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ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ
Θα συνεργάζεται με το υπ. Υγείας

Συνάντηση εργασίας, με ομάδα εμπειρογνωμόνων και ειδικών λοιμωξιολόγων,
για τον νέο κορονοϊό, πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.
Οι επιστήμονες επικρότησαν τις δράσεις του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, στο
πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της υπεύθυνης ενημέρωσης.
Η ομάδα εργασίας θα συνεργάζεται με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας,
σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για θέματα Δημόσιας Υγείας. Στη
συνάντηση συμμετείχε ο ΓΓ Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος και ο
εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορονοϊό καθηγητής παθολογίας
- λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας. Την ομάδα εργασίας αποτελούν οι: Άλκης
Βατόπουλος, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Παναγιώτης Γαργαλιάνος, ΠαθολόγοςΛοιμωξιολόγος, Ελένη Γιαμαρέλλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ,
Χαράλαμπος Γώγος, Καθηγητής Παθολογίας Παν/μίου Πατρών, Γεώργιος
Δαϊκος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Αθανάσιος
Εξαδάκτυλος , Πρόεδρος ΠΙΣ, Θεοκλής Ζαούτης, Καθηγητής Παιδιατρικής &
Επιδημιολογίας, Αγγελική Καραΐσκου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων
ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ», Παγώνα Λάγιου, Καθηγήτρια Υγιεινής & Επιδημιολογίας
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Μάριος Λαζανάς, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Αθανασία
Λουρίδα, Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Μαγιορκίνης Γκίκας, Καθηγητής Υγιεινής
& Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ανδρέας Μεντής, Διευθυντής
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ε.Ι. PASTEUR, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος,
Καθηγητής Επιδημιολογίας ΠΑΔΑ, Βασιλική Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Γ'
Παιδιατρικής, Γ.Ν.Θ. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Άννα Παππά - Κονιδάρη, Καθηγήτρια ΑΠΘ,
Γεώργιος Σαρόγλου, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Ανωτάτης Νοσηλευτικής
ΕΚΠΑ, Νικόλαος Σύψας, Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας Λοιμώξεων
ΕΚΠΑ, Γεώργιος Τολούμης, Υποπτέραρχος, Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ,
Αθανάσιος Τσακρής, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ, Σωτήριος
Τσιόδρας, Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ - ΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ, Μαρία Τσολιά, Καθηγήτρια
Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, Δημήτριος Χατζηγεωργίου, Υποπτέραρχος,
Λοιμωξιολόγος, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, Καθηγητής Υγιεινής &
Επιδημιολογίας, Παν/μιο Θεσσαλίας, Δημήτρης Παρασκευής, αν. Καθηγητής
Επιδημιολογίας - Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Βάνα Σύψα, αν. Καθηγήτρια
Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής ΕΚΠΑ.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΦΕΕ ΜΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ενίσχυση της συνεργασίας τους και δημιουργία διαύλων αμφίδρομης επικοινωνίας,
με στόχο την αντιμετώπιση κοινών θεμάτων και τη χάραξη νέας πολιτικής στην υγεία,
αποφάσισαν τόσο οι εκπρόσωποι των ενώσεων ασθενών όσο και οι εκπρόσωποι
της φαρμακοβιομηχανίας, στην κλειστή διαδραστική ημερίδας, που συνδιοργάνωσε
πρόσφατα, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και η
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA). Η
ημερίδα, στην οποία παρευρέθηκαν πάνω από 60 εκπρόσωποι ενώσεων ασθενών και
στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας, περιλάμβανε ομιλίες, καθώς και εργαστήρια για
την χαρτογράφηση των εμποδίων και την εύρεση πιθανών λύσεων για την καλύτερη
επικοινωνία και συνεργασία των δύο πλευρών με διαφάνεια και εμπιστοσύνη.
Τόσο οι εκπρόσωποι των ενώσεων ασθενών όσο και της φαρμακοβιομηχανίας έθεσαν
τις βάσεις για τη δημιουργία του Ελληνικού Patient Think Tank.

Q

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Εξετάζει το υπουργείο
Εργασίας

Μειώσεις στις εισφορές υγείας για
2 εκατ. μισθωτούς εξετάζει το υπουργείο
Εργασίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο
επεξεργάζεται το «μοντέλο» για τις
σταθερές εισφορές υγείας και για τους
μισθωτούς με στόχο το τελικό σχέδιο να
είναι έτοιμο στις αρχές του φθινοπώρου
προκειμένου να εφαρμοστεί από το
2021 ή και νωρίτερα.
Σύμφωνα με κάποια σενάρια που
εξετάζονται, οι ενιαίες εισφορές για
τους μισθωτούς θα έχουν διάφορες
εκδοχές με κλίμακες μηνιαίων ποσών
από 40, 50, 60 ως 80 ευρώ και θα
καταβάλλονται κατά τα 2/3 από τους
εργοδότες και κατά το 1/3 από τους
εργαζόμενους. Η ίδια σχεδόν αναλογία
είναι και σήμερα, με την εισφορά υγείας
για τους μισθωτούς να υπολογίζεται
σε ποσοστό 7,10% επί των μικτών
μηνιαίων αποδοχών τους, με τους
εργοδότες να καταβάλλουν το 4,55%
και οι εργαζόμενοι να πληρώνουν το
υπόλοιπο 2,55%. Ωστόσο λόγω του
νέου συστήματος που εφαρμόζεται
από φέτος με τις νέες εισφορές για
τους μη μισθωτούς προκαλούνται
ανισότητες γιατί αφενός οι ελεύθεροι
επαγγελματίες, ελαφρύνονται σημαντικά
σε σχέση με αυτά που πλήρωναν, αλλά
από την άλλη πλευρά οι μισθωτοί
όπως και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να
πληρώνουν περισσότερα χωρίς κάποιο
μεγαλύτερο όφελος στις παροχές
υγείας. Σημειώνεται ότι οι εισφορές
ενός εργαζόμενου με αποδοχές 940
ευρώ αντιστοιχούν στις ίδιες ακριβώς
υπηρεσίες υγείας από τον ΕΟΠΥΥ για τις
οποίες πληρώνει και ένας μισθωτός των
2.000 ευρώ. Η διαφορά στις καταβολές
είναι τεράστια όμως η ανταποδοτικότητα
στις εισφορές του ΕΟΠΥΥ είναι μηδενική
όσο ανεβαίνουν οι μισθοί.
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Η ειδική έκδοση με τίτλο «2019/2020: Σύλλογοι Ασθενών Ελλάδας», η οποία έτυχε ευρύτατης αποδοχής από τους συλλόγους ασθενών όλης της χώρας, το Υπουργείο Υγείας, τους
επαγγελματίες υγείας, τους συλλογικούς φορείς του κλάδου, αλλά κυρίως από τους απλούς
πολίτες, θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2020 για 5η συνεχόμενη φορά από το
Health Daily και τη Boussias Communications.

Ο εν λόγω οδηγός αποτελεί:
 έναν

κατάλογο με τα στοιχεία των σημαντικότερων οργανώσεων, κοινοτήτων και
συλλογικοτήτων ασθενών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας,

 ένα

δυναμικό μέσο με το οποίο οι Σύλλογοι Ασθενών μπορούν να διαδώσουν το
έργο τους και για να προσελκύσουν νέα
μέλη και εθελοντές,

 έναν

χάρτη πληροφοριών στα χέρια των
ασθενών χρονίων παθήσεων που θέλουν
να μάθουν περισσότερα και να συναντήσουν επαγγελματίες υγείας, φορείς και
ασθενείς με την ίδια πάθηση

 ένα

χρήσιμο εργαλείο για τον επαγγελματία Υγείας που χρειάζεται ενημέρωση και
πληροφόρηση για τις δράσεις συλλόγων
ασθενών αναφορικά με συγκεκριμένες
θεραπευτικές κατηγορίες.

Φέτος συμμετέχουν ακόμη περισσότεροι σύλλογοι,
ενώσεις, ομοσπονδίες και συλλογικότητες από όλη
τη χώρα. Επιπλέον, η φετινή έκδοση θα πλαισιώνεται από κείμενα σημαντικών προσωπικοτήτων στο
χώρο της Υγείας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
τα οποία θα έχουν ως επίκεντρο τον ασθενή.
Ο Οδηγός Συλλόγων Ασθενών αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο 2020 και θα διανεμηθεί σε όλους
τους φορείς υγείας, στα Συνέδρια που διοργανώνει
το Health Daily, ενώ θα αναρτηθεί και στο διαδίκτυο.
Σημειώνεται ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει αναγνωρίσει τη μεγάλη αξία του οδηγού «Δράσεις Συλλόγων
Ασθενών». Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων» ζήτησε και έλαβε την άδεια από το Health Daily
να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο του οδηγού στο
διδακτικό υλικό του εν λόγω Προγράμματος.

Χορηγίες: Χρυσούλα Κορδούλη, T: +30 210 661 7777 (εσωτ.204), E: ckordouli@boussias.com
Πληροφορίες: Βάσω Κατέρου, T: +30 6938 376 393, E: vasokaterou@gmail.com
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΓΓ ΤΟΥ ΠΙΣ
Γεμάτη ανακρίβειες η τοποθέτησή του

«Γεμάτη με ανακρίβειες και άλματα λογικής» χαρακτηρίζει την τοποθέτηση του
ΓΓ του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Γεωργίου Ελευθερίου, σχετικά με τη
διενέργεια εμβολιασμών από φαρμακοποιούς, ο αντιπρόεδρος του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου, Σεραφείμ Ζήκας. Όπως τονίζει, «πρόκειται για
μια πρακτική που ακολουθείται σχεδόν με θρησκευτική ευλάβεια για πολλά
χρόνια, ενώ εξυπακούεται ότι οι φαρμακοποιοί δεν αυξάνουν λόγω της
πιστοποίησης τους στον εμβολιασμό την επισκεψιμότητα στα φαρμακεία τους,
εφόσον οι ασθενείς ούτως ή άλλως προσέρχονταν με συνταγή για αντιτετανικό
ορό από νοσοκομεία ακόμα και στα διανυκτερεύοντα φαρμακεία , τα οποία
κάλυπταν αφιλοκερδώς μια ανάγκη που προέκυπτε από τις ανεπάρκειες του
ΕΣΥ και κατά την προ της πιστοποίησης εποχή». Για την πιστοποίηση των
φαρμακοποιών, που σχολιάστηκε ως μη επαρκής γιατί έγινε μέσω διαδικτύου,
ο κ Ζήκας, υπογραμμίζει ότι «έγινε με την επίβλεψη της Ιατρικής σχολής της
Κρήτης και χρησιμοποιήθηκαν οι πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
όπως σε αμέτρητες άλλες χώρες του κόσμου, εφόσον έχουμε να κάνουμε
με εκπαιδευτικά προγράμματα πολυάσχολων επαγγελματιών». Σχετικά με
τη διάθεση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων αποκλειστικά και μόνο με
συνταγή, ο κ Ζήκας τονίζει ότι «ο ΠΦΣ τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ του αυτονόητου,
αλλά αναγνωρίζει ότι η αλλαγή αυτής της πρακτικής αφορά και τους γιατρούς
που ‘συνταγογραφούν’ από τηλεφώνου, και τους φαρμακοποιούς που
"εκτελούν" αυτές τις εντολές και το σύστημα υγείας που δημιουργεί συνεχώς
κενά στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα των ασθενών».

ΣΕ ΝΕΟ ΚΤIΡΙΟ
ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 175

Σε νέο κτίριο επί της λεωφόρου
Αλεξάνδρας 175, ξεκίνησε τη
λειτουργία του το φαρμακείο ΕΟΠΥΥ
Αμπελοκήπων, που μέχρι πρότινος
λειτουργούσε στην οδό Παράσχου
23, Γκύζη. Το φαρμακείο διακινεί
σκευάσματα υψηλού κόστους που
απευθύνονται σε ιδιαίτερα ευαίσθητες
ομάδες ασθενών, κυρίως καρκινοπαθείς.
Το νέο κτίριο βρίσκεται δίπλα στο μετρό
(στάση «Αμπελόκηποι»), και προσφέρει
εύκολη πρόσβαση στους δικαιούχους.
Πρόκειται για ισόγειο χώρο 155
τετραγωνικών, ο οποίος αλλάζει εντελώς
τις συνθήκες αναμονής που είχαν οι
δικαιούχοι στο παλιό φαρμακείο. Όπως
ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του
Οργανισμού, διαθέτει: Τέσσερις θέσεις
εξυπηρέτησης ασφαλισμένων (γκισέ) για
την διανομή φαρμάκων, 50 καθίσματα
αναμονής ασφαλισμένων, μηχάνημα
αριθμού προτεραιότητας, τουαλέτα
για κοινό και ανάπηρους. H διοίκηση
του Οργανισμού τον τελευταίο χρόνο
έχει προγραμματίσει βελτιώσεις σε δύο
ακόμα φαρμακεία, της Καλλιθέας
και της Ομονοίας.

ΆΦΙΕΡΩΜΆΤΆ A’ Εξαμήνου 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΚΥ ∆Ε

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ ΣΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΚΥ ∆Ε

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΠΑ ΣΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΠΆΝΙΕΣ ΠΆΘΉΣΕΙΣ / ΟΡΦΆΝΆ ΦΆΡΜΆΚΆ
Ζωτικής σημασίας η πρόσβαση στις νέες θεραπείες

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ
ΚΥ ∆Ε

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΠΑ ΣΑ

ΚΥ ∆Ε

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

HealthDaily
ΜΑΪΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΙΟΥ

ΆΣΘΜΆ

Συμπτώματα - αιτίες - αντιμετώπιση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΙΟΥ

ΠΟΛΛΆΠΛΉ ΣΚΛΉΡΥΝΣΉ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ

15 πρώιμα συμπτώματα

Συμπτώματα, αιτίες και θεραπεία

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΧΡΟΝΙΆ ΝΕΦΡΙΚΉ ΝΟΣΟΣ
ΠΑ ΣΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΠEΜΠΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΆΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΆ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΟΝΙΜΟΤΉΤΆ

Εξωσωματική γονιμοποίηση: προετοιμασία,
διαδικασία, επιτυχία και ρίσκα

Eπισκόπηση της νόσου και αντιμετώπιση

ΜΑΪΟΣ
ΚΥ ∆Ε

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΙΟΥΝΙΟΣ
ΠΑ ΣΑ

ΚΥ ∆Ε

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΚΆΙΝΟΤΟΜΙΆ ΣΤΉΝ ΥΓΕΙΆ
ΠΑ ΣΑ

Η συμβολή της τεχνολογίας
και οι νέες ανακαλύψεις

Πληροφορίες: Ανθή Αγγελοπούλου, Τ: 6944 299 867, E: anthiangelopoulou@gmail.com
Υπεύθυνη Διαφήμισης: Χρυσούλα Κορδούλη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 204), E: ckordouli@boussias.com
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BAUSCH HEALTH ΕΛΛΑΔΑΣ
Ολοκληρώθηκε η αλλαγή επωνυμίας

Ολοκληρώθηκε η αλλαγή επωνυμίας της «BAUSCH Health Ελλάδας», θυγατρικής
του ομίλου Health Companies Inc. Ειδικότερα, μετά από απόφαση της Γενικής της
Συνέλευσης, στις 18.11.19, η «PharmaSwiss Hellas Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία
Φαρμάκων» μεταβάλει την εταιρική της επωνυμία σε «BAUSCH HEALTH ΕΛΛΑΣ,
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Φαρμακευτική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο, «BAUSCH
HEALTH ΕΛΛΑΣ». Η νέα επωνυμία αντιπροσωπεύει την ηγετική της θέση στην
ανάπτυξη και κατασκευή ενός ευρέως φάσματος φαρμακευτικών προϊόντων,
ιατρικών συσκευών και OTC προϊόντων, κυρίως στους θεραπευτικούς τομείς της
υγείας των ματιών, της παχυσαρκίας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Επίσης,
αναμένεται η διείσδυση με καινοτόμα φάρμακα στις θεραπευτικές ενότητες
της γαστρεντερολογίας και της δερματολογίας. Η BAUSCH Health Ελλάδας
παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα στην κοινωνική ευθύνη, αναπτύσσοντας
συνεχώς δράσεις και καμπάνιες ευαισθητοποίησης κοινού, με πρόσφατη βράβευση
στα HealthCare Business Awards, για την Παχυσαρκία.
Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2019, η BAUSCH Health Ελλάδας, σταθερά
προσηλωμένη στη δέσμευσή της για βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη, εξέδωσε
το πρώτο της Ετήσιο Απολογισμό για το έτος 2018, ούσα η πρώτη θυγατρική της
ΒAUSCH Health Companies Inc. η οποία προβαίνει σε ανάλογη πρωτοβουλία.
Μέσω αυτού, η εταιρεία επιτυγχάνει την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων
μερών της για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της στους πυλώνες της βιώσιμης
ανάπτυξης και, παράλληλα, ανταποκρίνεται στις νομοθετικές απαιτήσεις για
δημοσίευση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Ο Απολογισμός ακολουθεί
το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 26000, το οποίο παρέχει αξιόπιστη
αποτύπωση της στρατηγικής και των δράσεων της εταιρείας στην προστασία του
περιβάλλοντος, την ευημερία της κοινωνίας και την χρηστή εταιρική διακυβέρνηση.
Με την έκδοση του Ετήσιου Απολογισμού 2018, η BAUSCH Health Ελλάδας
συνδέει τις δραστηριότητές της με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.,
συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξή τους.
ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ NEOY ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Ξεκίνησε χθες η πλήρης 24ωρη λειτουργία του νέου Αξονικού Τομογράφου, μετά από
την εγκατάσταση του στις 4 Φεβρουαρίου στο ΓΝ. Τρικάλων, 32 τομών αξίας 343.480€
με πόρους από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Όπως ενημερώνει η 5η
Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, από τις 24 Φεβρουαρίου, θα
κλείνονται ραντεβού και για μη νοσηλευόμενους ασθενείς.

HealthDaily

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
γιατρών και των επαγγελματιών Υγείας,
σχετικά με τεχνολογικές λύσεις που
έρχονται και οι οποίες θα αλλάξουν
τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται
τα προβλήματα υγείας στα άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας ήταν ο στόχος της
ημερίδας «Νέες Τεχνολογίες και Υγιής
Γήρανση» που διοργάνωσε από η
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας
της Γήρανσης- ΕΕΜΕΓ. Επιπλέον
παρουσιάστηκαν από καταξιωμένους
ομιλητές από την Ελλάδα και το
εξωτερικό μερικές από τις εφαρμογές
που μπορούν τα ηλικιωμένα άτομα
να χρησιμοποιούν και οι οποίες
διευκολύνουν και βελτιώνουν
την ποιότητα της ζωής τους, ενώ
παράλληλα, τους βοηθούν να γίνουν
πιο ανεξάρτητοι.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης,
ακούστηκαν αισιόδοξα μηνύματα
εκ μέρους του υπουργείου Υγείας
για το μέλλον της Γηριατρικής στην
Ελλάδα, ενώ ο εκπρόσωπος του
Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης,
Ιων. Κωτσιόπουλος υπογράμμισε τη
στήριξη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου
Μητσοτάκη σε κάθε προσπάθεια για την
περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογής της
Γηριατρικής στην χώρα μας. Σημειώνεται
ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Φυσιολογία της Γήρανσης
και Γηριατρικά σύνδρομα» έχει ήδη
ξεκινήσει από την περσινή χρονιά στο
ΕΚΠΑ, υπό την διεύθυνση του Καθηγ.
Παθολογίας- Ρευματολογίας και
Προέδρου της Ιατρικής Σχολής Πέτρου
Σφηκάκη με την συνεργασία του Καθηγ.
Γηριατρικής Αθανάσιου Μπενέτου.

SPECIAL REPORT

ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ/ΟΡΦΑΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Ζωτικής σημασίας η πρόσβαση στις νέες θεραπείες
Δηλώστε τη συμμετοχή σας στo τεύχος 1917, Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Πληροφορίες: Ανθή Αγγελοπούλου, Τ: 6944 299 867, E: anthiangelopoulou@gmail.com
Υπεύθυνη Διαφήμισης: Χρυσούλα Κορδούλη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 204), E: ckordouli@boussias.com
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ΝΕΟΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ:
ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΙΑΣΗ
Με πλάσμα ασθενών που
έχουν αναρρώσει
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5.589 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ 2018
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Σε 5.589 ανήλθαν τα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων το 2018 έναντι
5.894 κρουσμάτων που παρατηρήθηκαν το 2017, παρουσιάζοντας μείωση
5,2%. Αυτό προκύπτει από τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, με στοιχεία για
τα λοιμώδη νοσήματα, τα οποία προέρχονται από τον Εθνικό Οργανισμό
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), πρώην Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ). Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 2018 αυξήθηκαν σημαντικά τα
κρούσματα ιλαράς, τα οποία ανήλθαν σε 2.291 έναντι 968 το 2017 (αύξηση
136,7%), ενώ τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της γρίπης
μειώθηκαν από 2.531 σε 947, ή κατά 62,6%. Η φυματίωση δεν παρουσίασε
μεγάλη διακύμανση, ενώ η ιογενής μηνιγγίτιδα εμφάνισε τα περισσότερα
κρούσματα τον Ιούλιο. Η οξεία ηπατίτιδα Α παρουσίασε διψήφια κρούσματα
έως τον Μάρτιο, και μετά, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, μειώθηκε σε
μονοψήφιο αριθμό κρουσμάτων.
Τα κρούσματα της γρίπης κορυφώθηκαν τον Φεβρουάριο με σημαντική
μείωση από τον Μάιο και εντεύθεν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σχετικά
με τη γεωγραφική κατανομή των επτά λοιμωδών νοσημάτων, παρατηρείται ότι:
τα περισσότερα κρούσματα σαλμονέλωσης καταγράφηκαν στην περιφέρεια
της Αττικής (36,3%) και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (12,4%). Η
φυματίωση παρουσίασε ένα σημαντικό ποσοστό κρουσμάτων στην περιφέρεια
της Αττικής (34%) μειωμένο από το 2017 κατά 3,3% και της Κεντρικής
Μακεδονίας (14,1%), επίσης μειωμένο κατά 2,2%. Η οξεία ηπατίτιδα Α
εμφάνισε και πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό στη περιφέρεια Αττικής (37,3%),
αλλά μειωμένο από το 2017 κατά 20,5%. Η γρίπη παρουσίασε μεγάλη
συγκέντρωση στην Αττική (71,4%) με μικρή διασπορά στην υπόλοιπη χώρα.

Q

MANAGEMENT & MARKETING
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Από τον ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης

Την 7η Επαγγελματική Διημερίδα με θέμα «Management & Marketing
Φαρμακείου», διοργανώνει ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης,
στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2020, στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης.
Η Διημερίδα, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ήδη από το 2019, έχει μετατραπεί σε διαδραστικό
forum παρουσιάσεων από τους ίδιους τους φαρμακοποιούς, για θέματα που
αφορούν τη λειτουργία των φαρμακείων τους, ενώ από φέτος, προστίθεται
ακόμα μία καινοτομία: ένα debate, με αντιπαράθεση επιχειρημάτων, μεταξύ
δύο ομάδων με θέμα «Εξυπηρέτηση "δύσκολου" πελάτη/ασθενή στο
φαρμακείο».
Η μία ομάδα θα κινηθεί από την πλευρά του επιστημονικού ρόλου του
φαρμακείου και η άλλη από το φαρμακείο ως εμπορικό σημείο. Παράλληλα,
θα λειτουργήσει κριτική επιτροπή, που θα αναδείξει τη νικήτρια ομάδα, η
οποία θα δεχθεί και ένα συμβολικό δώρο.

Το πλάσμα των πρώην ασθενών
που είχαν προσβληθεί από τον ιό
Covid-19 περιέχει αντισώματα που θα
μπορούσαν να επιτρέψουν την μείωση
του ιικού φορτίου στους ασθενείς που
βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση,
δήλωσε χθες κατά την διάρκεια
συνέντευξης Τύπου αξιωματούχος της
Εθνικής Επιτροπής Υγείας της Κίνας.
«Θα ήθελα να ζητήσω από εκείνους
που θεραπεύθηκαν να δώσουν
το πλάσμα τους. Κάνοντας αυτό,
θα ξαναδώσουν ελπίδα στους
ασθενείς που βρίσκονται σε σοβαρή
κατάσταση», δήλωσε ο Γκουό
Γιανχόνγκ. Ένδεκα ασθενείς που
νοσηλεύονται στην πόλη Ουχάν, το
επίκεντρο της επιδημίας, «έλαβαν
μεταγγίσεις πλάσματος την περασμένη
βδομάδα...ο ένας έχει ήδη επιστρέψει
στο σπίτι του, ένας άλλος μπόρεσε
να σηκωθεί και να περπατήσει και οι
υπόλοιποι βρίσκονται στον δρόμο
της ανάρρωσης», είπε ο κινέζος
αξιωματούχος.
Η έκκληση ακολουθεί την ανακοίνωση
χθες από κρατικό εργαστήριο της Κίνας
θετικών αποτελεσμάτων κλινικών
δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν
σε νοσοκομείο της πόλης Ουχάν.
Το China National Biotec Group
έγραψε στο κινεζικό μέσο κοινωνικής
δικτύωσης WeChat ότι στους
ασθενείς στους οποίους μεταγγίσθηκε
πλάσμα εμφανίσθηκε βελτίωση της
κατάστασής τους σε διάστημα 24
ωρών.
«Κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι οι
μεταγγίσεις πλάσματος (ασθενών που
έχουν αναρρώσει) είναι ακίνδυνες
και αποτελεσματικές», ανέφερε το
εργαστήριο.
Τεστ θα γίνουν στους δότες ώστε
να διασφαλισθεί ότι δεν μπορούν
να μεταδώσουν τον ιό, διευκρίνισε
ο Γουάνγκ Γκουιτσιάνγκ, γενικός
διευθυντής του First Hospital του
Πανεπιστημίου του Πεκίνου. «Μόνο
το πλάσμα θα αφαιρεθεί. τα υπόλοιπα
συστατικά του αίματος, ανάμεσά
τους τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα
αιμοπετάλια, θα επιστραφούν στους
δότες», διευκρίνισε.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΉΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉΣ

6 Μαρτίου 2020
Elite Hotel
Καλαμάτα

ΔΙΟΙΚΉΣΉΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Tο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ και τη Boussias
Communications διοργανώνουν Ημερίδα για τις Καλές Πρακτικές στη Διοίκηση
των Νοσοκομείων με σκοπό να αναδείξουν ότι η επιλογή και υλοποίηση μια σειράς
σημαντικών έργων και δράσεων, αρκετά πρωτοποριακών σε Νοσοκομειακό χώρο,
μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΌΥΣ ΌΜΙΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:
• Άγγελος Αναγνώστου, Director, e-Collaboration Services,
Softone Technologies
• Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Δήμαρχος Καλαμάτας
• Αναστάσιος Βλαχοδημητρόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
M.Sc., Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Νοσηλευτικής Μονάδας
Καλαμάτας, Γ. Ν. Μεσσηνίας

• Βασίλης Γκέργκης, Κλινικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΔΣ
ΕΛΕΒΙΤ
• Απόστολος Ευθυμιάδης, Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος
Μηχανικός, Μελετητής των έργων ενεργειακής αναβαθμίσεως των
Νοσοκομείων, Καλαμάτας, Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Πατρών, Αίγιου, Τριπόλεως και Αγρινίου

• Σκεύος Καραβοκυρός, Διευθυντής Τ.Y. Νοσοκομείου Ρόδου
• Γιάννης Καρβέλης, Διοικητής 6ης ΥΠΕ
• Ιωάννης Κορακιανίτης, Διαχειριστής εταιρείας HOSPITECNICA
• Σοφία Κορακοβούνη, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc., Προϊστάμενη
Τεχνικού Τμήματος Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας, Γ.Ν. Μεσσηνίας

• Νίκος Μαμαλούγκας, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊστάμενος
Υποδιεύθυνσης Τομέα Περιβάλλοντος, ΕΥΔ/ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.)
• Γιώργος Μοσχοβάκης, Πρώην Αναπληρωτής Διοικητής Βενιζέλειου
Νοσοκομείου
• Κώστας Μουρτζανός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Γενικός Διευθυντής,
SolarWay
• Γιώργος Μπέζος, Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας
• Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, ICT Sales Manager, OTE Group
• Αθανάσιος Παληογιάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός, CARRIER
• Παύλος Παυλίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ
• Αθανάσιος Πετμεζάς, Διευθύνων Σύμβουλος, cosmoONE
• Νίκος Πολύζος, Καθηγητής Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας,
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
• Αθηνά Σπηλίου, Υποδιευθύντρια, Υποδ/νση Πληροφορικής, ΠΓΝ Πατρών
• Μανώλης Φιλίνης, Product Specialist, DRAEGER
• Αντώνης Ψαράκης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου

ΘΕΜΑΤΌΛΌΓΙΑ:
/ Αυτοπαραγωγή Όξυγόνου για Ιατρική Χρήση / Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
/ Εξοικονόμηση Πόρων στα Νοσοκομεία / Έξυπνες Εφαρμογές Πληροφορικής / Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις
/ Διαχείριση Μολυσματικών Αποβλήτων / Αποστείρωση

www.besthospitalmanagement.gr

XΟΡΗΓΟΙ

Information Systems & Applications

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ

MEDIA PARTNER

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

CONFERENCE
EXPERIENCE
SPONSOR

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΌ: Νέλλη Καψή, T: 210 6617 777 (εσωτ. 289) F: 210 6617 778 E: nellykapsi@yahoo.com | Όλγα Τσακαμή, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 289)
Ε: otsakami@boussias.com ΣΥΜΜΕΤΌΧΕΣ - ΧΌΡΗΓΙΕΣ: Χρυσούλα Κορδούλη, T: 210 6617 777 (εσωτ. 204) F: 210 6617 778 E: ckordouli@boussias.com
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SANOFI: ΑΥΞΗΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΟ 4ο
ΤΡΙΜΗΝΟ 2019
Ανήλθαν σε 36.126 εκατ. ευρώ
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ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘ. ΑΥΞΕΝΤΙΟ ΚΑΛΑΓΚΟ
Διευθυντής της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής

Τη νέα συνεργασία του εγκαινίασε το ΙΑΣΩ Παίδων με το διάσημο Καθηγητή
Αυξέντιο Καλαγκό, ο οποίος με τη συνδρομή ομάδας εξειδικευμένων ιατρών
συνεργατών του, ενισχύει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για
την αντιμετώπιση των συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών. Το όνομα του
Καθηγητή, κυρίου Καλαγκού συνδέεται με την ανιδιοτελή προσφορά του στην
παιδοκαρδιοχειρουργική παγκοσμίως και τη δημιουργία του ανθρωπιστικού
φορέα Coeurs pour Tous Hellas - Καρδιές για Όλους, το οποίο αναλαμβάνει την
κάλυψη του κόστους των επεμβάσεων σε άπορα και ανασφάλιστα παιδιά με
συγγενείς καρδιοπάθειες. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ΙΑΣΩ, στο πλαίσιο της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, στηρίζει το φιλανθρωπικό αυτό έργο, παρέχοντας τις
ευνοϊκότερες συνθήκες για την υλοποίηση του. Η Παιδοκαρδιοχειρουργική και
η Παιδοκαρδιολογική Κλινική του ΙΑΣΩ Παίδων διαθέτουν άριστη τεχνολογική
υποδομή και οργάνωση καθώς και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό. Επίσης, ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα χειρουργείου για την
πραγματοποίηση όλου του φάσματος των παιδοκαρδιοχειρουργικών επεμβάσεων.
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ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Επιστημονικό συνέδριο

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας και η Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και δράσης
για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου θα πραγματοποιήσουν Συνέδριο
με θέμα: «Νεώτερες εξελίξεις στον καρκίνο του μαστού». Στόχος του συνεδρίου
είναι να προκληθεί ένας επιστημονικός διάλογος, όσον αφορά τις εξελίξεις και
κατευθύνσεις γύρω από το θέμα του καρκίνου του μαστού. Το συνέδριο θα
διεξαχθεί το διήμερο 21- 22 Φεβρουαρίου 2020 στην Αίγλη Ζαππείου στην
Αθήνα. Στη διάρκεια του συνεδρίου διακεκριμένοι επιστήμονες με μακρόχρονη
πορεία στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο θα εκθέσουν με διαλέξεις
και διάλογο τις εξελίξεις γύρω από το σοβαρό αυτό θέμα. Το συνέδριο τελεί
υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του
Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου.
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Νέλλη Καψή, εσωτ. 204, E: nellykapsi@yahoo.com
ΣΥΝΤΑΞΗ/ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βασιλική Κατέρου, E: vasokaterou@gmail.com
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣXEΔΙΑΣΜΟΣ: Αλέξανδρος Καρβουτζής, E: akarvoutzis@boussias.com
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Χρυσούλα Κορδούλη, εσωτ. 204, E: ckordouli@boussias.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Αμαλία Ψιλούδη, εσωτ. 231, E: apsiloudi@boussias.com
∆ημήτρης Φαραός, εσωτ. 102, E: farao@boussias.com

Σε 36.126 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι
πωλήσεις της Sanofi, το 4ο τρίμηνο του
2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,8%
σε στοιχεία αναφοράς και κατά 2,8%
σε σταθερή τιμή συναλλάγματος. Oι
καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 9.608
εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά
6,8% σε στοιχεία αναφοράς και κατά
4,7% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος
(CER). Οι επιδόσεις των πωλήσεων το 4ο
τρίμηνο του 2019 ενισχύθηκαν από το
dupilumab και τα Εμβόλια. Συγκεκριμένα,
tο dupilumab εμφάνισε παγκόσμιες
πωλήσεις ύψους 679 εκατ. ευρώ,
ενισχύοντας έτσι τις πωλήσεις της Sanofi
Genzyme κατά 19,7%, ενώ οι πωλήσεις
της μονάδας Εμβολίων αυξήθηκαν
κατά 22,0%, αντικατοπτρίζοντας τη
σημαντική προμήθεια αντιγριπικών
εμβολίων στις ΗΠΑ στη διάρκεια του
4ου τριμήνου. Σχολιάζοντας τα εν
λόγω αποτελέσματα, ο Paul Hudson,
Chief Executive Officer της Sanofi,
δήλωσε μεταξύ άλλων: «Σημειώνουμε
σημαντική πρόοδο στα σχέδιά μας
να μετασχηματίσουμε τον τομέα
Έρευνας & Ανάπτυξης της Sanofi και
είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με τα
θετικά δεδομένα που αποδεικνύουν
την καινοτομία (positive proof of
concept data) για τον αναστολέα
της τυροσινικής κινάσης του Bruton
(BTK), μία θεραπεία για την πολλαπλή
σκλήρυνση που μπορεί να αλλάξει
την ιατρική πρακτική. Καταγράφεται
μια αυξανόμενη δυναμική στο πλαίσιο
του οργανισμού της Sanofi, και είμαι
πεπεισμένος ότι θα πετύχουμε τους
στόχους μακροπρόθεσμης ανάπτυξης
και περιθωρίων που διατυπώσαμε
στο πλαίσιο της εκδήλωσης Capital
Markets Day».
ΕΚΔΟΤΗΣ: Μιχάλης Μπούσιας
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: ∆ημήτρης Κορδεράς
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: Αντωνία Κατσουλιέρη
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ:
Νικόλας Κονδάκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Βoussias Communications,
T: 210 6617777, F: 210 6617778,
Δ: Κλεισθένους 338, 15344, Γέρακας

Κόστος ετήσιας εταιρικής συνδρομής 330€ + ΦΠΑ 24%
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