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  ΚΥΠΡΟΣ: 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 Ορίστηκαν τα μέλη του ΔΣ

ορίστηκαν τα άτομα που θα 
στελεχώσουν το διοικητικό Συμβούλιο 
του οργανισμού κρατικών υπηρεσιών 
υγείας (οκυυ) της κύπρου, από το 
υπουργικό Συμβούλιο της χώρας, μετά 
από σχετική εισήγηση που υπέβαλε ο 
υπουργός υγείας Γιώργος Παμπορίδης. 
Συγκεκριμένα τα μέλη του δΣ του οκυυ 
της κύπρου είναι τα εξής: Πρόεδρος, 
Sir David Nicholson, εκτελεστικός 
διευθυντής του NHS Αγγλίας μέχρι το 
2014. Μέλη: Αναστάσιος δαυίδ, CEO 
της Coca Cola, Νικόλας Σιακόλας, 
CEO της Cablenet, David Haslam, 
διευθυντής του National Institute of 
Clinical Excellence της βρετανίας, δρ. 
Peter Dawson, κλινικός διευθυντής 
του ογκολογικού Νοσοκομείου Royal 
Master στην βρετανία, Μάριος κλείτου, 
ορκωτός Ελεγκτής, μέλος του ΣΕΛκ 
και οι εκάστοτε γενικοί διευθυντές του 
υπουργείου οικονομικών και υγείας. 
Ερωτηθείς εάν τα μέλη του δΣ θα 
μπορέσουν να εργαστούν ώστε να 
δρομολογηθεί η διαδικασία, δεδομένου 
ότι αρκετά από αυτά ζουν στο εξωτερικό, 
ο κ. Παμπορίδης διευκρίνισε ότι ο ρόλος 
που επιτελεί το δΣ ενός οργανισμού 
είναι εποπτικός και καθορισμού της 
πολιτικής, ενώ κομμάτια της δουλειάς 
θα ανατεθούν, αν όχι πλήρως, στον 
Εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού, 
τον οποίο θα ορίσει το δΣ. Επιπλέον, κ. 
Παμπορίδης δήλωσε ότι με την έναρξη 
των εργασιών και την ανάληψη των 
καθηκόντων του διοικητικού Συμβουλίου 
από την 1/1/2018, μπαίνει οριστικά σε 
φάση υλοποίησης η μεταρρύθμιση στο 
χώρο της υγείας, αφού, η λειτουργία και 
η παροχή υπηρεσιών υγείας από όλα 
τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας του 
δημοσίου μεταφέρονται πλήρως στα 
χέρια του δΣ του οργανισμού.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

 Αντιδρούν οι φαρμακοποιοί

Χθες κατατέθηκε τροπολογία του υπουργείου υγείας σε νομοσχέδιο του 
υπουργείου δικαιοσύνης για την χορήγηση των αδειών ιδρύσεως φαρμακείου. 
Σύμφωνα με τον ΠΦΣ, το υπουργείο επαναφέρει επί της ουσίας το σύνολο των 
ρυθμίσεων που προέβλεπε η σχετική κυΑ περί ιδιοκτησιακού, η οποία όμως 
ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμόν 1804/2017 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ. Για 
το θέμα αυτό ο πρόεδρος του ΠΦΣ κυριάκος Θεοδοσιάδης δήλωσε τα εξής: « Το 
ποιος δικαιούται να ιδρύσει φαρμακείο το έκρινε προ εξαμήνου η ολομέλεια του 
ΣτΕ με συντριπτική πλειοψηφία (20-2). Η ελληνική κυβέρνηση έχει την υποχρέωση 
να σεβαστεί την απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, η οποία άλλωστε 
συμπίπτει με σχετικές αποφάσεις του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 
κάθε περίπτωση οι φαρμακοποιοί είναι αντίθετοι σε τέτοιες ρυθμίσεις και δεν 
θα επιτρέψουν με κανένα τρόπο την ίδρυση φαρμακείων από ιδιώτες . Όποιος 
ιδιώτης θελήσει να επενδύσει ανοίγοντας φαρμακείο με βάση τους κυβερνητικούς 
ακροβατισμούς απλώς θα χάσει τα χρήματα του». Σχετικά με την απελευθέρωση 
των τιμών στα ΜΗΣυΦΑ, ο ΠΦΣ επισημαίνει ότι έφερε αυξήσεις μέχρι και 200% 
στις τιμές χονδρικής και προσθέτει: «Μια αύξηση που είναι σε βάρος τόσο 
των καταναλωτών όσο και των φαρμακοποιών. οι μεν πρώτοι καλούνται να 
πληρώσουν ακόμη περισσότερο οι δε δεύτεροι αδυνατούν να μετακυλήσουν αυτές 
τις αυξήσεις στον ασθενή. Η αναγραφή της ενδεικτικής λιανικής τιμής αναγκάζει 
πολλές φορές τους φαρμακοποιούς να πωλούν και με ζημιά. Από την άλλη πλευρά 
το πολυδιαφημισμένο παρατηρητήριο τιμών των ΜΗΣυΦΑ που ευαγγελιζόταν το 
υπουργείο υγείας δεν το έχουμε δει ακόμη. Με απλά λόγια η απελευθέρωση στα 
ΜΗΣυΦΑ ανάγκαζε τον φτωχό ασφαλισμένο τον συνταξιούχο να βάλει πολύ βαθιά 
το χέρι στην τσέπη. Γράφτηκαν και ειπώθηκαν πολλά αλλά η αλήθεια είναι μια. ο 
ασφαλισμένος πληρώνει κι άλλα πολλά χρήματα».

HealthDaily
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  ΕΛΣΤΑΤ: ΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟ 2016
 Λιγότεροι οδοντίατροι

Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2016, δείχνουν 
ότι στους ιατρικούς Συλλόγους εγγράφηκαν περισσότεροι γιατροί και λιγότεροι 
οδοντίατροι. Συγκεκριμένα, οι εγγεγραμμένοι στους Συλλόγους γιατροί ανήλθαν 
πέρυσι σε 70.964 στο σύνολο της χώρας, αριθμός που είναι αυξημένος κατά 
3,6% σε σχέση με το 2015. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρήθηκε στη 
δυτική Μακεδονία (7,4%), ενώ στο νότιο Αιγαίο υπήρξε η μεγαλύτερη μείωση κατά 
3,4%. Από την ανάλυση κατά φύλο, παρατηρείται πως ο αριθμός των ανδρών 
γιατρών παρουσιάζει αύξηση κατά 0,7% σε σύγκριση με το 2015 και των γυναικών 
κατά 7,7%. οι ειδικότητες με τα περισσότερα μέλη είναι οι νοσοκομειακές, στις 
οποίες αναλογούν 21,5 γιατροί ανά 10.000 κατοίκους. Σε απόλυτους αριθμούς, 
οι παθολόγοι είναι οι περισσότεροι (4.473) μεταξύ των έξι κυριότερων ειδικοτήτων 
και ακολουθούν οι παιδίατροι (3.566), οι βιοπαθολόγοι (3.403), οι καρδιολόγοι 
(3.337), οι γυναικολόγοι (2.980) και οι γενικοί γιατροί (2.888). Σε αντίθεση με τους 
γιατρούς, ο αριθμός των οδοντιάτρων παρουσιάζει μείωση στο σύνολο της χώρας. 

Γιάννης Νάτσης

Policy Manager for Universal Access & Affordable  

Medicines, European Public Health Alliance (EPHA)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ σελ.6
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ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μια Premium έκδοση για την Παραγωγή και Εμπορία του Φαρμάκου  

Τo Health Daily έχει προγραμματίσει μια σημαντική έκδοση για το πρώτο εξάμηνο του 2018, με τίτλο 

«Παραγωγή και Εμπορία Φαρμάκου στην Ελλάδα: Ιστορία-Ανάπτυξη-Όραμα», επιδιώκοντας να 

καταγράψει την ιστορία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, αλλά και της παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων 

στη χώρα μας από ξένες φαρμακευτικές εταιρείες.

Η έκδοση, η οποία βασίζεται σε έρευνα, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις 

με σημαντικές μορφές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας 

παρουσιάζει:

•  Την πορεία από τις παραδοσιακές θεραπείες στα 
βιομηχανοποιημένα σκευάσματα, 

•  τη δημιουργία των πρώτων βιομηχανικών μονάδων στη 
μεταπολεμική Ελλάδα

•  τη σύγχρονη ανάπτυξή τους,

•  τη συμβολή τους στην ελληνική οικονομία και την απασχόληση, 

•  την εξαγωγική δυναμική που έχουν αναπτύξει 

•  τις επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία και

•  τη σημαντική κοινωνική συνεισφορά των φαρμακευτικών 
επιχειρήσεων διαχρονικά, ξεκινώντας από τους ιδρυτές-

κοινωνικούς «ευεργέτες» και φθάνοντας στις σύγχρονες δράσεις 
κοινωνικής προσφοράς των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η σημαντική αυτή έκδοση θα τύχει 

ευρείας διανομής σε όλους τους 

opinion leaders του χώρου της 

υγείας, και ειδικότερα στους φορείς 

του δημοσίου και του ιδιωτικού 

τομέα, στην ιατρική και ακαδημαϊκή 

κοινότητα, καθώς και σε στελέχη 

της φαρμακοβιομηχανίας. Επίσης, 

θα διανέμεται στους συμμετέχοντες 

στα συνέδρια πολιτικών υγείας που 

διοργανώνει το Health Daily. Η 

Boussias Cοmmunications θα στηρίξει 

επικοινωνιακά την προβολή της εν 

λόγω έκδοσης, με δημοσιογραφικές 

παρουσιάσεις και καταχωρίσεις σε 

επιλεγμένα media του ομίλου, τόσο 

έντυπα όσο και ηλεκτρονικά.

Πληροφορίες: Νέλλη Καψή, Τ: 6977731311, E: nellykapsi@yahoo.com

Χορηγίες-Διαφήμιση: Χρυσούλα Κορδούλη, T: 210 6617 777 (ext. 266), E: ckordouli@boussias.com
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Monday, 12 March 2018, Athens - Greece

THE FUTURE OF HEALTHCARE  

IN GREECE

Game-Changing Prospects and Challenges

For sponsorship and registrations: Chrisoula Kordouli, T: +30 210 6617 777 (ext. 266) E: ckordouli@boussias.com 
For general enquiries: Nelly Kapsi T: +30 210 6617 777 (ext. 259) E: nellykapsi@yahoo.com,  

Elli Svarna T: +30 210 6617 777 (ext. 259) E: esvarna@boussias.com

Organized by

Save the Date

   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΦΥ
 Ορίστηκαν τα μέλη της

Στη συγκρότηση ειδικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας, προχώρησε η ηγεσία του υπ. υγείας, με πρόεδρο 
τον αν. ΓΓ του υπουργείου Σταμάτη βαρδαρό. οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής 
είναι: ο συντονισμός και η προώθηση των αναγκαίων μέτρων, προγραμμάτων και 
δράσεων πρόληψης, αγωγής υγείας, δημόσιας υγείας, διάγνωσης και θεραπείας που 
υλοποιούνται από τις μονάδες ΠΦυ. Η παρακολούθηση εφαρμογής των ανωτέρω 
μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων. Η κατάθεση εισηγήσεων προς τις αρμόδιες 
διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας, Στρατηγικού Σχεδιασμού και δημόσιας 
υγείας, καθώς και προς τις διοικήσεις των υγειονομικών Περιφερειών. Η σύνταξη 
ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή και την αξιολόγηση των ανωτέρω 
μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων και η υποβολή τους στον υπουργό υγείας. 
Τα μέλη της Επιτροπής αναλυτικά είναι: Σταμάτης βαρδαρός, αν. ΓΓ του υπ. υγείας, 
αρμόδιος για θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας, Πρόεδρος, Χριστίνα Τζωρτζη, 
Προϊσταμένη της διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας του υπουργείου 
υγείας, καλλιόπη βουρλιώτου, Προϊσταμένη της διεύθυνσης Στρατηγικού 
Σχεδιασμού του υπουργείου υγείας, Στυλιανός δημητρακόπουλος, Γενικός ιατρός 
– υποδιοικητής της 7ης υγειονομικής Περιφέρειας κρήτης, δημήτριος Τζιάλλας, 
Νοσηλευτής –Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής, 
Χρήστος Λιονης, καθηγητής Γενικής ιατρικής Πανεπιστημίου κρήτης, Αρετή Λαγιου, 
Επισκέπτρια υγείας – καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Πρόληψης του καρκίνου 
του μαστού στο ΤΕι Αθηνών, Τριανταφυλλιά Αθανασίου, κοινωνική Λειτουργός – 
Πρόεδρος Συνδέσμου κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣκΛΕ), βικτωρία βιβλιάκη, 
Επίκουρη καθηγήτρια κοινοτικής Μαιευτικής στο Τμήμα Μαιευτικής στο ΤΕι Αθηνών 
και Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών και Μαιευτών Αθήνας.

   ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΣ  
ΤΟΝ ΕΕΣ

 Από τον Θεόδωρο Βάρδα

Το μέλος του κεντρικού διοικητικού 
Συμβουλίου του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, οικονομολόγος - 
επιχειρηματίας, βάρδας Θεόδωρος, 
προχώρησε σε μία εξαιρετικά σημαντική 
δωρεά προς τον οργανισμό, η οποία 
και ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση 
του κεντρικού διοικητικού Συμβουλίου 
της Τρίτης 19 δεκεμβρίου 2017. 
Συγκεκριμένα, μέσω της εταιρείας 
ενδυμάτων VARDAS, η οποία έχει 
συμπληρώσει μία πορεία αδιάκοπης 
παρουσίας άνω των 75 ετών στην 
Ελλάδα, ο κ. βάρδας Θεόδωρος 
δώρισε είδη ένδυσης στον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό, αξίας 500.000 ευρώ, 
προκειμένου αυτά να αξιοποιηθούν 
για την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμού που εξυπηρετούνται από 
τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και 
τις πολυποίκιλες δράσεις του ΕΕΣ. ο 
Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός και 
τα μέλη του κδΣ ευχαριστούν θερμά 
τον κ. βάρδα για τη γενναιόδωρη αυτή 
χειρονομία, που έχει σαν στόχο την 
προστασία και αυτονομία των πλέον 
ευπαθών ομάδων της κοινωνίας μας. 
Ενέργειες σαν και αυτές ενθαρρύνουν και 
ενισχύουν τη συστηματική προσπάθεια 
που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι.
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Διοργάνωση

2018

Υποβολη των Υποψηφιοτητων εως την 

τετάρτη 24 ιανουαρίου 2018

Πληροφορiες: Βίκυ Χαραλάμπους, T: 210 661 7777 (εσωτ. 373)  e: vcharalambous@boussias.com
Κρίστη Μουσιώνη, ΙΠΕ, T: 6948949594  e: mousioni@ipe.org.gr

τα Sales Excellence Awards 2018, τα καθιερωμένα βραβεία των πωλήσεων,  
για έκτη συνεχή χρονιά αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές  

πωλήσεων σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. 

τα βραβεία διοργανώνει το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ)  
σε συνεργασία με τη Boussias Communications.

Εκμεταλλευτείτε μια μοναδική ευκαιρία αναγνώρισης  
των επιτευγμάτων σας στις Πωλήσεις!

Recognizing
Excellence in Sales

τελετη Απονομης βρΑβειων

μάρτιος 2018

ΥποβΑλετε τις Υποψηφιοτητες ςΑς   

www.salesexcellenceawards.gr

http://www.salesexcellenceawards.gr
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   ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΤΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ 
ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ

  Έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας για 
το μελάνωμα ενισχύεται αν συνδυαστεί 
με ένα πολύ γνωστό φάρμακο για τη 
ρευματοειδή αρθρίτιδα σύμφωνα με τα 
ευρήματα μελέτης πρώιμου σταδίου στο 
Ηνωμένο βασίλειο. οι επιστήμονες στο 
Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας 
(UEA) διαπίστωσαν ότι ο συνδυασμός 
του leflunomide που χρησιμοποιείται 
για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα με το 
selumetinib που χρησιμοποιείται για τη 
θεραπεία του μελανώματος σταμάτησε 
σχεδόν ολοκληρωτικά την ανάπτυξη 
ενός όγκου μελανώματος σε ποντίκια. Το 
Selumetinib στοχεύει τη δραστηριότητα 
μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται ΜΕκ, η 
οποία είναι απαραίτητη για την επιβίωση 
του μελανώματος. οι αναστολείς ΜΕκ 
χρησιμοποιούνται ήδη σε συνδυασμό με 
αναστολείς BRAF για την καταπολέμηση 
της αντίστασης, αλλά οι νέες έρευνες 
δείχνουν ότι η προσθήκη λεφλουνομίδης 
στο σχήμα θα μπορούσε να το καταστήσει 
ακόμα πιο αποτελεσματικό. Η ομάδα 
διαπίστωσε ότι η λεφλουνομίδη προκαλεί 
απόπτωση κυττάρων και φαίνεται να 
είναι αποτελεσματική κατά των κυττάρων 
μελανώματος ανεξαρτήτως της γενετικής 
καταγωγής του καρκίνου, πράγμα 
που σημαίνει ότι η πιθανή χρήση του 
φαρμάκου θα μπορούσε να καλύψει 
όλες τις περιπτώσεις της νόσου και όχι 
μόνο εκείνες με BRAF μεταλλάξεις. «οι 
νέες συνδυαστικές θεραπείες είναι πάντα 
απαραίτητες και πρέπει να εντοπίσουμε νέα 
φάρμακα που μπορούν να προστεθούν 
στο οπλοστάσιο των θεραπειών κατά του 
μελανώματος που να είναι διαθέσιμες 
για τους ασθενείς. Είναι πιθανό ότι η 
λεφλουνομίδη θα μπορούσε να παίξει 
αυτό το ρόλο », δήλωσε ο Grant Wheeler 
από τη Σχολή βιολογικών Επιστημών του 
UEA. Ωστόσο, οι ερευνητές προειδοποιούν 
ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα  
που πρέπει να απαντηθούν πριν 
αποφασιστεί εάν ο συνδυασμός θα 
πρέπει να εξεταστεί σε κλινικές δοκιμές, 
συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης 
για το εάν το μελάνωμα μπορεί να 
αναπτύξει αντίσταση στο σχήμα. Η μελέτη 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Oncotarget.

   Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚH ΣΤΗΝ ΠΡAΞΗ
 Οι εμβολιασμοί ακρογωνιαίος λίθος στην πρόληψη

Στα κλινικά προβλήματα της καθημερινής άσκησης της παιδιατρικής, επικεντρώθηκε 
κυρίως το 10ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο του Παιδιατρικού κέντρου Αθηνών, 
με θέμα: «Η Παιδιατρική στην πράξη – β’ Περίοδος». Έμπειροι και εξειδικευμένοι 
παιδίατροι, καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί και επιστημονικό προσωπικό όλων 
των παιδιατρικών και παιδοχειρουργικών υποειδικοτήτων, ανέδειξαν μια σειρά 
από σημαντικά θέματα: Τα πολύ μικρού βάρους νεογνά αποτελούν ειδικό 
πληθυσμό που χρειάζεται εξειδικευμένη νοσηλεία σε ειδική μονάδα. οι επείγουσες 
χειρουργικές, ουρολογικές και τραυματιολογικές καταστάσεις πολλές φορές 
οφειλόμενες σε κοινές – καθημερινές κακώσεις ή συγκεκριμένα αθλήματα 
προϋποθέτουν υψηλό δείκτη ευαισθησίας για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση. 
οι εμβολιασμοί αποτελούν σήμερα τον ακρογωνιαίο λίθο της προληπτικής ιατρικής 
και η εγκατάλειψή τους συνοδεύεται από άμεση εμφάνιση επιδημιών. Παρεκκλίσεις 
της βάδισης, προβλήματα στην όραση, δομικές ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης 
και συγγενείς δυσμορφίες αποτελούν ένα πλέγμα καταστάσεων που χρειάζονται 
εξειδικευμένη διαχείριση της οποίας πάντα προηγείται η έγκαιρη διάγνωση από 
τον παιδίατρο. Ενδοκρινολογικά και μεταβολικά νοσήματα εμφανίζονται ήδη 
από τη γέννηση, είναι απειλητικής σημασίας για τη ζωή και χρειάζονται έγκαιρη 
αντιμετώπιση. Η εφηβεία αποτελεί εξελικτική περίοδο της ζωής και προβληματίζει 
τόσο από πλευράς διατροφής λόγω αυξημένων και ειδικών αναγκών όσο και 
από πλευράς προβλημάτων που σχετίζονται με την σεξουαλικότητα. ο Χρήστος 
Αποστολόπουλος, Αντιπρόεδρος του ομίλου ιατρικού Αθηνών δήλωσε μεταξύ 
άλλων: «Μέσα από αυτού του είδους τις επιστημονικές εκδηλώσεις, ο παιδίατρος 
είναι σε θέση να αποκτήσει γνώσεις, οι οποίες προάγουν την επιστήμη και θα 
μεταφερθούν στους γονείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες 
για την υποστήριξή τους και την εμπιστοσύνη στο Παιδιατρικό κέντρο Αθηνών». 

   PHARMATHEN: ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  
ΧΩΡΙΩΝ SOS ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

 Δημιουργία Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας

Η εταιρεία Pharmathen, χρηματοδοτεί τη δημιουργία και λειτουργία του κέντρου 
Στήριξης Παιδιού και οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS στις Σάπες. Σκοπός αυτής 
της σημαντικής ενέργειας είναι η στήριξη οικογενειών σε κρίση που ζουν στη Θράκη 
και ειδικότερα στην περιοχή των Σαπών, όπου λειτουργεί το εργοστάσιο παραγωγής 
φαρμάκων της. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών 
υποδομών, προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών της περιοχής. Τα 
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος ήδη λειτουργούν στη Θράκη το Παιδικό Χωριό SOS 
στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και δύο κέντρα Στήριξης Παιδιού και οικογένειας στην 
Αλεξανδρούπολη και στην κομοτηνή. Το κέντρο Στήριξης Παιδιού και οικογένειας 
στις Σάπες θα βρίσκεται σε άμεση συνεργασία και σχέση με τα άλλα δύο κέντρα 
Στήριξης. Θα υποστηρίζει κάθε χρόνο περισσότερες από 200 οικογένειες και τα 
παιδιά τους, με την παροχή δωρεάν ψυχολογικών, μαθησιακών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες. Τα 
εγκαίνια του νέου κέντρου Στήριξης στις Σάπες πραγματοποιήθηκαν τη δευτέρα 18 
δεκεμβρίου, σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον δήμο Μαρωνείας Σαπών. 
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HD: Τον τελευταίο καιρό διεξάγονται 
συζητήσεις στους κόλπους της Ε.Ε. 
με θέμα τo patent protection. Πού 
βρίσκονται αυτές οι συζητήσεις 
και πόσο θεωρείτε ότι μπορεί 
να συνδέονται με πολιτικές 
και νομοθετικές ρυθμίσεις και 
πρωτοβουλίες στον χώρο του 
φαρμάκoυ; 
Πέρυσι, η ολλανδική προεδρία έσπασε 
πολλά ταμπού διότι έβαλε για πρώτη 
φορά στο τραπέζι όλα τα προβλήματα 
του επιχειρηματικού φαρμακευτικού 
μοντέλου. Η φιλελεύθερη πρώην πλέον 
υπουργός υγείας, κα Edith Schippers, 
γνωστή και ως η σιδηρά κυρία της 
ολλανδίας έπεισε τους ομολόγους της 
και οδήγησε την Ε.Ε. στα πιο ειλικρινή 
συμπεράσματα που έχουμε δει τα οποία 
συνυπέγραψαν οι 28 υπουργοί υγείας 
τον ιούνιο 2016. Με αυτά κατέκριναν 
τις υψηλές τιμές, αμφισβήτησαν τη 
λεγόμενη «καινοτομία» υπενθυμίζοντας 
ότι ένα νέο φάρμακο δεν είναι 
απαραιτήτως καλύτερο από ένα 
υπάρχον και υπογράμμισαν μεταξύ 
άλλων το ρόλο της δημόσιας στήριξης 
στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) νέων 
θεραπειών. Επιπρόσθετα, οι υπουργοί 
εξέπληξαν τους πάντες και σόκαραν τη 
φαρμακοβιομηχανία όταν ζήτησαν από 
την Ευρ. Επιτροπή να μελετήσει αν τα 
προνόμια και τα κίνητρα που σχετίζονται 
με τις πατέντες και που παρέχονται 
στις φαρμακευτικές αποφέρουν 
ουσιαστική καινοτομία ή αν οι εταιρείες 
τα καταχρώνται και κερδοσκοπούν σε 
βάρος των ασθενών και των δημόσιων 
προϋπολογισμών. δεν έχει υπάρξει ποτέ 
στο παρελθόν σε τόσο υψηλό πολιτικό 
επίπεδο τέτοια κριτική συζήτηση για 
θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων 

 ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ 

  «Η πρόσβαση στο φάρμακο είναι σήμερα θέμα 
κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής»

Συνέντευξη του Γιάννη Νάτση, Policy Manager for Universal Access 
& Affordable Medicines, European Public Health Alliance (EPHA)

 
HD: Η αίσθηση που έχουμε όλοι είναι ότι μετά από πολλά χρόνια 
στασιμότητας, κάτι αλλάζει στους κόλπους της Ε.Ε. αναφορικά με 
το φάρμακο, τις τιμές και την πρόσβαση. Κατά τη γνώμη σας είναι 
δικαιολογημένη αυτή η αίσθηση; Υπάρχουν κινήσεις που αλλάζουν το 
πεδίο συζήτησης στον χώρο του φαρμάκου και εάν ναι, ποιες είναι αυτές; 
Το παιχνίδι αλλάζει, αυτό είναι γεγονός όχι εκτίμηση. οι κυβερνήσεις ανησυχούν 
για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας ως εκ τούτου, αμφισβητούν για 
πρώτη φορά ανοικτά τη στρατηγική των φαρμακοβιομηχανιών. Τα τελευταία 
δύο χρόνια παρατηρούμε πρωτοφανείς σε πολιτικό επίπεδο συζητήσεις, με το 
θέμα των αδικαιολόγητα υψηλών τιμών ορισμένων φαρμάκων μονίμως στη 
κορυφή της ατζέντας των υπουργών υγείας των 28. Η ολλανδική προεδρία και τα 
σχετικά συμπεράσματα των 28 υπ. υγείας του ιουνίου 2016, η έκθεση του Ευρ. 
κοινοβουλίου επί του ιδίου θέματος, οι καινοτόμες διακρατικές πρωτοβουλίες 
συνεργασίας Beneluxa, Valletta και Visegrad 4, η έμφαση του οοΣΑ στο θέμα 
της πρόσβασης σε καλύτερα και προσιτά φάρμακα, η «καυτή» Ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια συζήτηση γύρω από τις πατέντες και τα μονοπώλια στο χώρο του 
φαρμάκου είναι ορισμένες μόνο από τις πρόσφατες εξελίξεις που επιβεβαιώνουν 
το γεγονός ότι οι υπουργοί υγείας της Ε.Ε. λένε στη φαρμακοβιομηχανία «game 
over» και απαιτούν από τις φαρμακευτικές εταιρείες άμεση και ουσιαστική αλλαγή 
συμπεριφοράς. Εξάλλου, μην γελιόμαστε οι συνεργασίες όπως η Beneluxa κ.ά. 
είναι απόρροια των παράλογων τιμών πολλών νέων φαρμάκων και του διάχυτου 
προβληματισμού ο οποίος μάλιστα είναι εντονότερος στα πλουσιότερα κράτη 
μέλη της Ένωσης. Είναι αξιοσημείωτο άλλωστε ότι η Beneluxa γεννήθηκε το 
2015 μεταξύ του βελγίου και της ολλανδίας και στη συνέχεια, προστέθηκαν το 
Λουξεμβούργο και η Αυστρία, ενώ η ομάδα της Valletta συστήθηκε μόλις το 
περασμένο Μάιο απαρτιζόμενη από χώρες σαφώς λιγότερο εύπορες. 
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 ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ 

πνευματικής ιδιοκτησίας. οι πατέντες είναι η «ιερή αγελάδα» για τις εταιρείες. 
Αυτό και μόνο δείχνει πόσο σοβαρές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
όλα τα κράτη-μέλη ανεξαρτήτως ΑΕΠ. οι συζητήσεις γύρω από τις πατέντες και 
η αναζήτηση εναλλακτικών μοντέλων δεν περιορίζεται μόνο στην Ε.Ε. αλλά 
λαμβάνουν χώρα στον οοΣΑ καθώς και στα Ηνωμένα Έθνη ενώ επιμέρους 
κράτη-μέλη όπως η ολλανδία φαίνονται πρόθυμα να πειραματιστούν με 
εναλλακτικές. 

HD: Σε κάποιες χώρες της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, 
βλέπουν το φως της δημοσιότητας καταγγελίες για ελλείψεις φαρμάκων. 
Πού κατά τη γνώμη σας οφείλονται αυτές, μια που μιλάμε για Ε.Ε. και με 
ποιες κινήσεις θα μπορούσε να εξαλειφθεί το φαινόμενο των ελλείψεων 
αυτών; 
οι αιτίες ποικίλουν και μπορεί να οφείλονται μεταξύ άλλων στη τιμολογιακή 
πολιτική των κρατών ή στις στρατηγικές επιλογές των εταιρειών. οι ελλείψεις 
αυτές μπορεί να είναι τεχνητές ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός 
πίεσης προς την εκάστοτε κυβέρνηση ή να έχουν να κάνουν με τις εξαγωγές και 
το παράλληλο εμπόριο.

HD: Στην Ελλάδα πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε πρόθεση απόσυρσης 
φαρμακευτικού σκευάσματος από εταιρεία, ως απάντηση σε νομοθετική 
κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Μια που το θέμα έλαβε και 
ευρωπαϊκή διάσταση, ποια η κριτική σας πάνω στο ζήτημα; 
δεν πιστεύω ότι η εταιρεία θα τολμούσε να προβεί σε αντίστοιχη κίνηση 
αν βρισκόταν στην ιταλία ή στην ισπανία. Με άλλα λόγια, εκμεταλλεύτηκε 
την ιδιαίτερη κατάσταση της Ελλάδας αλλά δεν της βγήκε και εν τέλει 
αυτοπαγιδεύθηκε. Η ελληνική κυβέρνηση ορθώς διεθνοποίησε μία τέτοια 
προβληματική και επονείδιστη εταιρική συμπεριφορά. Αυτού του είδους οι 
κοντόφθαλμες απειλές δεν έχουν απήχηση πλέον, αμαυρώνουν τη συνολική 
εικόνα της φαρμακοβιομηχανίας και δυναμιτίζουν τις σχέσεις με τις κυβερνήσεις 
που είναι οι κεντρικοί πελάτες των εταιρειών. Προσωπικά, περίμενα μία 
ξεκάθαρη καταδίκη της εν λόγω φαρμακοβιομηχανίας από το ΣΦΕΕ αλλά 
κυρίως από τις ελληνικές οργανώσεις ασθενών. 

HD: O ρόλος των συλλόγων ασθενών στη λήψη αποφάσεων στον χώρο 
της υγείας παραμένει ζητούμενο σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ε.Ε. Πού 
κατά τη γνώμη σας οφείλεται αυτό; 
οι ασθενείς είναι και πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων γύρω από το φάρμακο. Όσο περισσότερο ενσωματώνονται 
στη χάραξη της φαρμακευτικής πολιτικής, τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα 
πρέπει να δίνουν στην ανεξαρτησία τους και στη κριτική τους σκέψη. Η 
πρόσβαση στο φάρμακο είναι σήμερα θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής 
ως εκ τούτου, η συζήτηση γύρω από το φάρμακο είναι πλέον πραγματική και 
όχι προσχηματική. Συνεπώς, οι οργανώσεις ασθενών οφείλουν να είναι πολύ πιο 
προσεκτικές στις σχέσεις τους με τη φαρμακοβιομηχανία. 

Η διαφάνεια από μόνη της δεν είναι 
πλέον αρκετή καθώς διαφάνεια 
για παράδειγμα, στο θέμα της 
χρηματοδότησής τους από τις εταιρείες 
δεν ισούται με ανεξαρτησία. δυστυχώς, 
λόγω της επιθετικής τιμολογιακής 
πολιτικής των εταιρειών, δημιουργείται 
ανταγωνισμός μεταξύ των ασθενών 
καθώς τα συστήματα υγείας αδυνατούν 
να καλύψουν τις ανάγκες όλων και 
αναγκάζονται να προβούν στη διαλογή 
των ασθενών. 

HD: Η αλλαγή της έδρας του ΕΜΑ 
από το Λονδίνο στο Άμστερνταμ, 
ενδέχεται κατά τη γνώμη σας να 
σηματοδοτήσει και αναβάθμιση 
του ρόλου του ΕΜΑ, ως ενός 
οργανισμού που κάνει περισσότερα 
πράγματα από το να εγκρίνει απλώς 
νέα φάρμακα, κάτι το οποίο αποτελεί 
αίτημα πολλών; 
Λόγω της πρόσφατης αλλά πολύ 
έντονης συζήτησης επί των υψηλών 
τιμών των φαρμάκων, οι κυβερνήσεις 
αφυπνίζονται και αρχίζουν να 
διερωτώνται για το ποιος είναι ο 
ρόλος και οι ευθύνες των εθνικών 
οργανισμών φαρμάκων και κυρίως του 
Ευρ. οργανισμού Φαρμάκων σε αυτό 
το θέμα. Πρέπει να επανεξετάσουμε 
το ρόλο και τα σήματα που στέλνει ο 
ΕΜΑ στην αγορά. Πόσο υψηλά θέτει τον 
πήχη για την έγκριση νέων φαρμάκων; 
Πόσο επηρεάζει η φαρμακοβιομηχανία 
τις αποφάσεις του; 22 χρόνια μετά 
την έναρξη της λειτουργίας του, 
απαιτείται μία κριτική θεώρηση του 
οργανισμού. ο ΕΜΑ άλλωστε δεν 
πρόκειται για έναν απλό επιστημονικό 
οργανισμό αλλά για ένα πανίσχυρο 
παγκόσμιο παίκτη ανάλογο του 
αμερικανικού FDA, με δισεκατομμύρια 
και τη δημόσια υγεία ως διακύβευμα. 
Πρέπει να σημειώσουμε ότι το 83% 
του συνολικού εισοδήματος του ΕΜΑ 
προέρχεται από τις φαρμακευτικές 
εταιρείες οι οποίες πληρώνουν για 
τις υπηρεσίες του. Αυτό οφείλεται 
σε μία πολιτική απόφαση της οποίας 
τις επιπτώσεις στην ανεξαρτησία και 
στη κριτική σκέψη του οργανισμού 
πρέπει να αναλύσουμε. Ποιός είναι ο 
«πελάτης» του ΕΜΑ; Η δημόσια υγεία 
και το καλό όλων των ασθενών ή τα 
εμπορικά συμφέροντα των εταιρειών;
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