήτρας.  

 

Αυτό ανακοίνωσε μια ομάδα Αμερικανών επιστημόνων, μεταξύ των οποίων 

και ένας ελληνικής καταγωγής, ο Νικόλαος Παπαδόπουλος του 

πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς.  

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Ισαάκ Κάιντ του Τζον Χόπκινς, που 

έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «Science 

Translational Medicine» σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ, 

χρησιμοποίησαν το σύνηθες κολποτραχηλικό επίχρισμα που συλλέγεται 

στο τεστ Παπ και κατάφεραν, μέσω ανάλυσης του DNΑ των κυττάρων που 

περιέχονται σε αυτό, να εντοπίσουν γενετικές αλλαγές που προκαλούνται 

στις περιπτώσεις καρκίνου των ωοθηκών και του ενδομητρίου. 

Ανοίγει, έτσι, ο δρόμος για την επέκταση του τεστ Παπ, ώστε να «πιάνει» 

και άλλες μορφές της ασθένειας, αν και, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

http://www.eefam.gr/n
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4005


 

[28] 
 

χρειαστούν αρκετά ακόμα χρόνια (ίσως δέκα έως 15), εωσότου το νέο 

τεστ χρησιμοποιηθεί ευρέως.  

Αν όμως αυτό συμβεί, εφόσον το τεστ αποδειχτεί όντως αποτελεσματικό 

μετά από πολλές κλινικές δοκιμές, τότε θα καλύψει ένα κενό που αφήνει 

το σημερινό τεστ Παπ, που εφηύρε ο Έλληνας γιατρός Γιώργος 

Παπανικολάου στα μέσα του προηγούμενου αιώνα και έκτοτε έχει γίνει 

διάσημο παγκοσμίως. 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν τεστ που αξιόπιστα να ανιχνεύουν έγκαιρα 

τους καρκίνους της μήτρας και των ωοθηκών, ώστε η αντικαρκινική 

θεραπεία να είναι πιο αποτελεσματική.  

Ιδίως ο καρκίνος των ωοθηκών έχει συχνά άσχημη πρόγνωση, επειδή 

συνήθως αργεί να διαγνωστεί, λόγω και της καθυστέρησης στην 

εκδήλωση των συμπτωμάτων του. 

Το νέο τεστ (με την ονομασία PapGene) φιλοδοξεί να κάνει έγκαιρη 

διάγνωση, εντοπίζοντας το γενετικό ίχνος αυτών των καρκίνων (δηλαδή 

τις μεταλλάξεις των φυσιολογικών κυττάρων) με τη βοήθεια του αρχικού 

τεστ Παπ.  

Οι γιατροί θα κάνουν το κανονικό τεστ Παπ και, στη συνέχεια, θα 

χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές γενετικής ανάλυσης για να αναλύσουν 

το επίχρισμα που έχει ληφθεί.  

Επειδή το κολποτραχηλικό επίχρισμα συχνά περιέχει κύτταρα τόσο από τις 

ωοθήκες, όσο και από το ενδομήτριο, τα τυχόν καρκινικά κύτταρα από 

αυτές τις περιοχές θα ανιχνεύονται και θα αναλύονται ανάλογα. 

Ο ερευνητής Λούις Ντίαζ, καθηγητής ογκολογίας του πανεπιστημίου Τζον 

Χόπκινς, δήλωσε ότι, όπως έδειξαν οι πρώτες δοκιμές σε μια ομάδα 46 

γυναικών, το νέο τεστ «μπορεί να ανιχνεύσει το 100% των 

ενδομητριακών καρκίνων και το 40% των καρκίνων των ωοθηκών, ακόμα 

και στα πιο πρώιμα στάδια της νόσου -και μάλιστα χωρίς καθόλου 

παραπλανητικά θετικά αποτελέσματα».  
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Έως το τέλος του 2013, θα έχει ολοκληρωθεί μια σειρά από δοκιμές 

αξιολόγησης του τεστ σε έναν μεγάλο αριθμό δειγμάτων από γυναίκες με 

καρκίνο των ωοθηκών ή της μήτρας. 

Το αναβαθμισμένο τεστ Παπ αρχικά αναμένεται να κοστίζει γύρω στα 100 

δολάρια (όσο περίπου κοστίζει και το τεστ DNA για τη διάγνωση του ιού 

HPV που προκαλεί καρκίνο του τραχήλου), αλλά η τιμή του θα πέσει 

δραστικά μετά την ευρεία χρήση του και τη βελτίωση της τεχνολογίας 

γενετικής ανάλυσης των δειγμάτων. 
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Τίτλος : 

Ελπίδες για τη θεραπεία του διαβήτη χωρίς ενέσεις 

ινσουλίνης 

Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4010 

Πηγή: protothema.gr 

 

Από νέα έρευνα Αυστραλών επιστημόνων. 

Ελπίδες για τη θεραπεία του διαβήτη χωρίς ενέσεις ινσουλίνης δίνει μια 

νέα έρευνα Αυστραλών επιστημόνων. 

 

Οι ερευνητές κατάφεραν να διαπιστώσουν με ποιον τρόπο απορροφάται η 

ινσουλίνη από τα κύτταρα, γεγονός που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για 

την παρασκευή νέων φαρμάκων για τη θεραπεία του διαβήτη που θα 

χορηγούνται χωρίς ένεση. 

 

Η επιστημονική ομάδα, τα συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην 

επιθεώρηση Nature, έλυσαν το "γρίφο" του πώς η ορμόνη ινσουλίνη 

δεσμεύεται στον υποδοχέα της που βρίσκεται στα ανθρώπινα κύτταρα -μία 

διαδικασία απαραίτητη για να μπορούν τα κύτταρα να απορροφούν το 

σάκχαρο από το αίμα και για τη θεραπεία του διαβήτη. 

 

"Όλη η μέχρι σήμερα εργασία έχει πραγματοποιηθεί χωρίς μία λεπτομερή 

απεικόνιση του πώς στην ουσία αλληλεπιδρά η ινσουλίνη με το κύτταρο 

ειδοποιώντας το να απορροφήσει την γλυκόζη από το αίμα", δήλωσε στο 

Ρόιτερς ο επικεφαλής των ερευνητών Μάικ Λόρενς του αυστραλιανού 

Ινστιτούτου Walter και Eliza Hall στη Μελβούρνη. 

 

"Αυτό που κάναμε είναι να απεικονίσουμε αυτή τη διαδικασία", είπε 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4010
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αναφερόμενος στην τρισδιάστατη απεικόνιση της ινσουλίνης 

προσκολλημένης στον υποδοχέα της, έτσι όπως εμφανίζεται σήμερα στο 

Nature. 

 

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ινσουλίνη συνεργάζεται με τον υποδοχέα 

της με έναν πολύ περίεργο τρόπο -τόσο η εν λόγω ορμόνη όσο και ο 

υποδοχέας της αναδιαμορφώνονται καθώς αλληλεπιδρούν. 

 

"Ένα τμήμα της ινσουλίνης ξεδιπλώνει και σημαντικά τμήματα εντός του 

υποδοχέα μετακινούνται για να απορροφήσουν την ορμόνη. (Τη 

διαδικασία) μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε 'μοριακή χειραψία' ", 

αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Λόρενς. 

 

Η ινσουλίνη ελέγχει τα επίπεδα της γλυκόζης -ή σακχάρου- στο αίμα, ένας 

μηχανισμός ο οποίος καταρρέει στον οργανισμό των διαβητικών. 

 

Η κατανόηση της διαδικασίας δέσμευσης της ινσουλίνης μπορεί να 

οδηγήσει στην εξεύρεση νέων τρόπων για τη χορήγηση ινσουλίνης, πέραν 

την ένεσης, ή στην ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών και με μεγαλύτερη 

διάρκεια προϊόντων ινσουλίνης, εξήγησε ο ίδιος. 

 

"Αυτή η δομή θα αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους τρόπους 

χορήγησης ινσουλίνης στο μέλλον", τόνισε. 

 

"Οι παρακευαστές φαρμάκων θα χρησιμοποιήσουν αυτή την 

πληροφορία...για την επόμενη γενιά συσκευών χορήγησης ινσουλίνης 

κλπ". 

 

Σήμερα ο αριθμός των διαβητικών παγκοσμίως ανέρχεται σε 371 

εκατομμύρια από 366 εκατομμύρια που ήταν πριν από ένα χρόνο, 

σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη. 
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Τίτλος : 

Έγκριση φαρμάκου για τη θεραπεία των καλοηθών 

όγκων των νεφρών 

Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4013 

Πηγή: farmakeutikoskosmos.gr 

 

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την πρώτη φαρμακευτική θεραπεία που 

εγκρίνεται στην Ευρώπη για αυτό τον πληθυσμό ασθενών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το φάρμακο everolimus για τη θεραπεία 

του νεφρικού αγγειομυολιπώματος συσχετιζόμενου με την οζώδη 

σκλήρυνση (ΟΣ) σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο 

εμφάνισης επιπλοκών, αλλά δεν χρήζουν άμεσης χειρουργικής επέμβασης.  

«Τα νεφρικά αγγειομυολιπώματα προσβάλλουν τη συντριπτική πλειοψηφία 

των ασθενών με οζώδη σκλήρυνση και με την πάροδο του χρόνου, 

μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά συμπτώματα, μείωση της νεφρικής 

λειτουργίας, και ενδεχομένως ακόμη και στην ανάγκη μεταμόσχευσης 

νεφρού ή αιμοκάθαρσης,» δήλωσε ο Δρ. Chris Kingswood, του Royal 

Sussex County Hospital στο Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου.  

«Η έγκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση της 

νόσου στην Ευρώπη, και εφοδιάζει τους κλινικούς γιατρούς με μια 

εναλλακτική επιλογή πέραν του χειρουργείου για την αντιμετώπιση των 

νεφρικών όγκων συσχετιζόμενων με την οζώδη σκλήρυνση». 

Η έγκριση αυτή βασίζεται σε δεδομένα από την κλινική μελέτη Φάσης ΙΙΙ 

EXIST-2 σύμφωνα με τα οποία το 42% των ασθενών που έλαβαν το 

everolimus είχαν θετική ανταπόκριση έναντι του 0% των ασθενών που 

έλαβαν εικονικό φάρμακο.  

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4013
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Τα στοιχεία βασίζονται στην ανάλυση της μεταβολής του συνολικού όγκου 

των αγγειομυολιπωμάτων. Ο διάμεσος χρόνος για την εξέλιξη των 

αγγειομυολιπωμάτων ήταν 11,4 μήνες στο σκέλος θεραπείας με το 

εικονικό φάρμακο, ενώ στο σκέλος της θεραπείας με το everolimus δεν 

υπήρξε εξέλιξη. 

Νεφρικά αγγειομυολιπώματα αναπτύσσει έως και το 80% των ασθενών με 

οζώδη σκλήρυνση, μία γενετική διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει την 

ανάπτυξη καλοηθών όγκων σε ζωτικά όργανα. Συνήθως, εκδηλώνονται 

αρχικά σε άτομα ηλικίας μεταξύ των 15 και 30 ετών, ενώ ο επιπολασμός 

αυξάνεται με την ηλικία.  

Με την πάροδο του χρόνου, αυτοί οι νεφρικοί όγκοι μπορεί να 

μεγαλώσουν τόσο ώστε να προκαλέσουν σοβαρή εσωτερική αιμορραγία, 

να χρήζουν επείγουσας χειρουργικής επέμβασης, όπως εμβολισμό και 

νεφρεκτομή, και να οδηγήσουν σε νεφρική ανεπάρκεια ή καρδιαγγειακά 

νοσήματα.  

Η αντιμετώπιση των όγκων μπορεί να αποδειχθεί δύσκολή, καθώς 

ενδέχεται να είναι περισσότεροι του ενός, ενώ συχνά εμφανίζονται και 

στους δύο νεφρούς.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 7.000 ασθενείς που πάσχουν από οζώδη 

σκλήρυνση εμφανίζουν μεγάλους αναπτυσσόμενους νεφρικούς όγκους (> 

3 cm) με κίνδυνο αιμορραγίας. 

Το everolimus λειτουργεί αναστέλλοντας την mTOR, μια πρωτεΐνη που 

συμμετέχει σε αρκετά μονοπάτια ογκογένεσης. Η οζώδης σκλήρυνση 

προκαλείται από μεταλλάξεις στα γονίδια TSC1 ή/και TSC2.  

Όταν τα γονίδια αυτά είναι ελαττωματικά, η δραστηριότητα της mTOR 

αυξάνεται και μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και 

πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων, ανάπτυξη αιμοφόρων 

αγγείων και τροποποίηση του κυτταρικού μεταβολισμού.  

Σύμφωνα με προκλινικές μελέτες, το everolimus μειώνει τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό και την ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων μέσω της 

αναστολής της δράσης της mTOR σε αυτό το σηματοδοτικό μονοπάτι. 
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Η εν λόγω έγκριση έπεται της θετικής γνωμοδότησης από την Επιτροπή 

Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Φαρμάκων που εκδόθηκε για το everolimus τον Σεπτέμβριο του 2012, για 

την αντιμετώπιση του νεφρικού αγγειομυολιπώματος συσχετιζόμενου με 

την οζώδη σκλήρυνση και ισχύει για τα 27 κράτη-μέλη, 

συμπεριλαμβανομένων της Ισλανδίας και Νορβηγίας. 
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Τίτλος : 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Exjade 
(δεφερασιρόξη)  
 

Μέσο :  

http://www.healthview.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.healthview.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/exjad

e%C2%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-

%CF%83%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%B5-

%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%B7-

%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ανακοίνωσε την έγκριση του Exjade® 

(δεφερασιρόξη) για τη θεραπεία της χρόνιας υπερφόρτωσης σιδήρου σε ασθενείς 10 

ετών και άνω που πάσχουν από μη μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή αναιμία, στις 

περιπτώσεις που η θεραπεία με δεφεροξαμίνη είτε αντενδείκνυται, είτε κρίνεται 

ανεπαρκής. Το Exjade είναι η πρώτη από του στόματος εγκεκριμένη αγωγή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση που ενδείκνυται για τη θεραπεία της χρόνιας υπερφόρτωσης 

σιδήρου σε ασθενείς με αυτούς τους τύπους μεσογειακής αναιμίας. 

Η έγκριση βασίστηκε σε αποτελέσματα από τη μελέτη THALASSA, την πρώτη 

προοπτική ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη αποσιδήρωσης σε ασθενείς με 

μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή αναιμία, τα οποία έδειξαν σημαντική 

δοσοεξαρτώμενη μείωση του φορτίου σιδήρου σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο 

(p<0.001). Σε αυτή την πιλοτική μελέτη, το Exjade μείωσε σημαντικά τη 

συγκέντρωση σιδήρου στο ήπαρ, γνωστή ως συγκέντρωση ηπατικού σιδήρου 

καθώς και τη φερριτίνη ορού. Το προφίλ ασφάλειας του Exjade ήταν παρόμοιο με το 

σκέλος εικονικού φαρμάκου. 

«Η μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή αναιμία απαιτεί σύνθετους χειρισμούς. 

Χωρίς την κατάλληλη αγωγή, οι ασθενείς με μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή 

αναιμία είναι δυνατόν να υποφέρουν από σοβαρές επιπλοκές που επηρεάζουν 

σημαντικά τη ζωή λόγω της χρόνιας υπερφόρτωσης σιδήρου», είπε η κα Maria 

Domenica Cappellini, καθηγήτρια στο Τμήμα Παθολογίας του Πανεπιστημίου του 

Μιλάνου. «Τα δεδομένα της μελέτης THALASSA αποδεικνύουν ότι αυτοί οι ασθενείς 
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έχουν πια στη διάθεσή τους μια αποτελεσματική από του στόματος θεραπευτική 

επιλογή που βοηθά στη μείωση της συγκέντρωσης σιδήρου στο σώμα». 

Ο όρος μεσογειακή αναιμία αναφέρεται σε μια ομάδα γενετικών διαταραχών, οι 

οποίες επηρεάζουν την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και προκαλούν αναιμία. 

Σε αντίθεση με άλλους τύπους μεσογειακής αναιμίας, στους οποίους οι ασθενείς 

χρειάζονται τακτικές μεταγγίσεις αίματος, μία σημαντική αιτία της υπερφόρτωσης 

σιδήρου, οι ασθενείς με μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή αναιμία μπορούν να 

ζήσουν χωρίς τακτικές μεταγγίσεις αίματος. Ακόμη όμως και χωρίς μεταγγίσεις, οι 

ασθενείς αυτοί εξακολουθούν να συσσωρεύουν περίσσεια σιδήρου μέσω εντερικής 

απορρόφησης, γεγονός που οδηγεί σε σοβαρές επιπλοκές, όπως ηπατική ίνωση και 

κίρρωση, θρόμβους, ασθένειες των οστών, πνευμονική υπέρταση και αγγειακές και 

ενδοκρινικές νόσους. 

Η έγκριση αυτή θεωρείται ένα σημαντικό ορόσημο για ασθενείς με μη-

μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή αναιμία γιατί, για πρώτη φορά, το Exjade είναι 

στη διάθεση ασθενών με μεσογειακή αναιμία οι οποίοι δεν υπόκεινται τακτικά σε 

μεταγγίσεις, αλλά παρόλα αυτά υποφέρουν από επικίνδυνες για τη ζωή επιπλοκές 

λόγω της περίσσειας σιδήρου. Σύμφωνα με δημοσιευμένες μελέτες, τουλάχιστον 

750.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη 

μεσογειακή αναιμία, και παρά την πρόοδο στην κατανόηση της νόσου, ο αριθμός 

αυτός πιθανώς να μεγαλώσει. Οι ασθενείς με μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή 

αναιμία δεν παρουσιάζουν συμπτώματα κατά τη γέννησή τους, όταν συνήθως 

διαγιγνώσκονται τα περισσότερα είδη θαλασσαιμίας, και για το λόγο αυτό 

διαφεύγουν της διάγνωσης και δεν λαμβάνουν θεραπεία. Αρκετές επιπλοκές που 

σχετίζονται με τη χρόνια υπερφόρτωση σιδήρου κάνουν την εμφάνισή τους στην 

ηλικία των 10 ετών, ενώ γίνονται όλο και πιο συχνές σε ασθενείς που πλησιάζουν τα 

20 ή τα 30 έτη. Η μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη μεσογειακή αναιμία συναντάται 

συνήθως στην ΝΑ Ασία, την Ν. Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, ενώ η 

μετανάστευση αυξάνει τον παγκόσμιο επιπολασμό της νόσου. 

 


