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Θεματολογία:  
Συγχωνεύσεις κλινικών με νοσοκομειακές μονάδες στη 
βόρεια Αττική - Δεν θα απολυθεί κανείς - Θα 

εξοικονομηθούν πάνω από 3 εκατ. ευρώ ετησίως 
 
Μέσο: 
http://www.kerdos.gr/ 

 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1802746&nt=103&utm_source=K
erdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter 

 

Σε συγχώνευση κλινικών σε νοσοκομειακές μονάδες με στόχο την άνετη 

και άμεση πρόσβαση των ασθενών στο ΕΣΥ στο βορειοδυτικό άξονα της 
Αττικής, προχωρά το υπουργείο Υγείας. [Ανάγνωση άρθρου] 

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1802746&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1802746&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1802746&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1802746&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
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Θεματολογία:  
Φαρμακοβιομήχανοι: «Δεν έχουμε πάρει ούτε ευρώ από 
τα χρέη» 
Εκκληση προς την Πολιτεία να δει σοβαρά το επώνυμο 
γενόσημο φάρμακο 

Μέσο: 
http://www.tovima.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=475809 

 
 
Στα 720 εκατομμύρια ευρώ έχουν φθάσει πλέον τα χρέη των Δημόσιων 
Νοσοκομείων προς το σύνολο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Οπως 

κατήγγειλε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) κ. Δημήτρης Δέμος, οι εταιρείες δεν έχουν 

λάβει από την 1η Ιανουαρίου ούτε ένα ευρώ.  

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας καλούν την Πολιτεία 

να δει σοβαρά τα ελληνικά επώνυμα γενόσημα φάρμακα, καθώς διαθέτουν 
ποιοτικά κριτήρια έναντι των «ανώνυμων» γενόσημων. 

 

Ο κ. Δέμος επανέλαβε τους κινδύνους οι οποίοι ελλοχεύουν από την 
ανεξέλεγκτη και μαζική εισαγωγή γενόσημων φαρμάκων από χώρες του 

Τρίτου Κόσμου. «Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν μόνο οικονομικά 
κριτήρια, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια και η ποιότητα των 

φαρμάκων τα οποία προσφέρονται στους έλληνες ασθενείς», είπε. Γι αυτό 
το λόγο -  εξήγησε -  είμαστε κατά της χορήγησης φαρμάκων με 

αναγραφή μόνο της δραστικής ουσίας.  
 

«Πουθενά στην Ευρώπη δεν χορηγούνται φάρμακα μόνο βάσει της 
δραστικής ουσίας. Αναγράφεται στη συνταγή και η εμπορική ονομασία του 

φαρμάκου ούτως ώστε να καθορίζει τη θεραπεία ο γιατρός. Από εκεί και 
έπειτα όποιος θέλει να πάρει το φάρμακο το οποίο δεν αποζημιώνεται στο 

σύνολό του από το Ταμείο του, πληρώνει τη διαφορά», πρόσθεσε.  
 

Οι εκπρόσωποι της ΠΕΦ παρουσίασαν τα αποτελέσματα έρευνας την οποία 

διενήργησε η εταιρεία Focus - Bari τα οποία δείχνουν, μεταξύ άλλων, ότι 
οι πολίτες εμπιστεύονται τα επώνυμα γενόσημα.  

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=475809
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=475809
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Τίτλος : 
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ - ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΚΕΣ 
Ουρές στα φαρμακεία για φάρμακα με πίστωση  
 

Μέσο :  

http://www.imerisia.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112923

757 

 

Στα φαρμακεία και στα δικαστήρια «αναστενάζουν» εκατομμύρια Ελληνες 

εξαιτίας των κινητοποιήσεων, ενώ αύριο στον χορό μπαίνουν και οι 
συγκοινωνίες, με τον ηλεκτρικό, το μετρό και το τραμ να βάζουν 

χειρόφρενο επιτείνοντας την ταλαιπωρία. 

Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ σε 18 νομούς βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς 
οι φαρμακοποιοί συνεχίζουν να μην δίνουν φάρμακα με πίστωση. 

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι οι τεράστιες ουρές που 
δημιουργήθηκαν, χθες, από ασφαλισμένους σε φαρμακεία του Πειραιά, τα 

οποία εξυπηρετούν κανονικά τους πολίτες. 

Σε πολλές περιπτώσεις, ο αριθμός των ασφαλισμένων που περίμεναν έξω 

από κάποιο φαρμακείο ξεπέρασε τα τριακόσια άτομα, ενώ δεκάδες ήταν 
και οι πολίτες που δεν κατάφεραν να προμηθευτούν το φάρμακό τους. 

Συνεδρίαση  

Υπήρχαν, μάλιστα, φαρμακεία που «χτύπησαν» 250 συνταγές, όταν υπό 
κανονικές συνθήκες δεν εκτελούν περισσότερες από 30-40 συνταγές. 

Σήμερα, πάντως, συνεδριάζει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής 
προκειμένου να αποφασίσει το μέλλον των κινητοποιήσεών του. Ήδη, το 

εμπάργκο προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ συνεχίζουν τα φαρμακεία 
Ρεθύμνου, Ιωαννίνων, Δωδεκανήσων, Πέλλας, Κέρκυρας, Ηρακλείου, 

Ηλείας, Αργολίδας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λασιθίου, Ξάνθης, Έβρου, 
Μεσσηνίας, Θεσπρωτίας, Κιλκίς και Λακωνίας. Στο ΕΣΥ, οι νοσοκομειακοί 

γιατροί συνεχίζουν την επίσχεση εργασίας, ενώ έχουν εξαγγείλει 24ωρη 
πανελλαδική απεργία στις 26 Σεπτεμβρίου, διεκδικώντας εργασιακή και 

μισθολογική αξιοπρέπεια καθώς και αποτροπή της κατάρρευσης της 
δημόσιας περίθαλψης. 

Οπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας Δημήτρης Βαρνάβας, «η διάλυση του 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112923757
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112923757
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112923757
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ΕΣΥ συνεχίζεται κανονικά!». Επικαλούμενος στοιχεία του υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κ. Δ. Βαρνάβας ανέφερε ότι «δυστυχώς ο 

κανόνας 1/10, δηλαδή 1 πρόσληψη ανά 10 συνταξιοδοτήσεις, στην υγεία 

έχει γίνει πλέον 1/89, οδεύοντας με ταχύτητα στο απόλυτο μηδέν». 

«Λουκέτο»  
Εν τω μεταξύ, με «λουκέτο» απειλούνται οι δώδεκα κοινοτικές δομές οι 

οποίες εξυπηρετούν 5.000 ασθενείς με άνοια και τις οικογένειές τους, σε 
σύνολο 200.000 ασθενών σε όλη τη χώρα, εξαιτίας της δραματικής 

μείωσης κατά 45% σε σχέση με πέρυσι στη δημόσια χρηματοδότηση. 

Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες είναι οι δίκες που αναβάλλονται στα πολιτικά 

και διοικητικά δικαστήρια όλης της χώρας εξαιτίας της αποχής των 
δικαστών και εισαγγελέων. 

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν αύριο οι εργαζόμενοι σε μετρό, 

τραμ και ηλεκτρικό, ενώ κανονικά θα κυκλοφορούν τα λεωφορεία και τα 
τρόλεϊ και φυσικά ο προαστιακός σιδηρόδρομος. 

Καταλήψεις δήμων 
Σήμερα οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα προχωρήσουν σε 

καταλήψεις όλων των δήμων της χώρας. 

Μετ' εμποδίων θα λειτουργήσουν αύριο οι κλάδοι των ξενοδοχείων και του 
επισιτισμού, τα λιμάνια, επιχειρήσεις μετάλλου, λιπασμάτων, φαρμάκου, 

τσιμέντων, εμπορικά καταστήματα κ.α. Δέκα ομοσπονδίες εργαζομένων, 
που αντιδρούν στο επικείμενο «κούρεμα» του εφάπαξ, έχουν προκηρύξει 

24ωρη απεργία και στάση εργασίας στα λιμάνια (από τις 12 μ. έως τη λήξη 

ωραρίου) με συγκέντρωση στη μία το μεσημέρι στην πλατεία Κλαυθμώνος, 
στο υπουργείο Εργασίας. 

Την προκήρυξη 24ωρης απεργίας σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για 

την επόμενη Δευτέρα ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ. Υπενθυμίζεται ότι την 
ερχόμενη Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου παραλύει όλη η χώρα από τη γενική 

απεργία της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. 

Το απεργιακό δελτίο 

Συνεχίζουν το εμπάργκο στον ΕΟΠΥΥ οι φαρμακοποιοί 18 νομών 

Επίσχεση εργασίας από τους νοσοκομειακούς γιατρούς 

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι δικαστές θα κατεβαίνουν από τις έδρες από τις 
10 το πρωί μέχρι τη λήξη της βάρδιας 

Απεργούν αύριο οι εργαζόμενοι σε μετρό, τραμ, ηλεκτρικό 
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24ωρη απεργία των δημοσιογράφων την ερχόμενη Δευτέρα 

24ωρη πανελλαδική απεργία ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 26 

Σεπτεμβρίου 
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Τίτλος : 
Η φαρμακευτική δαπάνη «τρέχει» με 300 εκατ. Μηνιαίως 
 

Μέσο :  
http://news.kathimerini.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_20/09/2012_496

115 

 

Τ. Τελλογλου 

Με 300 εκατ. ευρώ τον μήνα «τρέχει», σύμφωνα με υπηρεσιακούς 
παράγοντες των υπουργείων Υγείας και Εργασίας, η φαρμακευτική 

δαπάνη, με αποτέλεσμα αν συνεχίσει να αυξάνεται με τον τρόπο αυτό, να 
προσεγγίσει τα 3,5 δισ. ευρώ στο τέλος του χρόνου. Στο δεύτερο 

Μνημόνιο η κυβέρνηση Παπαδήμου είχε δεσμευτεί να συγκρατήσει τη 
δαπάνη στα 2,88 δισ. ευρώ, στόχο από τον οποίο θα απέχει στην 

καλύτερη περίπτωση 300, στη χειρότερη 750 με 800 εκατ., είπαν στην 
«Κ» οι ίδιοι παράγοντες, επικαλούμενοι τα στοιχεία του Ιουλίου. Στις αιτίες 

της απώλειας ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης οι ίδιοι συμπεριέλαβαν 

τόσο τα προβλήματα λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ όσο και το γεγονός ότι οι 
μηχανισμοί που είχαν συμφωνηθεί να λειτουργήσουν δεν λειτουργούν. 

Παρά την καθιέρωση των γενοσήμων, δεν υφίσταται ανταγωνισμός. 

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξαιτίας της έλλειψης ανταγωνισμού 
τα γενόσημα είναι ακριβότερα και από τα πρωτότυπα. Η αναγραφή της 

δραστικής ουσίας γίνεται στην πράξη με τρόπο ώστε ο συνταγογραφών 
κατά κανόνα να «υποδεικνύει» και το εμπορικό σκεύασμα. Τα δελτία τιμών 

περιλαμβάνουν αντιφατικές τιμές, ανάλογα με τις οποίες οι εταιρείες 
εμφανίζουν μεγάλη κίνηση του ίδιου φαρμάκου στην υψηλή τιμή και 

μικρή στη χαμηλότερη. Το ποσοστό κέρδους του φαρμακοποιού παραμένει 

αμετάβλητο. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση υλοποιείται με πολύ αργούς 
ρυθμούς παρότι η ΗΔΙΚΑ με πρόσφατη εφαρμογή της κατάφερε να 

προσφέρει τεχνική λύση για σκανάρισμα 5 εκατ. συνταγών. Συγκεκριμένα, 
αναφέρεται ότι η διακομματική επιτροπή για την υλοποίηση της 

συνταγογράφησης δεν έχει συνεδριάσει τους τελευταίους 6 μήνες. Τυχόν 
υπέρβαση της δαπάνης-στόχου ελπίζουν οι επιτελείς του υπουργείου να 

αναπληρώσουν με την εφαρμογή της έκπτωσης και της ρήτρας claw back, 
με τις οποίες οι εταιρείες υποχρεώνονται να δίνουν εκπτώσεις στην 

περίπτωση που δεν προσεγγίζονται οι ποσοτικοί στόχοι για τη δαπάνη. 
Νομικοί κύκλοι σημειώνουν πάντως ότι η καθυστέρηση στην αποζημίωση 

των φαρμακευτικών εταιρειών και η διαφαινόμενη απόφαση υπέρ τους 
στο ΣτΕ τις κάνει όλο και λιγότερο πρόθυμες να καταβάλουν εκατοντάδες 

εκατομμύρια για τις σχετικές εκπτώσεις. 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_20/09/2012_496115
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_20/09/2012_496115
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_20/09/2012_496115
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Θεματολογία:  
Φάρμακα χωρίς πίστωση έως 30/9 στην Αττική 

Μέσο: 

http://www.nooz.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.nooz.gr/greece/farmaka-xoris-pistosi-eos-30-
septemvriouasfgsgi 

 

Επιμένουν στη σκληρή γραμμή οι φαρμακοποιοί της Αθήνας, οι οποίοι 

αποφάσισαν αργά το βράδυ της Τετάρτης στη γενική τους συνέλευση, 
παράταση της κινητοποίησής τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου, γεγονός που 

σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να μην χορηγούν φάρμακα με πίστωση στους 
ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(ΕΟΠΥΥ). 
 

Οι φαρμακοποιοί ζητούν εξόφληση των οφειλόμενων από τον ΕΟΠΥΥ από 
τον περασμένο Ιούλιο και καταβολή χρημάτων που οφείλονται από 

συνταγές που εκτελέστηκαν το 2011. 
 

Ο Φαρμακευτικος Σύλλογος Αττικής και οι Σύλλογοι Ρεθύμνου, 
Ιωαννίνων, Δωδεκανήσων, Πέλλας, Κερκύρας, Ηρακλείου, Ηλείας, 

Αργολίδας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λασιθίου, Ξάνθης, Έβρου, Μεσσηνίας, 
Θεσπρωτίας και Λακωνίας δεν έχουν υιοθετήσει την απόφαση του 

Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου για αναστολή της κινητοποίησης, 

με αποτέλεσμα χιλιάδες ασφαλισμένοι να είναι αναγκασμένοι να 
πληρώνουν τα φάρμακά τους από την τσέπη τους, ή να τα αναζητούν σε 

άλλες περιοχές, όπου τα φαρμακεία τα χορηγούν με πίστωση. 
 

Ο ΕΟΠΥΥ έδωσε παράταση ισχύος των συνταγών, έως το τέλος του μήνα, 
καθώς λόγω των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών, πολλές από τις 

συνταγές δεν εκτελέστηκαν στο πενθήμερο που ορίζει ο κανονισμός, με 
την προϋπόθεση ότι ο θεράπων ιατρός θα αλλάξει την ημερομηνία 

έκδοσης της συνταγής, με σφραγίδα και υπογραφή.  
 

Η ηλεκτρονική συνταγή με τη διορθωμένη ημερομηνία εκτελείται 
υποχρεωτικά από τα φαρμακεία, μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης.

http://www.nooz.gr/greece/farmaka-xoris-pistosi-eos-30-septemvriouasfgsgi
http://www.nooz.gr/greece/farmaka-xoris-pistosi-eos-30-septemvriouasfgsgi
http://www.nooz.gr/greece/farmaka-xoris-pistosi-eos-30-septemvriouasfgsgi
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Θεματολογία:  
Πρωτοβουλία Bayer και Nestle για τη μείωση των 
εκπομπών άνθρακα 
 

Μέσο: 
http://www.greenbusiness.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.greenbusiness.gr/21607/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%8
4%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-

bayer-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-nestle-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%B7-

%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA/ 

 

Η Bayer AG και Nestle SA οδηγούν τις προσπάθειες για τη μέτρηση και 
τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στην ατμόσφαιρα και άλλων 

ρυπογόνων αερίων, καθώς οι εταιρείες θεωρούν ολοένα και περισσότερο 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή 

ως απειλή για την επιχείρησή τους σύμφωνα με το Carbon 
Disclosure Project (CDP). 

Περίπου το 37% των ερωτηθέντων σε έρευνα από τις 500 μεγαλύτερες 

εταιρείες στον κόσμο  αναφέρουν ότι βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο η 
λειτουργία τους από τις διαταραχές που κυμαίνονται από τις πλημμύρες 

που κλείνουν εργοστάσια στην Ταϊλάνδη και από την ξηρασία που έχει 
αποδεκατίσει τις καλλιέργειες στις ΗΠΑ. Το ποσοστό αυτό είναι πάνω από 

το 30% του προηγούμενου έτους και το 10% του 2010. 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που ενσωματώνουν την αλλαγή του 

κλίματος στα επιχειρηματικά τους σχέδια αυξήθηκε κατά 10 
ποσοστιαίες μονάδες το τρέχον έτος, καθώς εκείνοι που 

παρακολουθούν τις εκπομπές τους έχει αποδειχθεί ότι πραγματοποιούν μια 
καλύτερη επένδυση από εκείνους που δεν το κάνουν, σύμφωνα με την 

έκθεση CDP. Ο εκτελεστικός του πρόεδρος μάλιστα, Πωλ Ντίκινσον, είπε 
ότι “νομοθετική δράση και ακραία καιρικά φαινόμενα έρχονται μαζί για να 

παρέχουν ένα κομβικό σημείο για τις εταιρείες ώστε  να δώσουν προσοχή 
στις εκπομπές αερίων”. Πιο συγκεκριμένα, το 78% δήλωσε ότι 

ενσωματώσουν την κλιματική αλλαγή στη στρατηγική τους, και το 96% 

είπε ότι έχει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή ανώτερο διευθυντικό 
στέλεχος για την εποπτεία της κλιματικής αλλαγής. 

“Αυτό που χρειάζεται είναι η κυβερνητική δράση  και φορολογία 

για τη ρύθμιση των αερίων του θερμοκηπίου” δήλωσε ο Πωλ 
Ντίκινσον. Ο στόχος είναι να μειώνονται κατά 1% κάθε χρόνο οι εκπομπές 

http://www.greenbusiness.gr/21607/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-bayer-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-nestle-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA/
http://www.greenbusiness.gr/21607/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-bayer-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-nestle-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA/
http://www.greenbusiness.gr/21607/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-bayer-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-nestle-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA/
http://www.greenbusiness.gr/21607/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-bayer-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-nestle-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA/
http://www.greenbusiness.gr/21607/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-bayer-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-nestle-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA/
http://www.greenbusiness.gr/21607/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-bayer-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-nestle-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA/
http://www.greenbusiness.gr/21607/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-bayer-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-nestle-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA/
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διοξειδίου του άνθρακα (CO2) όπως προβλέπει και ο κανονισμός των 
Ηνωμένων Εθνών. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του CDP από τις λεγόμενες εταιρείες Global 
500 (σύνολο από 405 επιχειρήσεις που έχουν παράσχει στοιχεία, η 

σημερινή έκθεση βασίζεται μόνο στις 379 που απάντησαν μέχρι τις 
31Ιουλίου) ανέφεραν εκπομπές συνολικού ύψους 3,6 δισ. τόνων. 

Πρόκειται για μια μείωση πάνω από μισό δισεκατομμύριο τόνους, που 
ισοδυναμεί με τη ρύπανση από 138 εκατ. αυτοκίνητα, από το 2009, όταν 

409 απαντήσεις υποβλήθηκαν σε επεξεργασία. 
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Θεματολογία:  
Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ 
Συμβολική πορεία, εκθέσεις και συναυλία για να μη 
λησμονούμε την τρίτη ηλικία 
 
Μέσο: 
 
http://www.tovima.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=475746 

 
Συμβολική πορεία με σύνθημα «Νόσος Αλτσχάϊμερ, την αντιμετωπίζουμε 

βήμα βήμα» διοργανώνεται την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο 
του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Νόσου Αλτσχάιμερ 2012.  

 
Η πορεία διοργανώνεται από την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών 

Διαταραχών Αθηνών και την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ».   

 
Το ραντεβού είναι για τις 18:30 στην Πλατεία Συντάγματος από όπου και 

θα ξεκινήσει η πορεία για να τερματίσει στο Ζάππειο, με συμμετοχή 
ασθενών, φροντιστών, εθελοντών, μελών ΚΑΠΗ και τη συνοδεία της 

μπάντας του Δήμου Αθηναίων.  
 

Στο Ζάππειο στις 19:30 και αφού έχει νωρίτερα φτάσει εκεί η πορεία θα 
πραγματοποιηθεί συναυλία με τίτλο «Μη με λησμόνει» με ελεύθερη 

είσοδο, ερμηνεύτρια την Κερασία Σαμαρά και στον πιάνο τον Τάσο 
Καρακατσάνη.  

 
Η πορεία διοργανώνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά ενώ από την 21η έως 

και την 23η του Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο θα πραγματοποιούνται για 
όσους το επιθυμούν δωρεάν τεστ μνήμης σε άτομα που έχουν υπερβεί το 

60 έτος της ηλικίας τους ακόμη και αν δεν υπάρχει για αυτά διάγνωση 

άνοιας, από τις 10:30 έως και τις 19:30.  
 

Επίσης στο Ζάππειο Μέγαρο θα λειτουργήσει έκθεση με τίτλο «Τρίτη 
Ηλικία».  

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=475746
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=475746
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Θεματολογία:  
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ενημερώνει σχετικά με 
το θέμα του σκευάσματος SINTROM 

Μέσο: 

http://www.eefam.gr/  

 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3380 

Πηγή: iatrikostypos.com 
 

Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ΕΟΦ, η κατάσταση συνοψίζεται ως εξής: 

Ο ΕΟΦ διαπίστωσε μικρή μείωση της διάθεσης του φαρμάκου από την 
αρμόδια εταιρεία για τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο 2012, σε σχέση με 

τους αντίστοιχους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο 2011, η οποία όμως αυξήθηκε 
τον Σεπτέμβριο 2012. 

Οι παράλληλες εξαγωγές του φαρμάκου ήταν πολύ περιορισμένες για τους 

πρώτους 7 μήνες και μηδενικές τον Αύγουστο του 2012.  

 
Αν και από τον ΕΟΦ διαπιστώνεται τόσο η αυξημένη διάθεση από την 

εταιρία κατά το α΄ δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, όσο και η ομαλή 
διακίνηση του προϊόντος εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας, η πλήρης 

ομαλοποίηση της αγοράς δεν έχει επέλθει ακόμη, καθώς η ζήτηση που 
παρατηρείται στα φαρμακεία είναι αυξημένη, ιδιαίτερα μετά τη 

δημοσιότητα του θέματος σχετικά με τη διάθεση του φαρμάκου. 

Προκειμένου να ομαλοποιηθεί πλήρως η αγορά μέσα στο μικρότερο 
δυνατό χρονικό διάστημα, ο ΕΟΦ συνιστά τον εξορθολογισμό τόσο της 

ζήτησης από τους ασθενείς, όσο και της διάθεσης του προϊόντος από τα 

φαρμακεία, μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής, δεδομένου ότι δεν συντρέχει 
λόγος ανησυχίας για την επάρκεια του φαρμάκου. 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3380
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3380
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Θεματολογία:  
Commerzbank: Θα υπάρξει νέο «κούρεμα» του 
ελληνικού χρέους 

Μέσο: 

http://www.kerdos.gr/ 

 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1802567&nt=103&utm_source=K

erdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter 

 

Νέο «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων εκτιμά πως θα 
υπάρξει ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής τράπεζας 
Commerzbank, κ. Μάρτιν Μπλέσινγκ, συμπεριλαμβανομένων, 
μάλιστα και των ομολόγων που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ). [Ανάγνωση άρθρου]

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1802567&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1802567&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1802567&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1802567&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
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Θεματολογία:  
Ο ενιαίος φόρος για επαγγελματίες και επιχειρήσεις 
έρχεται, το αφορολόγητο αυξάνεται 
 

Μέσο: 
http://www.eefam.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3379 

 

Πηγή: kerdos.gr 
 

Ενιαίο συντελεστή φορολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες και 
ατομικές επιχειρήσεις φαίνεται να προκρίνει το οικονομικό επιτελείο της 

κυβέρνησης στην προσπάθεια απλοποίησης του φορολογικού συστήματος 
και πάταξης της φοροδιαφυγής.  

Η κίνηση αυτή, θα επιβαρύνει την πλειονότητα των ελεύθερων 
επαγγελματιών που στοιχίζεται παραδοσιακά κάτω από το αφορολόγητο 

όριο.  

Αντίθετα, το νέο σκεπτικό για την αντιμετώπιση του αφορολόγητου 
αφήνει πίσω την πρόταση για κατάργησή του και προωθεί την αύξησή του 

(!) ειδικά για μισθωτούς και συνταξιούχους ως αντιστάθμισμα των 

επιβαρύνσεων που θα υποστούν από την εφαρμογή των περικοπών του 
πακέτου. Και τα δύο μέτρα εφόσον υιοθετηθούν και εγκριθούν από την 

τρόικα θα περιληφθούν στο πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο που θα 
κατατεθεί στη Βουλή τον Οκτώβριο.  

Ειδικότερα και σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν σε ειδική σύσκεψη του 

οικονομικού επιτελείου στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, 
προτείνεται η επιβολή ενιαίου συντελεστή φορολόγησης 30% για τους 

επιτηδευματίες, τις ΟΕ και ΕΕ με τον οποίο θα εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση.  

Η φορολόγηση θα είναι αυτοτελής επί του φορολογητέου εισοδήματος 
(έσοδα μείον δαπάνες) κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, ενώ το 

αφορολόγητο όριο που απολάμβαναν μέχρι σήμερα καταργείται.  

Σημειώνεται ότι σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες που διατηρούν δελτίο 
παροχής υπηρεσιών καταβάλλουν φόρο 20%, ο οποίος παρακρατείται 

κατά την έκδοση του δελτίου και αποδίδεται από τον πελάτη στην εφορία.  

Εξάλλου, στην περίπτωση που υιοθετηθεί ο ενιαίος συντελεστής και για τις 

ΟΕ και ΕΕ δεν θα δηλώνεται από τους μετόχους η επιχειρηματική αμοιβή. 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3379
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3379
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Στο φορολογικό νομοσχέδιο θα περιληφθεί επίσης και η θεσμοθέτηση του 
επιδόματος θέρμανσης, το ύψος του οποίου προτείνεται να ανέλθει στα 

200 έως 900 ευρώ επί των τιμολογίων αγοράς, με βάση τον χωρισμό της 

χώρας σε τέσσερις γεωγραφικές ζώνες στις οποίες έχει καθοριστεί η μέση 
κατανάλωση.  

Η επιστροφή φόρου θα υπολογίζεται επί της διαφοράς του φόρου και όχι 

της τιμής, αφού όπως είναι γνωστό από τις 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης εξισώνεται στο 80% του ειδικού 

φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης. Οι δικαιούχοι του 
επιδόματος θα προσδιορίζονται με εισοδηματικά, περιουσιακά και 

γεωγραφικά κριτήρια. 
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Θεματολογία:  
Γιατί δεν μειώνεται η δαπάνη στα νοσοκομεία… 

Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp#1074 

 

 

Διαγωνισμοί για την προμήθεια φθηνών φαρμάκων στα νοσοκομεία, 
γίνονται.  

 
Με βάση τις δραστικές ουσίες και όχι τις εμπορικές.  

 
Και σε πολλές περιπτώσεις οι συμβάσεις έχουν υπογραφεί, οπότε η 

προμήθεια έχει προχωρήσει. Και τα φάρμακα βρίσκονται στα φαρμακεία 

των νοσοκομείων.  
 

Μόνο που δεν χρησιμοποιούνται…  
 

'Ψιθυριστές' κάνουν λόγο για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο 
νοσοκομείο Ιωαννίνων: προμηθεύτηκε το 30% των ποσοτήτων 

ομεπραζόλης (φαρμάκου για το στομάχι), μέσω διαγωνισμού. Η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε και τα φάρμακα έφτασαν στο νοσοκομείο. Και το υπόλοιπο 

70% της συνταγογράφησης, γίνεται με νεώτερου τύπου ομεπραζόλη, της 
οποίας η τιμή είναι πολλαπλάσια… 

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp%231074
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp%231074
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Θεματολογία:  
Αρκεί να είναι ελληνικά και επώνυμα 
Ένας στους δύο Έλληνες «βλέπει» θετικά τα γενόσημα 
φάρμακα 

Μέσο: 
http://health.in.gr/  
 

Δημοσίευμα: 
http://health.in.gr/news/various/article/?aid=1231213989 

 
 

Αθήνα 

Θετική στάση εμφανίζονται να έχουν οι Έλληνες απέναντι στα ελληνικά 
επώνυμα φάρμακα αλλά και στα εγχώρια παραγόμενα γενόσημα, όπως 

προκύπτει από έρευνας γνώμης της εταιρείας Focus-Bari που 
διενεργήθηκε για λογαριασμό της Πανελλήνιας Ένωσης 

Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).  
 

Ένας στους δύο Έλληνες εμφανίζεται πολύ ή αρκετά θετικός στη χρήση 
γενοσήμων, με τα ελληνικά επώνυμα γενόσηµα να αξιολογούνται 

θετικότερα –και με σημαντική διαφορά– στην πρόθεση χρήσης, την 
αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα τόσο από τα επώνυμα γενόσηµα 

που προέρχονται από το εξωτερικό, όσο και από τα «ανώνυμα» γενόσηµα. 
 

Επίσης όπως έδειξε η έρευνα, 7 στους 10 γνωρίζουν καλά ή σχετικά καλά 
τι σημαίνει ο όρος γενόσημα και αποδίδει στον όρο θετικό πρόσημο 

(ισοδύναμη θεραπευτική αξία, αλλά οικονομικότερα), αν και υπάρχουν και 

(λιγότερες) αρνητικές αναφορές (ποιοτικά και υποδεέστερα των 
πρωτότυπων). Ωστόσο, μόνο ένας στους 10 από όσους χρησιμοποιούν 

συστηματικά τουλάχιστον ένα φάρμακο γνωρίζει ότι καταναλώνει 
γενόσηµα φάρμακα. 

 
Επίσης, η έρευνα αποκάλυψε ότι η μεγάλη και γνωστή επωνυμία αποτελεί 

δικλείδα ασφαλείας και απόδειξη εγγύησης του φαρμάκου για την 
συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.  

 
Η έρευνα 

Πρόκειται για έρευνα γνώμης που διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 2012 με 
την μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τυχαία επιλογή δείγματος, 

αλλά με προδιαγραφές τέτοιες ώστε να τηρείται η πληθυσμιακή αναλογία 
ως προς το φύλο και την ηλικία.  

 

Το δείγμα αποτελείτο από 800 άτομα, άνδρες και γυναίκες 35-70 ετών, 
που κατοικούσαν στο νομό Αττικής.  

 

http://health.in.gr/news/various/article/?aid=1231213989
http://health.in.gr/news/various/article/?aid=1231213989
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Μόνο το 29% γνώριζε καλά τι σημασία του όρου «γενόσημο φάρμακο» 
ενώ το 42% απάντησε ότι γνώριζε τη σημασία του όρου στο περίπου. Το 

60% αυτών που γνώριζαν τι είναι τα γενόσημα δεν είχε αρνητική άποψη, 

ενώ το 20% ήταν αρνητικοί απέναντι στην συγκεκριμένη κατηγορία 
φαρμάκων.  

 
Κι ενώ το 51% των ερωτηθέντων ήταν θετικοί ως προς την πρόθεσή τους 

να πάρουν γενόσημο φάρμακο στο μέλλον, οι γυναίκες εμφανίζονταν 
περισσότερο διστακτικές σε σχέση με του άνδρες. Πάντως, το χαμηλό 

επίπεδο μόρφωσης των ερωτώμενων φάνηκε να επηρεάζει την πρόθεση 
χρήσης των γενοσήμων.  

 
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ οι γυναίκες εμφανίζονται 

σε ποσοστό 53% να χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα φάρμακο σε 
συστηματική βάση, το 17% δεν γνωρίζει αν το σκεύασμα είναι γενόσημο ή 

φάρμακο.  
 

Μεταξύ των επωνύμων και ανωνύμων γενοσήμων φαρμάκων, οι Έλληνες 

εμφανίζονται περισσότερο θετικοί απέναντι στην προοπτική χρήση των 
ελληνικών επωνύμων γενοσήμων, αξιολογώντας τα ως ποιοτικότερα σε 

σχέση με τα επώνυμα εισαγώμενα γενόσημα. Πάντως πρώτα στην 
προτίμηση τους είναι τα επώνυμα πρωτότυπα φάρμακα, ανεξαρτήτως 

προέλευσης.  
 

Τέλος, ως προς το μέσο ενημέρωσης για τα φάρμακα, οι Έλληνες 
εμφανίζονται να εμπιστεύονται περισσότερο τους εξειδικευμένους 

γιατρούς (54%), μετά τους φαρμακοποιούς (38%) και τους γιατρούς 
γενικής κατεύθυνσης (29%). Με την ίδια σειρά κατατάσσουν ως 

αξιόπιστες πηγές της προαναφερόμενες ομάδες και για τα γενόσημα 
φάρμακα.  

 
Επιβράβευση των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας 

Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Δημήτρης Δέμος, επεσήμανε ότι «πρόκειται 
για μια σαφή αναγνώριση τόσο των ποιοτικών προδιαγραφών που έχει το 

ελληνικό επώνυμο φάρμακο όσο και της διάθεσης της ελληνικής κοινωνίας 
να υποστηρίξει την εγχώρια παραγωγή. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί για 

μας την επιβράβευση της επιλογής των επενδύσεων που έχουν γίνει σε 
παραγωγικές μονάδες, σε επιστημονικό δυναμικό, σε διαδικασίες, σε 

ποιοτικούς ελέγχους υψηλότατων προδιαγραφών και σε τεχνογνωσία. Όλα 
τα παραπάνω μας επιτρέπουν να εγγυόμαστε την παραγωγή ασφαλούς και 

ποιοτικού ελληνικού φαρμάκου με την υπογραφή μας. Αυτή η υπογραφή 
που αναγνωρίζεται σε 60 χώρες στον κόσμο, χάρη στην εξαγωγική 

δραστηριότητα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, είναι περισσότερο από 
ποτέ αναγκαίο να αναγνωριστεί εμπράκτως και όπως της αξίζει, από όσους 

παίρνουν αποφάσεις. Εμείς, την εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού θα την 
τιμήσουμε.» 
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Η ΠΕΦ με αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

επισημαίνει με κάθε δυνατό τρόπο την αναγκαιότητα κατάρτισης και 

εφαρμογής μέτρων ενίσχυσης της παραγωγής και κατανάλωσης 
γενοσήμων, από την ελληνική Πολιτεία. Μάλιστα, έχει καταθέσει δέσμη 

μέτρων προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, με στόχο την ενίσχυση 
του κλάδου.  

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα γενόσημα φάρμακα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο 

της προσπάθειας μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης τόσο από την νυν 
όσο και από την προηγούμενη κυβέρνησης. Οι Έλληνες 

φαρμακοβιομήχανοι αντιδρούν έντονα στη μείωση της τιμής των 
γενοσήμων, ώστε να πωλούνται έως και 70% φθηνότερα σε σχέση με τα 

επώνυμα πρωτότυπα.  
 

Πάντως, οι Έλληνες φαρμακοβιομήχανοι παραδέχονται ότι τα εγχώρια 
γενόσημα είναι ακριβότερα, συγκριτικά με τα εισαγόμενα, λόγω ποιότητας 

αλλά και των δυσλειτουργιών του ελληνικού κράτους να αποπληρώσει τις 

οφειλές του προς τους παραγωγούς. Για παράδειγμα, ο ΕΟΠΥΥ οφείλει έως 
και σήμερα 720 εκατομμύρια ευρώ στα μέλη της ΠΕΦ. 
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Θεματολογία:  
Κορρές: Ανθεκτικός στην Ελλάδα 

 

Μέσο: 
http://www.eefam.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3383 

 

Πηγή: iatronet.gr 

 
Επενδύσεις στον τομέα της έρευνας αλλά και στη διεθνή του επέκταση 

πραγματοποιεί ο όμιλος Κορρές, ο οποίος έκλεισε το πρώτο μισό της 
χρονιάς με θετικές επιδόσεις τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο 

εξωτερικό. 

Μετά τα λανσαρίσματα των νέων κρεμικών προιόντων, όπως η Μαύρη 

Πεύκη, αποτέλεσμα συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα και ίδιες δυνάμεις 
του ομίλου, η Κορρές συνεχίζει νε επενδύσει στον τομέα της έρευνας 

συμμετέχοντας με 35% στη νεοσυσταθείσα εταιρία Alysos AE, της οποίας 
αντικείμενο είναι έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών μοριακής βιολογίας.  

Η Κορρές προσδοκά μέσω αυτής της συνεργασίας την αξιοποίηση νέων 

κοσμετολογικών μεθόδων που θα αναβαθμίσουν τη δράση των προιόντων 
της.  

Ταυτόχρονα, συνεχίζει την αξιοποίηση της μονάδας εκχύλισης καθώς και 
των συνεργασιών με τοπικούς παραγωγούς πρώτων υλών, που 

αξιοποιούνται στην παραγωγή των τελικών σκευασμάτων.  

Πέραν του τομέα ανάπτυξης νέων προιόντων, ο όμιλος συνεχίζει την 
προσπάθεια διείσδυσης του στις ξένες αγορές, όπου στο α’ εξάμηνο του 

2012 πέτυχε αύξηση πωλήσεων κατά 14,1%.  

Η συνολική εξαγωγική επίδοση –συμπεριλαμβανομένης και της 

συνεργασίας με την Jhonoson&Jhnonson για τη Β. Αμερική – παρουσίασε 
ωστόσο κάμψη κατά 12,1%, καθώς οι πωλήσεις προς την J&J ήταν 

σημαντικά χαμηλότερες το συγκεκριμένο εξάμηνο σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2011.  

 
Η διοίκηση του ομίλου εκτός από Ισπανία, Γερμανία και Ρωσία, δίνει βάρος 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3383
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3383
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στη διείσδυση της σε Νορβηγία και Σουηδία, αγορές που χαρακτηρίζει 
αναπτυσσόμενες για την κατηγορία των φυσικών καλλυντικών.  

Ηδη έχει παρουσία σε αλυσίδες καλλυντικών και στις δύο χώρες, 
προσβλέποντας σε αύξηση των σημείων παρουσίας εντός του 2012. 

Επίσης επιχείρησε την είσοδο της με μονοθεματικό κατάστημα στην αγορά 
της Κορέας, κίνηση που ωστόσο χαρακτηρίζεται πιλοτική.  

Στην εγχώρια αγορά, οι επιδόσεις του ομίλου στα α’ εξάμηνο υπήρξαν 

επίσης θετικές με τις πωλήσεις να αυξάνου κατά 5,4%, πριμοδοτούμενες 

κυρίως από τα νέα λανσαρίσματα προιόντων.  

Σε συνδυασμό με τις εξαγωγικές επιδόσεις, οι ενοποιημένες πωλήσεις 
διαμορφώθηκαν οριακά αυξημένες κατά 0,6%, ενώ επίσης οριακά 

αυξημένα κατά 0,4% ήταν τα κέρδη EBITDA και κατά 1,3% τα κέρδη μετά 
φόρων.  

Ο όμιλος παρουσίασε αρνητικές ταμειακές ροές στο εξάμηνο, εξαιτίας των 
αυξημένων αναγκών του για κεφάλαιο κίνησης, ενώ ο καθαρός του 

δανεισμός διαμορφώθηκε στα 33,5 εκατ. ευρώ από 31,2 εκατ.ευρώ στο 
τέλος του 2011.  
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Τίτλος : 
Συναγερμός στη Ζάκυνθο για γνωστό Πατρινό γιατρό που 
έκλεψε ακριβό πίνακα από ξενοδοχείο 

Μέσο :  

http://www.thebest.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/149168 

 

Σάλος έχει ξεσπάσει στην ιατρική κοινότητα της Πάτρας από την... δράση 
γνωστού γιατρού ο οποίος άρπαξε απο ξενοδοχείο της Ζακύνθου ακριβό 

πίνακα ζωγραφικής. Όπως αναφέρουν πληροφορίες που περιήλθαν σε 
γνώση του thebest.gr ο γιατρός φιλοξενήθηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο 

της Ζακύνθου, με δαπάνες πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας. 
Ωστόσο, φαίνεται ότι του... γυάλισε ακριβός πίνακας που υπήρχε στο 

δωμάτιο του και φεύγοντας για την Πάτρα αποφάσισε να τον πάρει μαζί 
του! 

Η κλοπή, φυσικά, διαπιστώθηκε αμέσως από την διεύθυνση του 

ξενοδοχείου η οποία ενημέρωσε ήδη την φαρμακευτική εταιρεία για το 
περίεργο γεγονός, ζητώντας να καλυφθεί στο ακέραιο το ποσό που 

αντιστοιχεί στην αξία του πίνακα. Και όχι μόνο του πίνακα αλλά και άλλων 

ειδών αξίας που αφαίρεσε από το δωμάτιο ο... ζωηρός γιατρός. Ο ίδιος, 
πάντως, θεωρώντας προφανώς απόλυτα φυσιολογική την συμπεριφορά 

του, εκμυστηρεύθηκε το... κατόρθωμα του  

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/149168
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/149168
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Θεματολογία:  
Ο FDA εγκρίνει την τεριφλουνομίδη (teriflunomide) της 
Genzyme, μία Άπαξ Ημερησίως, Από του Στόματος 
Θεραπεία για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας 

 

Μέσο: 

http://www.healthview.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.healthview.gr/node/48342 

Η Sanofi και η θυγατρική της εταιρεία Genzyme ανακοίνωσαν σήμερα ότι 
o Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (U.S. Food and Drug 

Administration, FDA) ενέκρινε την τεριφλουνομίδη (teriflunomide), μία 
από του στόματος θεραπεία για ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές 

Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) που χορηγείται μία φορά την ημέρα. Η 
τεριφλουνομίδη έχει δείξει σημαντική αποτελεσματικότητα σε μία σειρά 

μετρήσεων που αφορούν τη δραστηριότητα της ΣΚΠ, 

συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των υποτροπών, της επιβράδυνσης της 
εξέλιξης της φυσικής αναπηρίας και της μείωσης του αριθμού των 

εγκεφαλικών βλαβών που ανιχνεύονται με μαγνητική τομογραφία (MRI). 

  

“Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με την εισαγωγή της τεριφλουνομίδης ως 

μία νέα θεραπευτική επιλογή που μπορεί να αλλάξει τις ζωές των 
ανθρώπων με σκλήρυνση κατά πλάκας,” δήλωσε ο David Meeker, 

Πρόεδρος και CEO της Genzyme. “Η έγκριση της πρώτης μας θεραπείας 
για την ΣΚΠ αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την Genzyme 

και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για μακροχρόνια ηγετική παρουσία και 
στενή συνεργασία με την κοινότητα της ΣΚΠ.” 

  

Η έγκριση του FDA βασίστηκε στα στοιχεία αποτελεσματικότητας από την 
μελέτη TEMSO (Teriflunomide Multiple Sclerosis Oral). Σε αυτήν την 

μελέτη Φάσης ΙΙΙ (TEMSO) και μετά από αξιολόγηση στη διετία, η 
τεριφλουνομίδη 14 mg μείωσε σημαντικά το ποσοστό των υποτροπών* 

(p=0.0005) και τον χρόνο έως την εξέλιξη της αναπηρίας (p=0.0279) 
έναντι εικονικού φαρμάκου, σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές 

σκλήρυνσης κατά πλάκας. Στην ίδια μελέτη, η τεριφλουνομίδη 7 mg 
επίσης μείωσε σημαντικά το ποσοστό των υποτροπών* (p=0.0002). 

  

http://www.healthview.gr/node/48342
http://www.healthview.gr/node/48342
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“Πολλοί άνθρωποι που ζουν με ΣΚΠ έχουν να αντιμετωπίσουν και το 
επιπλέον φορτίο των ενέσιμων θεραπειών που πρέπει να λαμβάνονται από 

κάθε ημέρα μέχρι μία φορά την εβδομάδα,” δήλωσε ο Dr. Aaron E. Miller, 

Medical Director στο The Corinne Goldsmith Dickinson Center for Multiple 
Sclerosis, Mount Sinai Medical Center.  “Η έγκριση της τεριφλουνομίδης 

από τον FDA, μίας νέας από του στόματος θεραπευτική επιλογής, είναι μία 
ενθαρρυντική εξέλιξη για την κοινότητα της ΣΚΠ και μπορεί να αποτελέσει 

μία πολύτιμη θεραπεία για τους ανθρώπους που ζουν με αυτήν την συχνά 
εξουθενωτική νόσο.” 

  

Το κλινικό πρόγραμμα της τεριφλουνομίδης βρίσκεται σε εξέλιξη, 
συμπεριλαμβάνει περισσότερους από 5.000 ασθενείς σε 36 χώρες και είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν διεξαχθεί στην ΣΚΠ. Μερικοί ασθενείς 
που εντάχθηκαν στις φάσεις επέκτασης των κλινικών μελετών έχουν λάβει 

θεραπεία μέχρι και για 10 έτη. 

  

“Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε μία νέα θεραπευτική επιλογή να 

τίθεται στη διάθεση των ανθρώπων που ζουν με ΣΚΠ,” δήλωσε ο Dr. 
Timothy Coetzee, Chief Research Officer του National MS Society, US. 

“Με τόσες ερευνητικές συνεργασίες σε εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο, 
βρισκόμαστε σήμερα σε μία πολύ ελπιδοφόρα περίοδο για οποιονδήποτε 

διαγιγνώσκεται με ΣΚΠ.”  

  

Στο Φύλλο Οδηγιών της τεριφλουνομίδης περιλαμβάνεται προειδοποίηση 

σχετικά με τον κίνδυνο ηπατοτοξικότητας και τον κίνδυνο τερατογένεσης 
που βασίζεται σε δεδομένα από προκλινικές μελέτες σε ζώα.   

  

Στις κλινικές μελέτης της ΣΚΠ με την τεριφλουνομίδη, η συχνότητα 
εμφάνισης σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν παρόμοια μεταξύ των 

ασθενών που έλαβαν τεριφλουνομίδη και εκείνων που έλαβαν εικονικό 
φάρμακο.  Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίστηκαν με την 

τεριφλουνομίδη στους ασθενείς με ΣΚΠ, περιελάμβαναν αυξημένα επίπεδα 
ALT, αλωπεκία, διάρροια, γρίπη, ναυτία και παραισθησία.   

  

Το Φύλλο Οδηγιών της τεριφλουνομίδης είναι επίσης επικαιροποιημένο με 
βάση τα παγκοσμίως υπολογιζόμενα 2,1 εκατομμύρια έτη ασθενών από 

την κυκλοφορία της λεφλουνομίδης η οποία, στις ΗΠΑ, ενδείκνυται για 
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την αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Η τεριφλουνομίδη είναι ο 
βασικός ενεργός μεταβολίτης της λεφλουνομίδης. Με την λεφλουνομίδη 

έχει παρατηρηθεί σοβαρή ή και θανατηφόρος ηπατική βλάβη σε κάποιους 

ασθενείς.   

  

Το κλινικό πρόγραμμα ανάπτυξης της τεριφλουνομίδης στην ΣΚΠ 
περιελάμβανε επίσης την μελέτη TOWER της οποίας τα αποτελέσματα 

ανακοινώθηκαν προσφάτως. Η TOWER αξιολόγησε την 

αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της από του στόματος 
τεριφλουνομίδης σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές σκλήρυνσης 

κατά πλάκας, χορηγούμενο μία φορά την ημέρα. Στην μελέτη, οι ασθενείς 
που έλαβαν τεριφλουνομίδη14 mg είχαν στατιστικά σημαντική μείωση στο 

ποσοστό υποτροπών* και στον κίνδυνο εξέλιξης της αναπηρίας. Επιπλέον, 
παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του ποσοστού υποτροπής* και στους 

ασθενείς που έλαβαν τεφιφλουνομίδη 7 mg συγκριτικά με εικονικό 
φάρμακο. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν στη μελέτη 

ήταν σύμφωνες με των προηγούμενων κλινικών μελετών της 
τεριφλουνομίδης στην ΣΚΠ. Η πλήρης ανάλυση των δεδομένων της 

TOWER είναι σε εξέλιξη και τα αποτελέσματά της θα παρουσιαστούν σε 
προσεχές επιστημονικό συνέδριο 

 


