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    ΓΙΑΤΡΟΙ: 
ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
Ο ΕΟΠΥΥ

  Συνάντηση ΠΙΣ  
µε Λυκουρέντζο

Ο κίνδυνος κατάρρευσης του ΕΟΠΥΥ και 
κατά συνέπεια του ΕΣΥ, λόγω οριακής 
κατάστασης λειτουργίας του οργανισµού,  
είναι υπαρκτός και απαιτείται άµεση 
δράση από το υπουργείο Υγείας, όπως 
ανέφερε το προεδρείο του Πανελληνίου 
Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) σε συνάντηση 
που είχε χθες µε τον υπουργό Υγείας, 
Ανδρέα Λυκουρέντζο. Οι εκπρόσωποι 
των γιατρών υπογράµµισαν τη µεγάλη 
οργανωτική, λειτουργική και οικονοµική 
αδυναµία του ΕΟΠΥΥ, ζητώντας να 
ενισχυθεί µε γενναία χρηµατοδότηση, 
προκειµένου να καλύψει τις υποχρεώσεις 
του απέναντι στους παρόχους υγείας 
(νοσοκοµεία, ιδιωτικά νοσηλευτήρια, 
ιατρούς, εργαστήρια, διαγνωστικά 
κέντρα κ.λπ.). Επιπλέον, ζήτησαν να 
εξοφληθούν, το συντοµότερο δυνατόν, 
οι οφειλές των παρελθόντων ετών των 
ασφαλιστικών ταµείων που εντάχθηκαν 
στον ΕΟΠΥΥ. Επίσης, ζήτησαν νοµοθετική 
ρύθµιση για την απαλλαγή, από τη 
νέα αδειοδότηση, των ιατρείων και 
εργαστηρίων που λειτουργούν προ του 
Π.∆. 84/2001. Ο υπουργός δήλωσε  
ότι θα διευθετήσει τα θέµατα.

  ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ: ΝΕΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΕΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

  Λόγω λήξης θητείας των προηγούµενων διοικήσεων

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, ορίζονται 
∆ιοικητές και Αναπληρωτές ∆ιοικητές στα κάτωθι νοσοκοµεία, όπου είχε λήξει η 
θητεία των προηγούµενων διοικήσεων: ΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς»: ∆ιοικητής: 
Παπαδόπουλος Γιώργος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ και πρ. ∆ιευθυντής Υπ. 
Υγείας, Αναπληρωτής ∆ιοικητής: Μαυρογενάκης Φραγκίσκος, Οργάνωση και 
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων-Στέλεχος Νοσοκοµείων. ΓΝ Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών 
«Η Σωτηρία»: ∆ιοικήτρια: Καρρά Μαρία, Ιατρός-Παθολογοανατόµος, Αναπληρωτής 
∆ιοικητής; Τσάµης Χρήστος, Οδοντίατρος- πρ. Υποδιοικητής Νοσοκοµείου. ΓΝ 
Πειραιά «Τζάνειο»: ∆ιοικητής: Παπαχρήστος Χρήστος, Οικονοµολόγος-Στέλεχος 
Νοσοκοµείων, Αναπληρώτρια ∆ιοικήτρια: ∆αδακαρίδου Μαγδαληνή, Ιατρός-
Αιµατολόγος. ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήµων»-ΓΝ∆Α «Αγία Βαρβάρα»: 
∆ιοικητής: Πεταλάς Κώστας, ∆ικηγόρος- πρ. Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου 
Πειραιά, Αναπληρωτής ∆ιοικητής: ∆όκος Παναγιώτης, Οικονοµολόγος. ΓΝ 
Φλώρινας «Ελένη Θ. ∆ηµητρίου»: ∆ιοικήτρια: Κετσετζή Παρασκευή, ∆ικηγόρος. 
Αντικαρκινικό Νοσ. Θεσ/νίκης «Θεαγένειο»: ∆ιοικήτρια: Κουρτέλη-Ξουρή 
Ευαγγελία, Επιστήµων Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. ΓΝ Κιλκίς- ΓΝ/
Κέντρο Υγείας Γουµένισσας: ∆ιοικητής: Ανθρακίδης Θεµιστοκλής, Οικονοµολόγος.
ΓΝ Λαµίας, Καρπενησίου, Άµφισσας και Φωκίδας: ∆ιοικητής: Κουτσοπίνης 
Παναγιώτης, Ιατρός-Γυναικολόγος Μαιευτήρας. ΓΝ Ρεθύµνης: ∆ιοικητής: Ξιπολυτάς 
Νικόλαος, Ιατρός-Χειρούργος.

 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ: ΨΕΥ∆Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

 Έκτακτη συνεδρίαση σήµερα για πορεία κινητοποιήσεων

Για παροχή ψευδών στοιχείων µε στόχο να παραπληροφορήσει την κοινή γνώµη 
για τα θέµατα των φαρµακοποιών κατηγορούν τον υπ. Υγείας οι φαρµακοποιοί και 
ζητούν την παρέµβαση του πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών, 
προκειµένου να δοθεί οριστική λύση στο πρόβληµα του ΕΟΠΥΥ. Ο πρόεδρος του 
ΠΦΣ, Θεόδωρος Αµπατζόγλου, δήλωσε µεταξύ άλλων: «Εάν δεν χρηµατοδοτηθεί 
ο οργανισµός, το πρόβληµα θα συνεχίσει να διογκώνεται. Ζητάµε την παρέµβαση 
του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών για την οριστική λύση του 
προβλήµατος και την αποκλιµάκωση των κινητοποιήσεων. Το µόνο που ζητάµε 
είναι η εφαρµογή των νόµων και να τηρηθούν οι δεσµεύσεις του υπ. Υγείας».  
Ο πρόεδρος του ΦΣΑ, Κωνσταντίνος Λουράντος, δήλωσε: «Οι φαρµακοποιοί δεν 
έχουν πληρωθεί γι’ αυτά που ισχυρίζεται ο κ. Λυκουρέντζος. Είναι απλήρωτοι από 
πέρσι, τα χρονοδιαγράµµατα που ο ίδιος υπέγραψε δεν έχουν υλοποιηθεί και συν 
τοις άλλοις θέλει να εισπράττει και αναδροµικά rebate από την 1η Ιανουαρίου 
2012». Χθες οι φαρµακοποιοί έκλεισαν τα φαρµακεία σε όλη τη χώρα.  
Σήµερα συνεδριάζει εκτάκτως το ∆Σ του ΠΦΣ, προκειµένου ληφθούν αποφάσεις 
για το µέλλον των κινητοποιήσεων. 

 ΕΙΝΑΠ: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκινούν 
την ερχόµενη εβδοµάδα οι γιατροί των 
Νοσοκοµείων της Αθήνας και του Πειραιά. Η 
Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείων Αθήνας - Πειραιά 
(ΕΙΝΑΠ) αποφάσισε να προχωρήσει σε κλείσιµο 
των ταµείων των νοσοκοµείων τη ∆ευτέρα 17 
∆εκεµβρίου, σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 19 
∆εκεµβρίου, ενώ την Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου 
οι ειδικευόµενοι γιατροί θα απέχουν από το 
πρωινό ωράριο. Όπως επισηµαίνει η ΕΙΝΑΠ, 
«τα τελευταία µέτρα που εκπορεύονται από 
το Πολυνοµοσχέδιο - Μνηµόνιο 3 είναι 
καταλυτικά για τους νοσοκοµειακούς γιατρούς 
και το ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας». 
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EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS

 ΦΡΟΥΖΗΣ: ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ ΠΡΟΣ  
ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ, Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 Ευκαιρία για την Ελλάδα να αναπτύξει καινοτοµία

Η ευκαιρία που δίδεται στη φαρµακευτική βιοµηχανία της χώρας να αναδείξει το 
καινοτόµο και πολυδιάστατο έργο της, ως κλάδος και ως πυλώνας της εθνικής 
οικονοµίας και ανάπτυξης, µέσα από το θεσµό των Prix Galien, επισηµάνθηκε 
από τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ κ. Κωνσταντίνο Φρουζή. «Η λέξη “καινοτοµία” είναι 
στενά συνυφασµένη µε τη φαρµακευτική βιοµηχανία. Η έρευνα και η ανάπτυξη 
καινοτόµων προϊόντων, αποτελεί ζωτικό χαρακτηριστικό για το χώρο µας. Χωρίς 
έρευνα και νέα προϊόντα, δεν νοείται φαρµακευτική αγορά», τόνισε ο πρόεδρος 
του ΣΦΕΕ. Ο ΣΦΕΕ – σηµείωσε - αναγνωρίζει τη σηµαντικότητα του ρόλου της 
στήριξης και της επικοινωνίας του έργου της Έρευνας και Ανάπτυξης – πόσο µάλλον 
σε µία περίοδο όπως αυτή που διανύουµε ως χώρα, όπου η Ανάπτυξη είναι η 
µοναδική διέξοδος προς την ανάκαµψη. Ο κ. Φρουζής ανέφερε στοιχεία τα οποία 
καταδεικνύουν ότι κανένας άλλος κλάδος δεν επενδύει τόσα πολλά στην έρευνα 
και ανάπτυξη, µε µεγάλο ρίσκο να χαθούν τεράστια κεφάλαια. «Για να καταλήξει 
ένα φάρµακο στην αγορά», είπε, «απαιτούνται 10 έως 15 χρόνια ερευνητικής 
προσπάθειας. Για κάθε 5.000 έως 10.000 πιθανές δραστικές ουσίες που 
αξιολογούνται, η µία καταλήγει να γίνει φάρµακο». Πρόσθεσε δε ότι µόνο το 20% 
των νέων φαρµάκων που είναι σε έρευνα και ανάπτυξη θα καταφέρουν να πάρουν 
άδεια κυκλοφορίας. Από αυτά που θα πάρουν άδεια κυκλοφορίας, µόνον το ένα 
στα πέντε θα έχουν εµπορική επιτυχία. Η φαρµακευτική βιοµηχανία δαπανά ετησίως 
πάνω από 60 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Για κάθε νέο φάρµακο, 
αναλογεί κόστος ανάπτυξης πάνω από 1 δισ. ευρώ. Από την άλλη, το όφελος από 
την ανάπτυξη νέων σκευασµάτων είναι παραπάνω από εκπληκτικό. Εκτιµάται ότι 
για κάθε ευρώ µίας συνταγής για φάρµακα, µειώνεται το νοσοκοµειακό κόστος 
κατά 2,06 ευρώ. Το δε όφελος για την ανθρώπινη υγεία είναι ανεκτίµητο. «Χάρη 
στις καινοτόµες θεραπείες», ανέφερε ο κ. Φρουζής, «µειώθηκε παγκοσµίως κατά 
26,4% η επίπτωση των καρδιαγγειακών νοσηµάτων από το 1999 έως το 2005».

 ΕΟΜ: ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 
ΓΙΑ ∆ΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  Σχετικά µε καταληκτική 
ηµεροµηνία δήλωσης άρνησης 
δωρεάς οργάνων

Σχετικά µε πρόσφατες αναρτήσεις στο 
διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις οποίες φέρεται 
ως «καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
έγγραφής δήλωσης άρνησης δωρεάς 
οργάνων µετά θάνατον η 12η ∆εκεµβρίου 
2012», ο Εθνικός Οργανισµός 
Μεταµοσχεύσεων (ΕΟΜ)εξέδωσε την 
ακόλουθη ανακοίνωση: Η δήλωση 
άρνησης δωρεάς οργάνων µετά θάνατον, 
δεν έχει συγκεκριµένη προθεσµία 
υποβολής, ούτε λήγει µετά το πέρας της 
1ης Ιουνίου 2013, οπότε και θα αρχίσει 
ισχύς άρθρου 9, του νόµου 3984 (ΦΕΚ 
150/27-6-2011) περί «Εικαζόµενης 
Συναίνεσης». Είναι αυτονόητο ότι, 
οποιαδήποτε στιγµή κάποιος πολίτης το 
επιθυµεί, ακόµα και µετά τον Ιούνιο του 
2013, θα µπορεί να δηλώνει την άρνησή 
του στην µετά θάνατον δωρεά οργάνων.
∆ιευκρινίζεται επίσης, ότι σύµφωνα µε 
το άρθρο 9 του ν. 3984/2011, όπως 
τροποποιήθηκε µε το ν. 4075/ΦΕΚ 
89/11.4.2012, τροποποιήθηκε ως εξής: 
«Η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων 
οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο 
πραγµατοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, 
δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3. και 
κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του».
Μάλιστα, µε την ισχύ της Εικαζόµενης 
Συναίνεσης, διασφαλίζεται, µέσω της 
δυνατότητας «αρνητικής δήλωσης», 
η άρνηση του πολίτη να γίνει δότης 
οργάνων γεγονός, που µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία της δηλούµενης συναίνεσης 
(κάρτα δωρητή), δεν διασφαλιζόταν, 
καθώς η δωρεά οργάνων του 
εκλιπόντος, επαφιόταν στην απόφαση 
της οικογένειας.Παρόλα αυτά, ουδέποτε 
στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες που 
πραγµατοποιούνται µεταµοσχεύσεις 
κάτω από ισχυρά νοµικά πλαίσια 
και ανεξαρτήτως νοµοθετηµένου 
τρόπου συναίνεσης, δεν έχουν ληφθεί 
µοσχεύµατα από αποβιώσαντα δότη, 
χωρίς τη συναίνεση της οικογένειάς του.
Ο ΕΟΜ εκφράζει τη λύπη του που στο 
γενικότερο πλαίσιο «εκφοβισµού» του 
κοινού χρησιµοποιείται και ως µέσο και 
ο θεσµός της ∆ωρεάς Οργάνων, ενός 
θεσµού που έχει ως βάση και απαραίτητη 
προϋπόθεση την κοινωνική συναίνεση.

 ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΜΑΡΤΙΝΗΣ  
ΑΠΟ ΤΟ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

 Κινητοποιήσεις και στον «Ερυθρό Σταυρό» 

Την παραίτησή του και από τη θέση του προέδρου του Κοινωφελούς Ιδρύµατος 
Ερρίκος Ντυνάν, υπέβαλε ο Ανδρέας Μαρτίνης, την ίδια στιγµή που στο 
νοσοκοµείο «Ερυθρός Σταυρός» οι εργαζόµενοι προχωρούν σε κινητοποιήσεις 
ζητώντας τα δεδουλευµένα τους. Η σχετική επιστολή του κ. Μαρτίνη προς 
το ∆.Σ. του Ιδρύµατος αναφέρει: «Με την παρούσα και για λόγους που εάν 
τους εξέθετα τώρα θα επέφερα ζηµία στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το 
Κοινωφελές Ίδρυµα «Ερρίκος Ντυνάν» που θεωρείται ‘παιδί µου’, αναγκάζοµαι 
να παραιτηθώ από Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος. Το 
µέλλον θα τα καταδείξει όλα». Στο µεταξύ δύο συνεχόµενες 48ωρες απεργίες, 
αύριο και µεθαύριο και 17-18 ∆εκεµβρίου, αποφάσισαν οι εργαζόµενοι στον ΕΕΣ, 
διεκδικώντας την εξόφληση δεδουλευµένων.
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  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ – ΕΒΕΑ
  Για συµφωνία παροχής εκπτώσεων για ιατρική κάλυψη

Σε συµφωνία συνεργασίας προχώρησαν το Ιατρικό Αθηνών και το ΕΒΕΑ. Πιο 
αναλυτικά, η συγκεκριµένη συµφωνία που υπεγράφη από τον πρόεδρο του 
ΕΒΕΑ Κωνσταντίνο Μίχαλο και από τον διευθύνοντα σύµβουλο του Ιατρικού 
Αθηνών δρ. Β. Αποστολόπουλο, αφορά στην παροχή εκπτώσεων στα µέλη του 
ΕΒΕΑ και τους εργαζόµενους των επιχειρήσεων των µελών. Η συµφωνία αφορά 
τα ταµειακώς εντάξει µέλη του Επιµελητηρίου και προβλέπει εκπτώσεις της τάξης 
του 15% σε εξετάσεις προηγµένης τεχνολογίας και 40% σε απλές εξετάσεις.  
Παράλληλα, στο πλαίσιο της συµφωνίας προβλέπεται έκπτωση 15% στη 
συµµετοχή του ασθενούς στη νοσηλεία πέραν της κάλυψης από ασφαλιστική 
εταιρεία ή ασφαλιστικό φορέα και εκτός φαρµάκων, υλικών και ιατρικών 
αµοιβών.  
Κατά την παρουσίαση της συµφωνίας ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου 
Ιατρικού Αθηνών ∆ρ. Β. Αποστολόπουλος, δήλωσε ότι µε τη συµφωνία 
αυτή ο Όµιλος αποδεικνύει τη στήριξη που παρέχει στην ελληνική κοινωνία, 
καθιστώντας πιο προσιτές τις ιατρικές υπηρεσίες του Ιατρικού Αθηνών. 
Χαρακτήρισε δε τη συνεργασία αυτή, ως µια από τις µεγαλύτερες και πλέον 
ουσιαστικές συµφωνίες του είδους. 

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ

  Στο 16ο Συµπόσιο Αθηροσκλήρωσης & Συναφών Παραγόντων 
Κινδύνου

Οι νεώτερες µέθοδοι απεικόνισης και εκτίµησης των αθηρωµατικών πλακών 
παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου, επ’ ευκαιρία του 16ου Συµποσίου 
Αθηροσκλήρωσης και Συναφών Παραγόντων Κινδύνου που θα πραγµατοποιηθεί 
14-15 ∆εκεµβρίου στο ξενοδοχείο Caravel. Τα θέµατα ανέπτυξαν οι: Χριστόδουλος 
Στεφανάδης, Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών, Γεώργιος 
Ανδρικόπουλος, ∆ιευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκοµείου Ερρίκος 
Ντυνάν, ∆ηµήτριος Ρίχτερ, ∆ιευθυντής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής 
Αθηνών, Κωνσταντίνος Τούτουζας, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής 
Σχολής Παν/µίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Τσιούφης, Επίκουρος Καθηγητής 
Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών. Συζητήθηκαν νέες µέθοδοι, όπως 
η ενδοστεφανιαία θερµογραφία, η οπτική συνεκτική τοµογραφία (optical coherence 
tomography - OCT) και η εικονική ιστολογία. Ο συνδυασµός αυτών των τεχνικών 
αυξάνει τη διαγνωστική δυνατότητα για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιµετώπιση 
αυτών των επικίνδυνων πλακών, µε απώτερο στόχο τη µείωση του ποσοστού 
εµφράγµατος του µυοκαρδίου.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  
Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗ  
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ  

  Για την εξέλιξη της υγείας 
κατά την ενήλικη ζωή

Ο  σύγχρονος τρόπος ζωής έχει 
συµβάλλει σηµαντικά σε µεγάλο 
βαθµό στην αλλαγή των διατροφικών 
συνηθειών των ενηλίκων και αυτό έχει 
άµεση επίπτωση στη διατροφή των 
παιδιών ενώ ταυτόχρονα, οι πολύωρες 
δραστηριότητες των παιδιών σχολικής 
ηλικίας εκτός σπιτιού οδηγεί συχνά στην 
υπερβολική χρήση του «γρήγορου 
φαγητού». Τα προαναφερόµενα σε 
συνδυασµό µε την µειωµένη σωµατική 
άσκηση προκαλούν µακροπρόθεσµα 
σοβαρά προβλήµατα υγείας, όπως 
παχυσαρκία, υπέρταση, κ.ά. Τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι οι 
διατροφικές συνήθειες των παιδιών 
είναι πολύ φτωχές σε θρεπτικές ουσίες 
για τον οργανισµό τους. Σηµειώνεται 
ότι τα συµπληρώµατα διατροφής δεν 
υποκαθιστούν την ισορροπηµένη 
διατροφή, συνιστώνται ωστόσο, από 
τον ειδικό σε συγκεκριµένες κατηγορίες 
παιδιών, σε εξατοµικευµένη δοσολογία 
και για συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα, µέχρι την πλήρη κάλυψη των 
διατροφικών αναγκών τους µέσα από το 
καθηµερινό διαιτολόγιο. 

 ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 
 ΓΙΑ ∆ΙΑΒΗΤΗ 
Αναβάλλεται η Ποδηλατοδροµία για το 
∆ιαβήτη και η παράλληλη εκδήλωση 
µε τον κλινικό διατροφολόγο κ. Χάρη 
∆ηµοσθενόπουλο και τον σεφ Βαγγέλη ∆ρίσκα 
που θα πραγµατοποιούνταν στην Αθήνα στις 
16 ∆εκεµβρίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
για την Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιαβήτη από 
την Ελληνική ∆ιαβητολογική Εταιρεία, υπό 
την αιγίδα του ∆ήµου Αθηναίων και µε την 
ευγενική χορηγία της φαρµακευτικής εταιρείας 
Sanofi. Η αναβολή της εκδήλωσης προήλθε 
λόγω των δυσχερειών που παρουσιάστηκαν 
από τις συνεχιζόµενες και κλιµακούµενες 
κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν 
µπορούσε να διασφαλιστεί η άρτια οργάνωση 
για την επιτυχή διοργάνωση της.

EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS

http://www.boussiasconferences.gr
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14 DECEMBER, DEREE - The American College of Greece

Organised in partnership with

Με πλούσια ατζέντα που συνδυάζει διεθνές και ελληνικό περιεχόμενο διοργανώνεται 
την Παρασκευή το φετινό Interactive Marketing Conference, το οποίο θα 
φιλοξενήσει κορυφαίους διεθνείς ομιλητές από τον χώρο του digital, αλλά και 
ηγετικές εταιρείες από την ελληνική αγορά. Highlight της ημέρας η συζήτηση πάνελ 
με τους προέδρους των θεσμικών φορέων της αγοράς επικοινωνίας. 

Jean-Marc Antuszewicz, 
Senior Strategic Planner, 
Digitas France 
«Nissan – Revving up Nissan 
Marketing through Digital» 

Alison Fennah,  
Vice President Research  
& Marketing, IAB Europe
«Mediascope 2012: Brand 
Relationships and Digital 
Touchpoints»

Joshua Partridge, Director 
of Expansion Markets, Yahoo! 
«How creativity online is 
shaping consumer and 
advertiser interaction» 

∆ιεθνείς Ομιλητές

Μεγάλος Χορηγός

Χορηγοί

Mε την Ευγενική 
Υποστήριξη

Χορηγός Εκτυπώσεων

Χρυσός Χορηγός

Υποστηρικτές

Graciela Benveniste, 
Global Director, Redfuse 
Communications
«Driving digital through 
communications planning:  
The Colgate way»

Mihai Trandafir, 
Managing Director,  
UM Romania
«Telling stories to digital 
consumers»

Συζήτηση πάνελ θεσμικών φορέων 
Συμμετέχουν: 
Γ. Αντωνιάδης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος ∆ιαφημιζόμενων Ελλάδος (Σ∆Ε)
∆. Γ. Μαύρος, Πρόεδρος, Ένωση Εταιρειών ∆ιαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (Ε∆ΕΕ)
Θ. Σιωζόπουλος, Πρόεδρος, Ένωση Εκδοτών ∆ιαδικτύου (ΕΝΕ∆) 
Σ. Ζαβιτσάνος, Πρόεδρος, Σύλλογος Εταιρειών ∆ημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕ∆ΕΑ)

Συντονίζει: M. Struecker, Πρόεδρος ΙΑΒ Hellas

Η ελληνική αγορά στο IMC 2012 
Τάκης Βάμιαλης, Managing Partner, Digital Ecosystems,  
«Performance Marketing. Excuse me, performance what?» 
Οδυσσέας Ντότσικας, ∆ιευθύνων Σύμβουλος & Ιδρυτής, Think Digital,  
«e-Marketing & e-Commerce found dead side by side. ‘e’ is the main suspect!»
Σοφία Γκουζιώτη, Business Unit Director, Atcom Internet and Multimedia,  
«The Architecture of Digital Impact»
Κάτια Βλαντίκα, Account Manager, Steficon & Karina Pereira, Head of Marketing, 
SEE, HTC, «Developing HTC as a consumer brand through Social Media»
Τζελίνα Κουκουμέλη, Marketing Director, Ε.Ι. Παπαδόπουλος,  
«The Biscotube case study: celebrate out loud» 

www.iab.gr/digitalbonding 

Η ψηφιακή στρατηγική του ΕΟΤ στο IMC 2012 
Ν. Καραχάλιος, Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ & Π. Θεοδωρόπουλος, Ειδικός Συνεργάτης 
Digital Strategy, EOT «Ψηφιακή στρατηγική ΕΟΤ»

http://www.iab.gr/digitalbonding
mailto:imc@iab.gr
mailto:nenag@boussias.com
mailto:vcharalambous@boussias.com
mailto:imc@iab.gr
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  ROCHE: ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ  
ΤΟ MABTHERA 

 Για υποδόρια χορήγησή του 

H εταιρεία Roche ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα από δύο µελέτες που έδειξαν 
ότι καθορισµένη δόση του MabThera (rituximab) µπορεί να αντιµετωπιστεί 
υποδόρια (SC), επιτρέποντας στους ασθενείς να περάσουν λιγότερο χρόνο σε 
ειδικά κέντρα για τη χορήγηση της εν λόγω θεραπείας. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι τα αποτελέσµατα των µελετών αυτών παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της 
54ης ετήσιας συνάντησης της Αµερικανικής Εταιρείας Αιµατολογίας (ASH), ενώ 
παράλληλα αποτέλεσαν τη βάση για την εµπορική επέκταση του σκευάσµατος, 
η αίτηση για την οποία επεβλήθη στον Ευρωπαικό Οργανισµό Φαρµάκων (EMA) 
στις 4 ∆εκεµβρίου του 2012.  
«Ως ηγέτης στις καινοτόµες θεραπείες για τον καρκίνο, η Roche είναι 
αφοσιωµένη στην εκτενή έρευνα για την ανακάλυψη καινοτόµων φαρµάκων και 
τρόπων που την οδηγούν στην επίτευξη αυτής της δέσµευσης», δήλωσε ο Hal 
Barron, Chief Medical Officer και Head, Global Product Development.  

  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ HIV 

  Για την αντιµετώπιση  
της λευχαιµίας  

Πειραµατική αγωγή κατά της λευχαιµίας 
µε χρήση του ιού HIV πραγµατοποίησαν 
γιατροί σε εξάχρονη ασθενή από 
το Phillipsburg, η οποία δεν είχε 
ανταποκριθεί στις υπόλοιπες αγωγές. 
Αναλυτικότερα, οι γιατροί αφαίρεσαν 
εκατοµµύρια λευκά αιµοσφαίρια και 
χρησιµοποίησαν γενετικά αλλοιωµένο 
HIV για να µετατρέψουν τα κύτταρα 
σε είδος ανοσολογικού «πυραύλου», 
συγκεκριµένα προγραµµατισµένου για 
την καταστροφή λευκών αιµοσφαιρίων. 
Τα κύτταρα επιστράφηκαν στο σώµα της 
ασθενούς. Όπως δήλωσε η µητέρα της 
ασθενούς αρχικά το 6χρονο κορίτσι ήταν 
πολύ άρρωστο, µε υψηλό πυρετό. Ο Dr. 
Stephan Grupp, του CHOP, στη συνέχεια 
της χορήγησε φάρµακο ‘off label’, για τη 
ρευµατοειδή αρθρίτιδα.  
Στην αρθρίτιδα, το φάρµακο θα 
µπλόκαρε ένα συγκεκριµένο µέρος της 
αντίδρασης του ανοσοποιητικού, µερικώς 
προκληθείσα από τα Τ κύτταρα. Στην 
περίπτωση του κοριτσιού µπλόκαρε 
τις παρενέργειες της αγωγής κατά του 
καρκίνου. Σε 12 ώρες το κορίτσι είχε 
σταθεροποιηθεί. Όπως δήλωσε ο γιατρός 
το συγκεκριµένο κορίτσι είναι το πρώτο 
παιδί στον κόσµο στο οποίο δοκίµασαν 
την αγωγή και δεν ήξεραν την εξέλιξη. 
Εκτιµούν τώρα ότι το φάρµακο κατά 
της αρθρίτιδας που χρησιµοποίησαν οι 
γιατροί θα εµποδίσει στο µέλλον παιδιά 
να πλησιάσουν την αρρώστια. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η ασθενής 8 µήνες µετά την 
αγωγή είναι σε πλήρη ύφεση.

  ΤΑ PRIX GALIEN 2013 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
 Στις 2 Φεβρουαρίου 2013 η απονοµή  

Ο θεσµός των Βραβείων του Γαληνού, γνωστά σε όλο τον κόσµο ως Prix Galien 
(Πρι Γκαλιέν), έρχεται το 2013 και στην Ελλάδα. 
Η εκδήλωση για την απονοµή των βραβείων θα πραγµατοποιηθεί στις 2 
Φεβρουαρίου 2013, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα Banquet), µε 
την αιγίδα του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) 
και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ). Υποψήφια για βράβευση είναι 12 
φαρµακευτικά προϊόντα και 4 διαγνωστικά εργαλεία και µηχανήµατα, 12 
φαρµακευτικών εταιρειών. Απ’ αυτά, θα επιλεγούν τέσσερα από ισάριθµες 
κατηγορίες (καλύτερο φαρµακευτικό προϊόν, καλύτερο βιοτεχνολογικό προϊόν, 
καλύτερο «ορφανό» φάρµακο, καλύτερο διαγνωστικό εργαλείο ή µηχάνηµα). 
Τα κριτήρια για την υποβολή υποψηφιοτήτων έχουν θεσπιστεί βάσει διεθνών 
οδηγιών από το Galien Foundation, σε συνεργασία µε τον Εθνικό Οργανισµό 
Φαρµάκων (ΕΟΦ). Επιπλέον, θα απονεµηθεί και το «ανθρωπιστικό» βραβείο 
Pro Bono Humanum στην κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, για την πολύτιµη 
συνεισφορά της στον χώρο της υγείας. 

 UNICEF: ΕΠΙΤΥΧΗΣ Ο ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ  
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τις πρώτες 
πρωινές ώρες της Τρίτης, ο Τηλεµαραθώνιος 
που συνδιοργανώθηκε από τη UNICEF και 
την ΕΡΤ για τον εµβολιασµό των παιδιών στην 
Ελλάδα και τον κόσµο. Αναλυτικότερα, κατά 
τη διάρκειά του συγκεντρώθηκε το ποσό των 
300.000 ευρώ. Η σηµαντική αυτή εκστρατεία 
της UNICEF συνεχίζεται και τις επόµενες ηµέρες.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στέλνουν κενό 
SMS στο 54234 (µε χρέωση 1,23 ευρώ µε το 
ΦΠΑ), µέχρι και τα µεσάνυκτα της Τετάρτης 12 
∆εκεµβρίου, καλώντας από σταθερό ΟΤΕ: 901 
11 17 17 17 (µε αυτόµατη χρέωση 3,68 ευρώ 
µε το ΦΠΑ ανά κλήση) και µέσω διαδικτύου 
στην ιστοσελίδα www.unicef.gr.
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