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Καθοριστική φαίνεται να είναι η χρονιά που έρχεται αναφορικά με την οικονομική πολιτική που θα 
υιοθετήσουν οι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και την μετέπειτα πορεία των 
θυγατρικών τους επί ελληνικού εδάφους.  
 
Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς φαρμάκου, τα νέα μέτρα που τίθενται σε πλήρη 
εφαρμογή το 2013, η εντολή για περαιτέρω μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης μέχρι να φτάσει 
στο 1% του ΑΕΠ και τα ανεξόφλητα χρέη νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ, τα οποία αγγίζουν τα 2 δισ., 
ωθούν τις μητρικές πολυεθνικές να μειώσουν τις επενδύσεις τους στην Ελλάδα. 
 
Είναι χαρακτηριστικό πως οι περισσότερες δεν έχουν ακόμη εγκρίνει τον οικονομικό 
προϋπολογισμό των εδώ θυγατρικών τους -διαδικασία που όλα τα προηγούμενα χρόνια 
ολοκληρωνόταν συνήθως τον Οκτώβριο, ενώ παράλληλα ζητούν επιπλέον περιορισμό των 
επενδύσεων κατά 25% τουλάχιστον. Σε μικρότερες εταιρείες μάλιστα που κλείνουν τη χρονιά με 
διευρυμένες ζημιές, το ποσοστό της μείωσης αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και το 40%. 
 
Σύμφωνα με τα οικονομικά τμήματα των εταιρειών, η παρούσα χρονιά αποτέλεσε «Βατερλώ» για 
τις καταστάσεις τους, εξαιτίας κατ΄ αρχάς της μείωσης της τιμής των φαρμάκων στα χαμηλότερα 
επίπεδα της Ευρώπης, της μειωμένης εισπρακτικής ικανότητας και της συνακόλουθης έλλειψης 
ρευστότητας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου.  

http://m.capital.gr/News.aspx?id=1685146
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Οι στόχοι των πωλήσεων για το προσεχές έτος είναι συγκρατημένοι, με τις εταιρείες να κρατούν 
μικρό καλάθι. Με τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη να έχει υποχωρήσει ήδη από πέρσι κατά 
11,8%, στα 3,75 δισ. ευρώ, και σε ποσοστό 45% μέσα στην τελευταία τριετία, οι μητρικές 
εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές για την πορεία του τζίρου των θυγατρικών τους.  
 
Πρώτο θύμα των περικοπών αναμένεται να είναι το προσωπικό των εταιρειών, η πλειοψηφία των 
οποίων είναι οι ιατρικοί επισκέπτες. Οι πληροφορίες μάλιστα λένε πως μεγάλη αμερικάνικη 
φαρμακευτική εταιρεία αναμένεται να μειώσει και άλλο τους εργαζόμενούς της και να 
λειτουργήσει μέσα στο 2013 μόνο με 25 άτομα (από 200 που ήταν πριν από 2 χρόνια). 
 
Με στόχο μείωση των λειτουργικών δαπανών, μπαίνουν επίσης «στον πάγο» προωθητικές 
ενέργειες, έξοδα μάρκετινγκ, οι συμμετοχές σε κλινικές μελέτες για την έρευνα και ανάπτυξη 
καινούργιων φαρμάκων, οι χορηγίες σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις... χρήματα τα 
οποία μέχρι πρότινος έπεφταν στην ελληνική αγορά. 
 
Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά στέλεχος από τα κεντρικά μεγάλης πολυεθνικής: «Μέχρι σήμερα 
στηρίζαμε την ελληνική φαρμακευτική αγορά, δείχνοντας κατανόηση στην τρέχουσα 
δημοσιονομική συγκυρία. Κρατάμε όρθιες τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, που προσφέρουν στην 
απασχόληση και την εθνική οικονομία, αλλά ως πότε; Το Δημόσιο έχει να πληρώσει τοις μετρητοίς 
τις θυγατρικές από το 2006. Πρέπει κατεπειγόντως να πληρωθούν τα χρέη που επιβαρύνουν τη 
λειτουργία και τη βιωσιμότητα των εταιρειών». 
 
Συνεπώς, οι περισσότερες εταιρείες προβλέπεται ότι θα ακολουθήσουν εξαιρετικά σφιχτή 
οικονομική πολιτική τη χρονιά που έρχεται, προσβλέποντας στον περιορισμό των ζημιών τους και 
περιμένοντας ουσιαστικά την αναστροφή του επιχειρηματικού ελληνικού κλίματος.  
 
Και μπορεί η αποπληρωμή ενός μέρους των παλαιών οφειλών ασφαλιστικών ταμείων και 
νοσοκομείων του 2011 και του 2012 (όπως έχει εξαγγείλει το υπουργείο Οικονομικών) από την 
εκταμίευση της δόσης να ενισχύσει τη ρευστότητα της αγοράς, ωστόσο δεν έχει καθοριστεί ακόμη 
ούτε πότε θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές, ούτε το ποσό που αναλογεί στις εταιρείες. 
Ταυτόχρονα δεν έχει υπάρξει ακόμη απάντηση στο αίτημα των φαρμακευτικών για την έκδοση 
υπουργικής απόφασης ή διευκρινιστικής εγκυκλίου που να επιτρέπει το συμψηφισμό του ποσού 
επιστροφής που οφείλουν οι εταιρείες με τις οφειλές των νοσοκομείων για την προμήθεια 
φαρμάκων, γεγονός που επιτείνει το κλίμα αβεβαιότητας για την οικονομική πορεία των 
εταιρειών. 
 
Βίκυ Κουρλιμπίνη 
vicky.kourlibini@capital.gr 

mailto:vicky.kourlibini@capital.gr
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Τίτλος : 

Καταγγελία :" Ο πρόεδρος του ΕΟΦ και εποπτεύων κ 
πελάτης ;" 
 
Μέσο :  
http://www.enikos.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
http://www.enikos.gr/society/104042%2CKataggelia_%3A_O_proedros_t

oy_EOF_kai_epo.html 

 
 
Αναγνώστης του enikos.gr καταγγέλλει ότι η ιστοσελίδα «http://neaygeia.gr», την οποία έχουν δημιουργήσει οι 
επιστημονικοί φορείς που ελέγχει ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Γιάννης Τούντας,διαφημίζει 
εταιρείες που λαμβάνουν τεράστια ποσά από το ελληνικό δημόσιο και τους ασθενείς". Στην ίδια ιστοσελίδα 
διαφημίζεται και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιριών Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ενώ έχει και δύο κρατικές διαφημίσεις – 
με τελευταίες τις καμπάνιες, που αφορούν στο κάπνισμα και στην αντιμετώπιση του καρκίνου. 
Γράφει ο αναγνώστης μας : 
"Ουσιαστικά δηλαδή η επαγγελματική δραστηριότητα του κ. Τούντα επιχορηγείται από τους 
φαρμακοβιομηχάνους, κατά παράβαση κάθε έννοιας δεοντολογίας και ηθικής. Οι χορηγοί της ιστοσελίδας και των 
δραστηριοτήτων του κ. Τούντα είναι εταιρίες, που κατέχουν ηγεμονικές θέσεις στην ελληνική αγορά φαρμάκου 
και λαμβάνουν τεράστια ποσά από το ελληνικό δημόσιο και τους ασθενείς. 
Ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές της ιστοσελίδας αναφέρονται το Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής, η 
Ελληνική Εταιρεία Προαγωγής & Αγωγής Υγείας και το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας. 
Στην ιστοσελίδα ακόμη και σήμερα αναφέρεται ο κ. Τούντας ως πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προαγωγής & 
Αγωγής Υγείας." 
Επίσης, σε ό,τι αφορά το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας αναφέρεται: 
«υπεύθυνος του Κέντρου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γ. Τούντας. Όσο για τον τρίτο φορέα, που 
εμφανίζεται στο σχήμα ιδιοκτησίας και διαχείρισης της ιστοσελίδας, το Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής 
Ιατρικής, ο κ. Τούντας διευκρινίζει στην απάντησή του ότι υπέβαλε την παραίτησή του από την προεδρία τον 
περασμένο Μάιο και αντικαταστάθηκε.  
Παρότι το όνομά του υπάρχει φαρδιά πλατιά σε δύο σημεία της ιστοσελίδας με τον προαναφερόμενο τρόπο, την 
ίδια ώρα, που το συγκεκριμένο site φιλοξενεί τις διαφημίσεις των πολυεθνικών εταιριών, ο κ. Τούντας δεν νιώθει 
την παραμικρή ανάγκη να δώσει εξηγήσεις. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΟΦ είναι ο επίσημος φορέας του κράτους που δίνει εγκρίσεις, ανακαλεί ή απαγορεύει 
την κυκλοφορία των φαρμάκων, έχοντας την αποκλειστική αρμοδιότητα προς τούτο στη χώρα μας. Οι 
αποφάσεις δηλαδή του ΕΟΦ επηρεάζουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα. " 

http://www.enikos.gr/society/104042%2CKataggelia_%3A_O_proedros_toy_EOF_kai_epo.html
http://www.enikos.gr/society/104042%2CKataggelia_%3A_O_proedros_toy_EOF_kai_epo.html
http://www.enikos.gr/society/104042%2CKataggelia_%3A_O_proedros_toy_EOF_kai_epo.html
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Τίτλος : 

Νέοι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές ορίσθηκαν στα 

νοσοκομεία 
 
Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 
  

Δημοσίευμα: 
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3846 

Σήμερα ορίσθηκαν από τον Υπουργό Υγείας Α. Λυκουρέτζο οι νέοι διοικητές και 

αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, τα οποία είχαν μείνει χωρίς 

διοίκηση. 

Αναμένονται και οι αποφάσεις για τις αλλαγές στις διοικήσεις των υπόλοιπων 

νοσοκομείων: 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»: Διοικητής: Παπαδόπουλος 

Γιώργος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ και πρ. Διευθυντής Υπουργείου Υγείας. 

Αναπληρωτής Διοικητής: Μαυρογενάκης Φραγκίσκος, Οργάνωση και Διοίκηση 

Επιχειρήσεων-Στέλεχος Νοσοκομείων. 

Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»: Διοικήτρια: 

Καρρά Μαρία, Ιατρός-Παθολογοανατόμος. Αναπληρωτής Διοικητής: Τσάμης Χρήστος, 

Οδοντίατρος- πρ. Υποδιοικητής Νοσοκομείου. 

Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»: Διοικητής: Παπαχρήστος Χρήστος, 

Οικονομολόγος-Στέλεχος Νοσοκομείων. Αναπληρώτρια Διοικήτρια: Δαδακαρίδου 

Μαγδαληνή, Ιατρός-Αιματολόγος. 

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»-ΓΝΔΑ «Αγία 

Βαρβάρα»: Διοικητής: Πεταλάς Κώστας, Δικηγόρος- πρ. Πρόεδρος του Δικηγορικού 

Συλλόγου Πειραιά. Αναπληρωτής Διοικητής: Δόκος Παναγιώτης, Οικονομολόγος. 

Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου»: Διοικήτρια: Κετσετζή 

Παρασκευή, Δικηγόρος. 

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»: Διοικήτρια: Κουρτέλη-

Ξουρή Ευαγγελία, Επιστήμων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3846
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3846


 

[5] 
 

Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς- Γενικό Νοσοκομείο/Κέντρο Υγείας Γουμένισσας: 

Διοικητής: Ανθρακίδης Θεμιστοκλής, Οικονομολόγος. 

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Καρπενησίου, Άμφισσας και Φωκίδας: Διοικητής: 

Κουτσοπίνης Παναγιώτης, Ιατρός-Γυναικολόγος Μαιευτήρας. 

Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης: Διοικητής: Ξιπολυτάς Νικόλαος, Ιατρός-Χειρούργος 
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Τίτλος : 
Νέα ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα: Η Amgen 
επενδύει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ 
 
Μέσο :  

http://www.reporter.gr/ 

  

Δημοσίευμα: 

http://www.reporter.gr/component/k2/item/214584-Νea-pshfos-

empistosynhs-sthn-Ellada-H-Amgen-dynamwnei-thn-ellhnikh-thygatrikh-

ths-epekteinontas-to-diktyo-ths-kai-ependyontas-panw-apo-50-

ekatommyria-eyrw 

 
Με κεντρικό στόχο να επενδύσει δυναμικά στην Ελλάδα, η εταιρία ηγέτης στο 

χώρο της βιοτεχνολογίας η Amgen ανακτά και πάλι από την 1η Ιανουαρίου 2013 
τα εμπορικά δικαιώματα για τα προϊόντα της AranespR (darbepoetin alfa), 

GranulokineR (filgrastim), NeulastaR (pegfilgrastim), και MimparaR (cinacalcet) 
στην Ελλάδα και την Κύπρο, από την εταιρεία GENESIS Pharma με τη σταδιακή 

καταβολή 50 εκατομμυρίων ευρώ.  

Πρόκειται για μια συμφωνία που δίνει οικονομική ανάσα στην ελληνική εταιρία που μετά 

το κούρεμα των ομολόγων, όπως και οι άλλες ελληνικές φαρμακευτικές, είδαν στοιχεία 
του ενεργητικού τους να πλήττονται. Παράλληλα η μεγαλύτερη ενεργοποίηση στην 

εγχώρια αγορά ενός φαρμακευτικού κολοσσού με τεχνολογία αιχμής δίνει υπεραξία στη 
χώρα και ανοίγει το δρόμο για νέες επενδύσεις. Άλλωστε τη διάθεση των πολύτιμων 

αυτών θεραπειών στους ασθενείς θα αναλάβει η θυγατρική της Amgen στην Ελλάδα, 
Amgen Hellas, η οποία αναμένεται να επεκτείνει το δίκτυό της προσφέροντας νέες 
θέσεις εργασίας στο χώρο. Ο πολυεθνικός φαρμακευτικός όμιλος, ψηφίζει Ελλάδα, 
ενισχύοντας την θυγατρική του στη χώρα μας και συμβάλλοντας μέσα από τις 

δράσεις και πρωτοβουλίες του στη βελτίωση των συνθηκών υγείας των 
Ελλήνων.  

Τα εν λόγω προϊόντα της Amgen διατίθενται μέχρι σήμερα στην Ελλάδα από τη 
GENESIS Pharma βάσει εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο εταιρειών, η οποία 

ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους.  

Κατά τους τελευταίους έξι μήνες, η Amgen Hellas και η GENESIS Pharma, σε στενή 

συνεργασία με εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και τις λοιπές αρμόδιες αρχές, 
δρομολογούν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ομαλή μετάβαση του 

συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου στην Amgen Hellas και την απρόσκοπτη συνέχιση της 
διάθεσης αυτών των σημαντικών θεραπειών στους Έλληνες ασθενείς από την 1η 

Ιανουαρίου 2013.  

"Η συμφωνία αυτή αποτελεί μια «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα και αντικατοπτρίζει 

την μακροχρόνια δέσμευση της Amgen στην ελληνική αγορά", δήλωσε σχετικά η κ. 
Ευαγγελία Πατεράκη, Γενική Διευθύντρια της Amgen Hellas. "Ενισχύει την ήδη ισχυρή 

παρουσία της Amgen στην Ελλάδα, επιτρέποντάς της πλήρη έλεγχο της 
επιχειρηματικής της δραστηριότητας και την ευκαιρία να βρίσκεται στην υπηρεσία 

περισσότερων ασθενών".  

http://www.reporter.gr/component/k2/item/214584-Νea-pshfos-empistosynhs-sthn-Ellada-H-Amgen-dynamwnei-thn-ellhnikh-thygatrikh-ths-epekteinontas-to-diktyo-ths-kai-ependyontas-panw-apo-50-ekatommyria-eyrw
http://www.reporter.gr/component/k2/item/214584-Νea-pshfos-empistosynhs-sthn-Ellada-H-Amgen-dynamwnei-thn-ellhnikh-thygatrikh-ths-epekteinontas-to-diktyo-ths-kai-ependyontas-panw-apo-50-ekatommyria-eyrw
http://www.reporter.gr/component/k2/item/214584-Νea-pshfos-empistosynhs-sthn-Ellada-H-Amgen-dynamwnei-thn-ellhnikh-thygatrikh-ths-epekteinontas-to-diktyo-ths-kai-ependyontas-panw-apo-50-ekatommyria-eyrw
http://www.reporter.gr/component/k2/item/214584-Νea-pshfos-empistosynhs-sthn-Ellada-H-Amgen-dynamwnei-thn-ellhnikh-thygatrikh-ths-epekteinontas-to-diktyo-ths-kai-ependyontas-panw-apo-50-ekatommyria-eyrw
http://www.reporter.gr/component/k2/item/214584-Νea-pshfos-empistosynhs-sthn-Ellada-H-Amgen-dynamwnei-thn-ellhnikh-thygatrikh-ths-epekteinontas-to-diktyo-ths-kai-ependyontas-panw-apo-50-ekatommyria-eyrw
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Από την πλευρά του, ο κ. Κώστας Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της GENESIS 

Pharma, σχολίασε: "Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής με την 
Amgen, η GENESIS Pharma επικεντρώνεται στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο των 

προϊόντων της και επενδύει σε νέες στρατηγικές συνεργασίες για την περαιτέρω 
ανάπτυξή της στην Ελλάδα".  

 
Συνεργασία Amgen Hellas με τις Ιατρικές Σχολές Αθηνών, Πάτρας, Θεσ/κης, 

Ηρακλείου, Αλεξανδορύπολης, Ιωαννίνων και Θεσσαλίας 

 

Πρωτοπόρος στο χώρο της βιοτεχνολογίας από το 1980, η Amgen συνεργάζεται σε 
κλινικές έρευνες με όλες τις πανεπιστημιακές ιατρικές σχολές της χώρας, 

υποστηρίζοντας έμπρακτα ερευνητικά προγράμματα. Υπήρξε μία από τις πρώτες 
εταιρείες που έκανε πραγματικότητα τις νέες υποσχέσεις της επιστήμης, φέρνοντας 

ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα από το εργαστήριο, στη μονάδα παραγωγής και 
από εκεί στους ασθενείς. Οι θεραπείες της Amgen έχουν αλλάξει την άσκηση της 

ιατρικής, βοηθώντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο στον αγώνα τους 
ενάντια στον καρκίνο, τις παθήσεις των νεφρών, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, τις παθήσεις 

των οστών και άλλες σοβαρές νόσους.  

Σχετικά με τη GENESIS Pharma  

 
Η GENESIS Pharma ιδρύθηκε το 1997 και καθιερώθηκε ως η πρώτη ελληνική εταιρεία 

που εστίασε την εμπορική της δραστηριότητα στη διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων 
βιοτεχνολογίας, με στόχο να διασφαλίσει στους Έλληνες ασθενείς που πάσχουν από 

σπάνια, χρόνια και βαριάς μορφής νοσήματα, άμεση πρόσβαση σε πρωτοποριακές 
θεραπείες φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας. Η εταιρεία διατηρεί μακροχρόνιες 

συνεργασίες με πρωτοπόρες πολυεθνικές εταιρείες φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας για 
την προώθηση και διάθεση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου πρωτότυπων και 

καινοτόμων φαρμάκων σε Ελλάδα και Κύπρο. Από το 2000 μέχρι σήμερα, η GENESIS 
Pharma έχει λάβει δεκάδες βραβεία και πιστοποιήσεις για τους ρυθμούς ανάπτυξής της, 

την καινοτομία, την παραγωγικότητα, την εταιρική υπευθυνότητα και το εργασιακό της 
περιβάλλον.  
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Τίτλος : 

Επιτυχής εφαρμογή της Pharma CRM Accelerator στη 

Bayer Hellas 
 

Μέσο : 
http://www.iatrikostypos.com/  

Δημοσίευμα: 

http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/10330-επιτυχής-

εφαρμογή-της-pharma-crm-accelerator-στη-bayer-hellas.html 

Η Data Communication ανακοίνωσε την επιτυχή εγκατάσταση της λύσης Pharma CRM 
Accelerator στο φαρμακευτικό κλάδο της Bayer Hellas. Η λύση είναι βασισμένη στη διεθνή 
πλατφόρμα Microsoft Dynamics CRM και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και 
στην αποτελεσματικότερη διοίκηση των δραστηριοτήτων πωλήσεων της εταιρείας, καθώς 
αυτοματοποιεί το σύνολο των καθημερινών εργασιών του δυναμικού πωλήσεων. 

To Pharma CRM Accelerator προσφέρει μία πλήρη και πολυεπίπεδη εικόνα των δράσεων της 
εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας για το σύστημα 
διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) της επιχείρησης. 

Με τη λύση Pharma CRM Accelerator της Data Communication, n Bayer Hellas αποκόμισε 
σημαντικά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι n αποτελεσματικότερη στόχευση της αγοράς, n 
βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, n αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της χρήσης 
διαδεδομένων τεχνολογιών reporting και analytics και n μεγάλη ευελιξία περαιτέρω 
παραμετροποίησης και αλλαγών. 

http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/10330-επιτυχής-εφαρμογή-της-pharma-crm-accelerator-στη-bayer-hellas.html
http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/10330-επιτυχής-εφαρμογή-της-pharma-crm-accelerator-στη-bayer-hellas.html
http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/10330-επιτυχής-εφαρμογή-της-pharma-crm-accelerator-στη-bayer-hellas.html
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Τίτλος : 

ΠΑΣΟΚ: Στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 

Λυκουρέντζος – φαρμακοποιοί 
 

Μέσο : 
http://www.ygeia360.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/en/health-policy/item/2350-pasok-sthn-

epitroph-koinwnikwn-ypothesewn-lykoyrentzos-–-farmakopoioi 

 
Την κλήση τόσο του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου όσο και της συνδικαλιστικής ηγεσίας 

των φαρμακοποιών στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να συζητηθεί η 

εμπλοκή η οποία έχει σημειωθεί στην φαρμακευτική περίθαλψη, έχουν ζητήσει οι βουλευτές του 

ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της επιτροπής Δημήτρη Κρεμαστινό. 

Η σχετική συνεδρίαση αναμένεται να ορισθεί για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 
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Τίτλος : 
Στα 100 δισ. ευρώ οι καταθέσεις που έφυγαν από την 
Ελλάδα, λέει ο Γ.Ζανιάς 

Μέσο :  
http://news.pathfinder.gr/ 

Δημοσίευμα: 
http://news.pathfinder.gr/finance/news/832443.html 

 

Εν μέσω της κρίσης αποσύρθηκαν 100 δισ. ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες, ενώ 

χρειάστηκε να ρυθμιστούν περί τα 800.000στεγαστικά δάνεια, δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΣ 

της Εθνικής Τράπεζας Γ.Ζανιάς. Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εκταμίευση της δόσης 

θα οδηγήσει τη χώρα σε ανάταξη και θα αποτρέψει την πορεία προς τον αργό θάνατο. 

Επιπλέον, εκτίμησε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στο θέμα της μείωσης του 

πρωτογενούς ελλείμματος και ότι θα κερδηθεί ο στόχος της δημιουργίας πλεονάσματος 9% 

έως το 2016. 

Μιλώντας στην εκδήλωση «Κτίζοντας μια νέα Ελλάδα», ο Γ.Ζανιάς εξέφρασε την άποψη 

ότι η εκταμίευση της δόσης μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε ανάταξη και να αποτρέψει την 

πορεία προς τον αργό θάνατο. Σημείωσε ότι ο βασικός παράγοντας για την επιτυχία των 

προσπαθειών που καταβάλλονται είναι η πιστή εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου 

προγράμματος. 

Αναφερόμενος στο θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ο κ. Ζανιάς είπε ότι είναι 

καθοριστικής σημασίας για να μπορέσουν οι τράπεζες να παίξουν τον ρόλο τους στην 

υποστήριξη του δυναμικού τμήματος της οικονομίας και των εξωστρεφών κυρίως 

επιχειρήσεων. 

Πρόσθεσε δε ότι παρά το ότι στην Ελλάδα ο τραπεζικός δανεισμός ήταν ο μικρότερος στην 

Ευρώπη, κατά τη διάρκεια της κρίσης οι τράπεζες έχασαν το 35% των καταθέσεων, ήτοι 

περίπου 100 δισ. ευρώ, που μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό, ενώ χρειάστηκε να ρυθμίσουν 

περί τα 800 χιλιάδες στεγαστικά δάνεια. 

Ο κ. Ζανιάς εκτίμησε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στο θέμα της μείωσης του 

πρωτογενούς ελλείμματος και ότι θα κερδηθεί ο στόχος της δημιουργίας πλεονάσματος 9% 

έως το 2016, ενώ έγιναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η αγορά εργασίας, όπου 

έχει μεγιστοποιηθεί η ευελιξία και το μοναδιαίο κόστος εργασίας έχει μειωθεί κατά 15% από 

το 2009. 

http://news.pathfinder.gr/finance/news/832443.html
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Πρόσθεσε τέλος, ότι σημαντικό μερίδιο ευθύνης για το κλίμα που επικρατεί έχει η 

πρωτόγνωρη αβεβαιότητα που επικράτησε και η επιθετική ρητορική που υπήρξε διεθνώς σε 

βάρος της χώρας μας. 

Αθανασόπουλος: Επενδυτικές ευκαιρίες 

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στηρίζονται 

στους άξονες, συναίνεση - διαφάνεια -αποτελεσματικότητα, είπε μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος 

του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας Παναγιώτης Αθανασόπουλος και τόνισε ότι 

στην Ελλάδα προσφέρονται αυθεντικές επενδυτικές ευκαιρίες. 

Ο κ. Αθανασόπουλος πρόσθεσε ότι η χώρα δίνει μια μάχη για την ανάκτηση της αξιοπιστίας 

της και εκτίμησε ότι η εισροή κεφαλαίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και τη μείωση της ανεργίας. 
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Τίτλος : 

Στα 26,5 δισ. ευρώ η χασούρα για τις τράπεζες από PSI+ 

και buy back 

Μέσο :  
http://www.reporter.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.reporter.gr/Ειδήσεις/Επιχειρήσεις/Tράπεζες/item/214583-Sta-

26,5-dis-eyrw-h-chasoyra-gia-tis-trapezes-apo-PSI-kai-buy-back 

 
Δέχθηκαν συνολικό κούρεμα 74,3% για τα ομόλογα που κατείχαν στα 

χαρτοφυλάκιά τους.  

Στα 26,5 δισ. ανέρχεται η καθαρή ζημιά που έγραψαν οι τράπεζες τόσο από το PSI+, 

δηλαδή το κούρεμα του περασμένου Μαρτίου, όσο και από την επαναγορά των 
ομολόγων. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, Οι τέσσερεις τράπεζες, η Εθνική Τράπεζα, 

η Alpha Bank, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχαν στο PSI+ με 
συνολικό ποσό ομολόγων €35.7 δισ, το οποίο ως ποσοστό του ενεργητικού τους, όπως 

αυτός δημοσιεύτηκε για το έτος 2011, κυμαινόταν από 9.5% (Eurobank) έως 15.6% 
(Τράπεζα Πειραιώς). Ως μέσο ποσοστό επί του ενεργητικού τους, τα κρατικά ομόλογα 

που κατείχαν οι παραπάνω τράπεζες δεν διέφεραν σημαντικά από τα αντίστοιχα 
ποσοστά των ιταλικών ή ισπανικών τραπεζών για το χρέος των χωρών τους. Οι ζημίες 

των τεσσάρων τραπεζών, λόγω της συμμετοχής τους στο PSI+ και στην επαναγορά, 
είναι €26,5 δισ. (προ-φόρων), με την Alpha Bank να εμφανίζει τη μικρότερη (€4.4 

δισ.) και την Εθνική Τράπεζα τη μεγαλύτερη (€11 δισ.). Το σύνολο αυτών των 

απωλειών αποτελεί, ταυτόχρονα, όφελος για το Δημόσιο, λόγω της συνεπαγόμενης 

ισόποσης μείωσης του δημοσίου χρέους καθώς και της σημαντικής ελάφρυνσης για 
μελλοντικές πληρωμές τόκων. Λόγω των τεράστιων ζημιών από τα ΟΕΔ, οι μέτοχοι των 

τραπεζών – μεταξύ αυτών περί τους 500.000 ιδιώτες μικροεπενδυτές και τα 
ασφαλιστικά ταμεία – απώλεσαν, από το 2007 έως σήμερα, άνω του 95% των 

επενδύσεών τους σε τραπεζικές μετοχές. Για τα ασφαλιστικά ταμεία ιδιαίτερα, η ζημία 
αυτή είναι επιπλέον εκείνης που υπέστησαν από τη συμμετοχή τους στο PSI+  

Ζημιά  

Με την ολοκλήρωση της επαναγοράς και την ρευστοποίηση όλων των ομολόγων των 

τραπεζών, αποκρυσταλλώθηκε και η σωρρευτική ζημιά λόγω του PSI+ και της 
επαναγοράς. Το συνολικό πραγματικό – όχι πλέον λογιστικό - ‘κούρεμα’ ανέρχεται στο 
74.3% της αρχικής ονομαστικής αξίας των ΟΕΔ που συμμετείχαν στο PSI+.  

Οι ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν στο πρόγραμμα της επαναγοράς με το 100% του 

χαρτοφυλακίου τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία του εγχειρήματος - που 
αποτελούσε προϋπόθεση για την εκταμίευση των παραπάνω ποσών - όπως άλλωστε 
συνέβη και κατά το PSI+. Σημειώνεται ότι από το 2010 και μετά, οι ελληνικές 
τράπεζες έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης χρέους του 

Δημοσίου, καθώς πέρα από την καθοριστική συμμετοχή τους το PSI+ και στο 

πρόγραμμα επαναγοράς, παρείχαν τις απαραίτητες εγγυήσεις στη Φιλανδία στο πλαίσιο 

του δεύτερου προγράμματος και απορρόφησαν πλήρως όλες τις εκδόσεις των εντόκων 
γραμματίων, που σήμερα κυμαίνονται στο €18 δισ. περίπου, καθώς το ενδιαφέρον από 

http://www.reporter.gr/Ειδήσεις/Επιχειρήσεις/Tράπεζες/item/214583-Sta-26,5-dis-eyrw-h-chasoyra-gia-tis-trapezes-apo-PSI-kai-buy-back
http://www.reporter.gr/Ειδήσεις/Επιχειρήσεις/Tράπεζες/item/214583-Sta-26,5-dis-eyrw-h-chasoyra-gia-tis-trapezes-apo-PSI-kai-buy-back
http://www.reporter.gr/Ειδήσεις/Επιχειρήσεις/Tράπεζες/item/214583-Sta-26,5-dis-eyrw-h-chasoyra-gia-tis-trapezes-apo-PSI-kai-buy-back
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άλλους επενδυτές ήταν μηδενικό και η έλλειψη ρευστότητας έθετε σε κίνδυνο την 

εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα και της οικονομίας συνολικά.  

Υπενθυμίζεται ότι οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των παραπάνω Τραπεζών 

εκτιμώνται σήμερα στα €27 δισ., ωστόσο δεν αποκλείεται το ποσό αυτό τελικά να 
κινηθεί σε σχετικά υψηλότερα επίπεδα, λόγω της βαθύτερης ύφεσης της οικονομίας. 

Ωστόσο, χωρίς την επίπτωση του PSI+ και της επαναγοράς των ομολόγων, οι ανάγκες 
ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων Τραπεζών θα ήταν σημαντικά μικρότερες, παρά τη 

βαθειά πολυετή ύφεση, λόγω του σημαντικού ύψους των προβλέψεων που οι Τράπεζες 
έχουν ήδη αναλάβει έναντι επισφαλών δανείων.  
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Τίτλος : 
Το ΣτΕ, ο ΕΟΦ και τα πειθαρχικά των φαρμακευτικών 
συλλόγων… 
 
Μέσο : 
http://www.iatronet.gr/ 

Δημοσίευμα: 

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

Φαρμακοποιός της περιφέρειας, μετείχε σε άλλες δύο εταιρίες εκμετάλλευσης φαρμακείων 

πέραν του δικού του, πράγμα που απαγορεύεται από τη νομοθεσία. 

 

Ο Σύλλογος της περιφέρειάς του, του επέβαλε πρόστιμο, και ο φαρμακοποιός παραιτήθηκε 

από τη μία εταιρία, προσαρμοζόμενος στη νομιμότητα. 

 

Στο μεταξύ όμως, απόφαση του ΕΟΦ ζητούσε την ακύρωση του προστίμου από το 

Σύλλογο... 

 

Ο Σύλλογος προσέφυγε στο ΣτΕ και ζήτησε την επαναφορά της νομιμότητας. 

 

Και το ΣτΕ, ακύρωσε την απόφαση του ΕΟΦ για ακύρωση του προστίμου… 

 

Όμως, τώρα, ενόψει κατάργησης των πειθαρχικών συμβουλίων των συλλόγων, το ΣτΕ δεν 

θα χρειάζεται να ασχολείται με τέτοια ‘τετριμμένα’ θέματα…

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp
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Τίτλος : 
Μήνυμα ζωής και ελπίδας για τα παιδιά 

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20589 

Ενώπιον χιλιάδων θεατών, που έδωσαν δυναμικό ‘παρών’, δεκάδες καταξιωμένοι 

καλλιτέχνες ένωσαν τις φωνές τους στη φιλανθρωπική Συναυλία Ζωής και Ελπίδας για τα 

Παιδιά του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο 

μπάσκετ του Ο.Α.Κ.Α. Τη μεγάλη αυτή γιορτή για τα παιδιά διοργάνωσε το Ιατρείο 

Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Φιλανθρωπικού 

Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’ ανήμερα της Παγκόσμιας 

Ημέρας για το Παιδί με σκοπό την ενίσχυση της προσπάθειας του ιατρείου για τη στήριξη 

των ανασφάλιστων παιδιών. Οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν ο Πρόεδρος του Ιατρικού 

Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, και ο Γενικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού 

Οργανισμού ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’ Κωνσταντίνος Δήμτσας, που απηύθυναν ένα μεγάλο 

‘Ευχαριστώ’ σε όλους όσοι με την παρουσία, τη συμμετοχή, την ευγενική και αφιλοκερδή 

προσφορά τους στήριξαν τη διοργάνωση και συνέβαλαν στην επιτυχία της βραδιάς. 

 

Κατά την έναρξη της βραδιάς, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α Γ. Πατούλης, και ο Γενικός Διευθυντής 

του Φιλανθρωπικού Οργανισμού ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’ Κωνσταντίνος Δήμτσας, τίμησαν για την 

προσφορά τους στο έργο του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής τους παριστάμενους 

δημάρχους από τους συνολικά 30 δήμους της Αττικής, τους εκπροσώπους από τους έξι 

Ιερούς Ναούς αλλά και τη Λεόντειο Σχολή, με τη στήριξη των οποίων μέχρι στιγμής έχουν 

συγκεντρωθεί χιλιάδες φάρμακα για την ενίσχυση του φαρμακείου του Ιατρείου Κοινωνικής 

Αποστολής για την ανακούφιση των ανασφάλιστων και άπορων συμπολιτών μας ανά την 

Ελλάδα. 

 

Αναλυτικά, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α κ. Πατούλης, απένειμε τιμητικό έπαινο στους παρακάτω 

παριστάμενους Δημάρχους και τους εκπροσώπους Δήμων: Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας 

Γιώργο Καπλάνη, Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής Βασίλη Ζορμπά, Δήμαρχο Αιγάλεω Χρήστο 

Καρδαρά, Αντιδήμαρχο Αμαρουσίου Νικόλαο Πέππα, Δήμαρχο Αχαρνών Σωτήρη Ντούρο, 

Δήμαρχο Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης Σπύρο Πανά, Δήμαρχο Βριλησσίων Κωνσταντίνο 

Ιωαννίδη, Δήμαρχο Βύρωνα Νίκο Χαρδαλιά, Δήμαρχο Γαλατσίου Κυριάκο Τσίρο, Δήμαρχο 

Γλυφάδας Κωνσταντίνο Κόκκορη, Δήμαρχο Ζωγράφου Κωνσταντίνο Καλλίρη, Δήμαρχο 

Ηλιούπολης Βασίλη Βαλασόπουλο, Δήμαρχο Νέου Ηρακλείου Παντελή Βλασσόπουλο, 

Δήμαρχο Ιλίου Νίκο Ζενέτο, Δήμαρχο Κηφισιάς Νίκο Χιωτάκη, Δήμαρχο Μαραθώνα 

Ιορδάνη Λουΐζο, Δήμαρχο Μαρκόπουλου Σωτήρη Μεθενίτη, Δήμαρχο Μεταμόρφωσης 

Μιλτιάδη Καρπέτα, Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη, Δήμαρχο Παλλήνης 

Αθανάσιο Ζούτσο, Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού Βασίλη Ξύδη, Αντιδήμαρχο Περιστερίου 

Αναστάσιο Θεοδωράκο, Δήμαρχο Ραφήνας Γιώργο Χριστόπουλο, Δήμαρχο Σαρωνικού 

Πέτρο Φιλίππου, Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού Παντελη Ξυριδάκη, Δήμαρχο Χαϊδαρίου 

Δημήτρη Μαραβέλια, Δήμαρχο Χαλανδρίου Γιώργο Κουράση. Επίσης, τιμητικό έπαινο 

παρέδωσε ο κ. Πατούλης, στον Αντιπρόεδρο της Λεοντείου Σχολής Παναγιώτη Μάμαλη, 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20589
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για τη σημαντική συμβολή της Ένωσης Αποφοίτων Λεοντείου αλλά και της Λεοντείου 

Σχολής στη στήριξη του έργου του Ιατρείου με φάρμακα και εθελοντική εργασία. 

 

Ο Γενικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’ Κωνσταντίνος 

Δήμτσας, απένειμε τιμητικό έπαινο στους εκπροσώπους του Ιερού Ναού Αγίου 

Παντελεήμονα Νέου Κόσμου, του Ιερού Ναού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, του Ιερού Ναού 

Αγίας Αικατερίνης Πετραλώνων, του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Παγκρατίου, του Ιερού 

Ναού Αγίου Χαραλάμπους Ιλισίων και του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αχαρνών. 

 

Πριν δώσει τη σκυτάλη στους καλλιτέχνες, που χάρισαν στο κοινό ένα απολαυστικό 

μουσικό πρόγραμμα, ο κ. Πατούλης, απηύθυνε ένα εγκάρδιο ‘ευχαριστώ’ για την άμεση και 

δίχως δεύτερη σκέψη ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής 

να συμβάλουν με τις φωνές τους στην προσπάθεια του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής να 

ανοίξει μία μεγάλη αγκαλιά που να χωρά όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη από 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 

Στη συναυλία του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του 

Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’ που 

πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και του Ο.Α.Κ.Α, 

συμμετείχαν με αλφαβητική σειρά οι καλλιτέχνες:  

 

Γεράσιμος Ανδρεάτος 

Μελίνα Ασλανίδου 

Χάρης Βαρθακούρης 

Γλυκερία 

Μιχάλης Δημητριάδης 

Στέλιος Διονυσίου 

Γιάννης Ζουγανέλης 

Αρετή Κετιμέ 

Δημήτρης Κόκοτας 

Κώστας Μακεδόνας 

Ευαγγελία Μουμούρη 

Γρηγόρης Μπιθικώτσης 

Σάκης Μπουλάς 

Αλέξανδρος Μπουρδούμης 

Πίτσα Παπαδοπούλου 

Ζωή Παπαδοπούλου 

Σοφία Παπάζογλου 

Θάλεια Προκοπίου 

Μαρία Σουλτάτου 

Μπάμπης Τσέρτος 

Μιχάλης Χατζηγιάννης 

 

Παρουσιαστής της βραδιάς ήταν ο Γρηγόρης Βαλτινός. 

 

Στην μουσική συναυλία συμμετείχαν επίσης, η χορωδία του Σπύρου Λάμπρου, το Νεανικό 

Χορωδιακό Σύνολο «ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ».  

 

Τη μουσική επιμέλεια του προγράμματος είχε ο Μανώλης Γεωργοστάθης, που διηύθυνε τη 
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Λαϊκή Ορχήστρα Ελληνική Μουσική ‘ΕΜΜΕΤΡΟΝ’. Τη σκηνοθετική ευθύνη της 

συναυλίας είχε ο Λίνος Χριστοδούλου. Υπεύθυνος για την οργάνωση της παραγωγής ήταν ο 

Βασίλης Λάσκαρης.  

 

Στη συναυλία όλοι οι καλλιτέχνες συμμετείχαν αφιλοκερδώς, όπως εθελοντικά συμμετείχε 

και ο ηθοποιός Σπύρο Παπαδόπουλος στο διαφημιστικό σποτ της συναυλίας. 
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Τίτλος : 
Συνέδριο για την «Οικονομία και Υγεία σε κρίση: 
Αδιέξοδα και Υπερβάσεις» 

Μέσο :  
http://health.in.gr/  
 

Δημοσίευμα: 

http://health.in.gr/news/various/article/?aid=1231226277 

Αθήνα 

Στις 13-15 Δεκεμβρίου 2012 διεξάγεται το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά 

και τις Πολιτικές Υγείας, στην Αθήνα, υπό την επιστημονική επιμέλεια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 

Υγείας. 

 

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλο το φάσμα των ενδιαφερόμενων παραγόντων από τον ευρύτερο 

χώρο της υγείας: ακαδημαϊκούς, ερευνητές, διευθυντικά στελέχη, ιατρούς, φαρμακοποιούς, 

νοσηλευτές, εργαζόμενους νοσοκομείων και μονάδων κοινωνικής φροντίδας, στελέχη επιχειρήσεων 

φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών βιοϊατρικής τεχνολογίας και ιατρικού εξοπλισμού, ιδιωτικών 

κλινικών και διαγνωστικών κέντρων, ιδιωτικούς φορείς, φοιτητές, πολιτικούς, δημοσιογράφους. 

 

Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με το 8ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο με θέμα «Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις»θα επιχειρήσει 

τη διατύπωση σκέψεων και ιδεών αλλά και τεκμηριωμένων πολιτικών, για την αναδιάρθρωση του 

υγειονομικού τομέα -σε συνθήκες κρίσης- υπό το πρίσμα της ισότητας της αποδοτικότητας, και της 

αποτελεσματικότητας με σκόπευση τη συγκρότηση ενός σύγχρονου συστήματος υγείας. 

 

Στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο θα εκπροσωπηθούν και θα συνεισφέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη 

διαμόρφωση των θέσεων καθόσον υπό τις παρούσες συνθήκες, η εισαγωγή στην συζήτηση των 

ζητημάτων της μεταρρύθμισης προαπαιτεί την ανάπτυξη κλίματος εθνικής και κοινωνικής 

συναίνεσης. Σκοπός είναι επίσης, να συζητηθεί η επόμενη μέρα αυτής της μεταρρύθμισης στην 

υγεία. 

 

Η επιστημονική θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει Συμπόσια, Εργαστήρια, Ελεύθερες 

Ανακοινώσεις και Στρογγυλές Τράπεζες, όπου, με εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων από τον 

ελληνικό και διεθνή χώρο, σε συνεργασία με οργανισμούς, υπηρεσίες και πανεπιστήμια 

αναγνωρισμένου κύρους, θα συζητηθούν θέματα όπως:  

 Οι επιπτώσεις της κρίσης: οικονομία, υγεία και υπηρεσίες υγείας  

 Τιμολόγηση, αποζημίωση και χρηματοδότηση του υγειονομικού τομέα σε συνθήκες 

κρίσης  

 Η πολιτική ασφάλισης υγείας και ο ΕΟΠΥΥ 

http://health.in.gr/news/various/article/?aid=1231226277
http://health.in.gr/news/various/article/?aid=1231226277
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 Η ανασυγκρότηση της νοσοκομειακής περίθαλψης  

 Ιδιωτικές πληρωμές, παραπληρωμές και καταστροφική δαπάνη  

 Μείζονες παράγοντες κινδύνου για την υγεία στην οικονομική κρίση  

 Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και πολυνοσηρότητα  

 Φαρμακευτική πολιτική και εξελίξεις (γενόσημα, δραστική, κατάλογος 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων)  

 Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία  

 Χρηματοδοτική δικαιοσύνη στην ασφάλιση και τις υπηρεσίες υγείας  

 Κλινική διακυβέρνηση και ιατρική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 

 Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας  

 Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
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Τίτλος : 
Επιχειρηματικό συνέδριο Ελλάδας - Κίνας στο ΕΒΕΑ 

Μέσο :  
http://news.pathfinder.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://news.pathfinder.gr/finance/news/832462.html 

Ευνοϊκό κλίμα για διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στην αγορά της Κίνας έχουν 

δημιουργήσει οι πρόσφατες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς έχει 

αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς τη χώρα μας. 

Πηγή:www.capital.gr 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το συμπέρασμα αυτό προέκυψε κατά τη διάρκεια 

των εργασιών του επιχειρηματικού Συνεδρίου Ελλάδας - Κίνας, που πραγματοποιήθηκε 

σήμερα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. 

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του 

Ε.Β.Ε.Α., κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και προωθεί όλα 

εκείνα τα αναγκαία μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το επιχειρηματικό 

περιβάλλον στη χώρα μας και δίνουν τέλος στο καθεστώς αβεβαιότητας που επικρατούσε το 

προηγούμενο διάστημα. Απόδειξη αποτελούν οι πρόσφατες αποφάσεις των εταίρων μας για 

την απρόσκοπτη συνέχιση της δανειοδότησης της χώρας μας, προκειμένου να βγει άμεσα 

από την κρίση και να επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά. 

Τέλος, ο κ. Μίχαλος κάλεσε τις ελληνικές και κινεζικές επιχειρήσεις να ανοίξουν νέους 

δρόμους συνεργασίας στο άμεσο μέλλον, αξιοποιώντας το γόνιμο έδαφος που έχει 

καλλιεργηθεί. Τομείς όπως η ναυτιλία και η ναυπηγική, ο τουρισμός, οι υποδομές, το 

εμπόριο, η τεχνολογία κ.ά. παρέχουν εξαιρετικές δυνατότητες για επενδύσεις και κοινές 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που και τα δύο μέρη μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν μέσα 

από τις νέες δυνατότητες που αποκτά η ελληνική οικονομία. 

O κ. Wang Jinzhen, Αντιπρόεδρος του «Συμβουλίου της Κίνας για την προώθηση του 

Διεθνούς Εμπορίου», ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του κ. Μίχαλου, υποσχέθηκε να 

συμβάλλει στη μεγαλύτερη αποδοχή από την κινεζική αγορά των ελληνικών προϊόντων. 

Συγκεκριμένα, προσκάλεσε το ΕΒΕΑ να συμμετάσχει με ελληνικές εταιρείες σε Διεθνές 

Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2013 στην Κίνα και δεσμεύθηκε ότι η 

Κινεζική πλευρά θα πράξει τα μέγιστα για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων. 

http://news.pathfinder.gr/finance/news/832462.html
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Στο συνέδριο απηύθυνε, επίσης, χαιρετισμό ο κ. Παναγιώτης Μίχαλος, Γενικός Γραμματέας 

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Υπουργείου 

Εξωτερικών και συμμετείχαν ως ομιλητές, ο κ. Sun Wei, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

της κρατικής εταιρείας «China Shipbuilding Corp.» και η κα Αγγελική Μιχαλοπούλου, 

Διευθύντρια Μονάδας Προσέλκυσης Επενδύσεων του «Invest in Greece». 

Μετά το τέλος του Επιχειρηματικού Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν επιχειρηματικές επαφές 

μεταξύ επιχειρήσεων των δύο μερών. 

Το ανωτέρω συνέδριο αποτελεί μέρος πρωτοβουλίας του Ε.Β.Ε.Α. για την διεθνή προβολή 

της χώρας μας και τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει ως επενδυτικός προορισμός. 
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Τίτλος : 
Εντυπωσιακά μακροπρόθεσμα δεδομένα υποστηρίζουν το 
προφίλ ασφαλείας και τη συνεχή αποτελεσματικότητα 
του dabigatran 

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/  
 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20592 

Σημαντικά δεδομένα από τη μελέτη RELY-ABLE® επιβεβαιώνουν το μακροπρόθεσμο προφίλ 
ασφαλείας και αποτελεσματικότητας του dabigatran στην πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου σε 

ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ).*1 Τα νέα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα που 

παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας συμβαδίζουν ιδιαιτέρως με 
τα ευρήματα της σημαντικής μελέτης RE-LY®†, βάσει των οποίων η θεραπεία εγκρίθηκε σε χώρες σε 

ολόκληρο τον κόσμο.  

Τα μικρά ποσοστά εγκεφαλικών επεισοδίων και αιμορραγίας πουπαρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια 

των 2,3 ετών της τυφλής παρακολούθησης στη RELY-ABLE® αντιστοιχούν στα αρχικά αποτελέσματα 
της RE-LY®, υποστηρίζοντας το όφελος και των δύο δόσεων του dabigatran για προσαρμοσμένη 

προστασία του εγκεφάλου. 

Ο συνδυασμός δεδομένων από τη RE-LY® και τη RELY-ABLE® ισοδυναμεί με περισσότερα από 

τέσσερα έτη εμπειρίας και παρέχει την πλέον αναλυτική αξιολόγηση του οφέλους και της ασφάλειας 
οποιουδήποτε νέου αντιπηκτικού που χορηγείται από το στόμα για την πρόληψη των εγκεφαλικών 

επεισοδίων στην ΚΜ έως σήμερα.  

'Οι περισσότεροι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή χρειάζονται δια βίου αντιπηκτική θεραπεία ώστε να 

είναι προστατευμένοι από εκδήλωση ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Τα μοναδικά 
μακροπρόθεσμα δεδομένα που έχουμε τώρα για το dabigatran είναι καθησυχαστικά για τους ασθενείς 

και για τους γιατρούς,' είπε ο επικεφαλής ερευνητής της RELY-ABLE ® Καθηγητής Stuart Connolly, 
Διευθυντής του Τμήματος Καρδιολογίας στο McMaster University, Hamilton, Ontario. 'Η RELY-ABLE ® 

δείχνει ότι τα αποτελέσματα που της RE-LY ® εξακολουθούν να παρατηρούνται και κατά τη διάρκεια 

της μακροπρόθεσμης παρακολούθησης. Βλέπουμε παρόμοια μικρά ποσοστά εγκεφαλικών ή 
συστημικής εμβολής και σοβαρής αιμορραγίας με παρόμοια μικρά ποσοστά ενδοεγκεφαλικής και 

ενδοκρανιακής αιμορραγίας.' 

Στη διεθνή πολυκεντρική μελέτη RELY-ABLE® παρακολουθήθηκαν 5.851 ασθενείς που λάμβαναν 

dabigatran για 28 μήνες επιπλέον μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής RE-LY®. Στη μελέτη αυτή 
εξετάστηκαν τα μακροπρόθεσμα οφέλη των δύο θεραπευτικών δόσεων (110mg δύο φορές 

ημερησίως και 150mg δύο φορές ημερησίως) σε μια συνεχιζόμενη τυφλή και τυχαιοποιημένη 
σύγκριση.  

Τα αποτελέσματα από τη RELY-ABLE ® υποστηρίζουν διαρκή οφέλη από τη μακροπρόθεσμη χρήση 
του dabigatran®: 

· Μικρά ποσοστά ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου 

1,15 % /έτος με 150mg δύο φορές ημερησίως και 1,24 % /έτος με 110mg δύο φορές ημερησίως 

· Χαμηλή συχνότητα εκδήλωσης αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20592
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20592
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0,13 % /έτος με 150mg δύο φορές ημερησίως και 0,14 % /έτος με 110mg δύο φορές ημερησίως 

· Χαμηλή συχνότητα εκδήλωσης σοβαρής αιμορραγίας 

3,74 % /έτος με 150 mg δύο φορές ημερησίως και 2,99 % /έτος με 110 mg δύο φορές ημερησίως 

· Μικρά ποσοστά ενδοκρανιακής αιμορραγίας 

0,33 % /έτος με ετεξιλική δαβιγατράνη (DE) 150mg δύο φορές ημερησίως και 0,25 % /έτος με 
ετεξιλική δαβιγατράνη (DE) 110mg δύο φορές ημερησίως 

Η σταθερή χαμηλή συχνότητα εμφάνισης του ισχαιμικού και του αιμορραγικού εγκεφαλικού 
επεισοδίου καθώς και τα ποσοστά της ενδοκρανιακής αιμορραγίας που παρατηρήθηκαν δείχνουν ότι 

το dabigatran παρέχει συνεχή προστασία στον εγκέφαλο. Επιπλέον, και οι δύο δόσεις του dabigatran 
είχαν παρόμοιο καθαρό κλινικό όφελος και παρόμοια ποσοστά θνησιμότητας. Το προφίλ ασφαλείας 

του dabigatran συμφωνούσε με τα ευρήματα από τη δοκιμή RE-LY®. 

'Τα αποτελέσματα από τη μελέτη RELY-ABLE® συμβαδίζουν με τα άριστα αποτελέσματα που έχουμε 

δει στη δοκιμή RE-LY® και υποστηρίζουν απόλυτα το μακροπρόθεσμο προφίλ ασφαλείας και την 
αποτελεσματικότητα του dabigatran για την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων στην κολπική 

μαρμαρυγή,' δήλωσε ο Καθηγητής Klaus Dugi, Corporate Senior Vice President Medicine, Boehringer 

Ingelheim. 'Οι γιατροί μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς για τη συνεχή προστασία του εγκεφάλου και 
τα πλεονεκτήματα της θεραπείας που προσφέρονται και από τις δύο δόσεις του dabigatran και 

μπορούν να προσαρμόσουν τη θεραπεία τους σύμφωνα με τις ανάγκες των ασθενών, όπως δείχνουν 
αυτά τα πρώτα μακροπρόθεσμα κλινικά δεδομένα για μια νέα αντιπηκτική θεραπεία που χορηγείται 

από το στόμα.' 

Το dabigatran 150mg δύο φορές ημερησίως είναι το μόνο νέο αντιπηκτικό που χορηγείται από το 

στόμα και έχει αποδείξει σε μελέτες ότι μειώνει στατιστικά σημαντικά τη συχνότητα εκδήλωσης 
ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων σε ασθενείς με μη βαλβιδική ΚΜ σε σύγκριση με τη βαρφαρίνη, 

προσφέροντας μια σχετική μείωση κινδύνου 25%. Εννέα στα δέκα εγκεφαλικά επεισόδια που 

προκλήθηκαν από ΚΜ είναι ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μη 
αναστρέψιμη νευρολογική βλάβη με σημαντικές μακροπρόθεσμες συνέπειες, όπως παράλυση ή 

αδυναμία κίνησης των άκρων ή άρθρωσης λόγου. 

Επιπλέον στη RE-LY®, το dabigatran 150mg δύο φορές ημερησίως έδωσε 35% μείωση του συνολικού 

κινδύνου εκδήλωσης εγκεφαλικού επεισοδίου και συστημικής εμβολής έναντι της βαρφαρίνης (INR 2-
3, μέσος χρόνος ανάκαμψης - TTR 67%). Το dabigatran 110mg δύο φορές ημερησίως, το οποίο 

ενδείκνυται για ορισμένους ασθενείς, έδειξε μη κατωτερότητα σε σύγκριση με τη βαρφαρίνη στην 
πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου και της συστημικής εμβολής. Και οι δύο δόσεις του dabigatran 

σχετίστηκαν με σημαντικά χαμηλότερη συνολική, ενδοκρανιακή και απειλητική για τη ζωή αιμορραγία 

σε σύγκριση με τη βαρφαρίνη. Το dabigatran 150mg έδειξε παρόμοιο κίνδυνο εκδήλωσης σοβαρών 
αιμορραγιών έναντι της βαρφαρίνης και με το dabigatran 110mg δύο φορές ημερησίως επίσης 

μειώθηκε σημαντικά ο κίνδυνος εκδήλωσης σοβαρής αιμορραγίας. 

Η κλινική εμπειρία του dabigatran σε όλες τις εγκεκριμένες ενδείξεις έχει καθιερωθεί και εξακολουθεί 

να αυξάνεται, αντιστοιχώντας σε πάνω από ένα εκατομμύριο ασθενείς-έτη σε περισσότερες από 70 
χώρες παγκοσμίως, ξεπερνώντας την εμπειρία όλων των άλλων νέων από του στόματος 

αντιπηκτικών.  

 

* Τυχαιοποιημένη Σύγκριση των Επιδράσεων των Δύο Δόσεων Ετεξιλικής Δαβιγατράνης σε Κλινικά 
Αποτελέσματα πάνω από 4,3 Έτη: Αποτελέσματα της Διπλά Τυφλής Τυχαιοποιημένης Δοκιμής RELY-
ABLE. Κύριος συγγραφέας: Stuart J Connolly. CS.04. Clinical Science: Special Reports: Valvular Heart 
Disease, PAD, Atrial Fibrillation: International Perspectives  
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†Η RE-LY® ήταν μια δοκιμή PROBE (προοπτική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή με τυφλή αξιολόγηση 
τελικού στόχου), που συνέκρινε δύο σταθερές δόσεις του χορηγούμενου από το στόμα άμεσου 
αναστολέα της θρομβίνης, την ετεξιλική δαβιγατράνη, (110 mg δύο φορές ημερησίως και 150 mg 
δύο φορές ημερησίως) καθεμία χορηγούμενη με τυφλό τρόπο, με ανοιχτή βαρφαρίνη. 

  

 


