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ΟΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ  
ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ

  Εγκρίθηκε από το 
Ευρωκοινοβούλιο ο 
προϋπολογισµός για το 2013

Μικρότερες κατά 5,7% έναντι του 2012 
είναι οι δαπάνες για τη δηµόσια υγεία 
στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το 2013.  
Ο προϋπολογισµός επικυρώθηκε χθες 
από το Ευρωκοινοβούλιο. Σύµφωνα 
µε τον προϋπολογισµό του 2013, οι 
συνολικές πληρωµές της Ε.Ε.  
για το επόµενο έτος θα περιοριστούν 
στα 132,84 δισ. ευρώ, το οποίο 
συνεπάγεται αύξηση 2,9% σε 
σύγκριση µε τον προϋπολογισµό 
του τρέχοντος έτους. Περίπου τα 
3/4 του ετήσιου προϋπολογισµού 
της Ε.Ε., συνολικού ύψους 133 δισ. 
ευρώ, θα δαπανηθούν σε αγροτικές 
επιδοτήσεις και έργα υποδοµής, 
όπως οδικά δίκτυα, γέφυρες και άλλα 
δηµόσια έργα στα φτωχότερα κράτη 
της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, 
ενώ οι δαπάνες για τη δηµόσια υγεία 
και τη διασυνοριακή συνεργασία σε 
θέµατα υγείας σηµειώνουν µείωση 
της τάξης του 5%-7%, αναλόγως 
προγράµµατος. Με την υπερψήφιση 
του προϋπολογισµού αποδεσµεύεται, 
ωστόσο, πρόσθετη χρηµατοδότηση 
6 δισ. ευρώ, η οποία θα καλύψει το 
κενό χρηµατοδότησης στην έρευνα, 
την εκπαίδευση και τα προγράµµατα 
επαγγελµατικής αποκατάστασης, 
ωστόσο στην υγεία κατευθύνεται 
ένα ελάχιστο µέρος αυτής. Άκαρπες 
υπήρξαν διαπραγµατεύσεις τω 
κρατών - µελών για τον µακροχρόνιο 
ευρωπαϊκό προϋπολογισµό. Τον 
Φεβρουάριο, οι ευρωπαίοι ηγέτες 
θα συνεχίσουν τις διαπραγµατεύσεις 
προκειµένου να επιτευχθεί 
συµφωνία επί του µακροχρόνιου 
προϋπολογισµού της Ένωσης.

  ΣΤΑ ΑΚΡΑ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ- 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Κλειστά τα Φαρµακεία ∆ευτέρα και Τρίτη

Κλειστά  θα παραµείνουν τα φαρµακεία την ερχόµενη ∆ευτέρα και Τρίτη 17 και 
18 ∆εκεµβρίου. Το διοικητικό συµβούλιο του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού 
Συλλόγου (ΠΦΣ) και ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Αττικής αποφάσισαν χθες 
την πραγµατοποίηση νέας 48ωρης πανελλαδικής απεργίας και τη συνέχιση της 
αναστολής χορήγησης φαρµάκων µε πίστωση στους ασφαλισµένους στον ΕΟΠΥΥ. 
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ, Θεόδωρος Αµπατζόγλου δήλωσε : «O υπουργός υγείας 
σκεπτόµενος ψύχραιµα και βλέποντας πώς έχει η κατάσταση πρέπει να αναθεωρήσει 
την στρατηγική του. ∆εν µπορούµε να δεχθούµε απειλές  για ασύδοτα ωράρια,  
απειλές κατά της ύπαρξης των φαρµακευτικών συλλόγων και ατοµικές συµβάσεις 
, οι οποίες στο τέλος αποβαίνουν σε βάρος της φαρµακευτικής περίθαλψης. Η 
λύση βρίσκεται στα χέρια του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών». Το 
δ.σ. του ΠΦΣ θα συνεδριάσει εκ νέου, την ερχόµενη Τετάρτη. Όµως και οι γενικές 
συνελεύσεις των ΦΣΑ και ΦΣΠ, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε θερµό κλίµα. Για 
«αχαριστία» και «αναξιοπιστία» κατηγόρησε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας ο πρόεδρος του Φαρµακευτικού Συλλόγου Αττικής, Κωνσταντίνος 
Λουράντος, σε συνέντευξη Τύπου χθες.  Το προεδρείο του ΦΣΑ κατήγγειλε, 
µάλιστα, ότι ο ΕΟΠΥΥ παρακρατεί παράνοµα κάθε µήνα από τους λογαριασµούς 
των φαρµακείων τις ασφαλιστικές τους εισφορές (περίπου 40 εκατ. ευρώ), ενώ 
κανονικά θα έπρεπε να τα έχει αποδώσει στο Ταµείο τους, το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.

 «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»: ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

 Σχετικά µε την καταβολή δεδουλευµένων 

Νέα διάταξη µε την οποία θα προωθείται η επίλυση του θέµατος της πληρωµής 
των εργαζόµενων στο νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» και θα καταβάλλονται 
οφειλόµενα σε άλλες κατηγορίες εργαζόµενων στο σύστηµα υγείας, δεσµεύθηκε ότι 
θα καταθέσει την ερχόµενη εβδοµάδα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος. 
Αναλυτικότερα, ο Υπουργός Υγείας, στο πλαίσιο της χθεσινής πρώτης ανάγνωσης 
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου µε την οποία «αντιµετωπίζονται εξαιρετικά 
επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες» του νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν», 
ανακοίνωσε την απόσυρση της σχετικής τροπολογίας και προανήγγειλε ότι θα 
επαναφέρει τη ρύθµιση στη συνεδρίαση της δεύτερης ανάγνωσης την ερχόµενη 
Πέµπτη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η τροπολογία αποσύρθηκε κατ’ απαίτηση του 
ΠΑΣΟΚ, το οποίο, αν και στηρίζει το σχετικό νοµοθέτηµα, ζήτησε να επανέλθει µε 
βελτιώσεις σε ορισµένες πτυχές του. Επιπλέον, στη συνεδρίαση τοποθετήθηκε και 
εκπρόσωπος των εργαζόµενων, ο οποίος ζήτησε να «παύσουν οι υποσχέσεις και 
να ξεκινήσουν οι πράξεις» κι ακόµη να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και να 
αποπληρωθούν άµεσα τα οφειλόµενα οκτώ µηνών. Τέλος, ένταση δηµιουργήθηκε 
όταν κατά τη διάρκεια της παρέµβασης του υπουργού Υγείας όταν άλλη 
εκπρόσωπος των εργαζόµενων του «Ερρίκος Ντυνάν» φώναξε «ψεύδεστε» προς 
τον κ. Λυκουρέντζο και αποβλήθηκε από την αίθουσα.
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 ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ  
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Συνολικά περίπου τετρακόσιοι νέοι γιατροί και νοσηλευτές επισκέφτηκαν την 
Τρίτη εκδήλωση την οποία οργάνωσε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Απασχόλησης 
Eures σε συνεργασία µε εκπροσώπους νοσοκοµείων από τη Γερµανία, τη 
Σουηδία, τη Νορβηγία, τη ∆ανία, την Ελβετία και το Ηνωµένο Βασίλειο µε 
σκοπό οι τελευταίοι να εντοπίσουν Έλληνες γιατρούς και νοσηλευτές που 
επιθυµούν να εργαστούν στις χώρες τους. «Οι εκπρόσωποι των νοσοκοµείων 
έµειναν απόλυτα ευχαριστηµένοι µε τα προσόντα των υποψηφίων», αναφέρει 
στο «Έθνος» η συντονίστρια της υπηρεσίας Eures στην Ελλάδα, Κατερίνα 
Φλάκα. Και τονίζει: «Μεγάλη εντύπωση τους προκάλεσε το γεγονός ότι πολλοί 
γιατροί και νοσηλευτές ήταν ήδη ενηµερωµένοι για τα βήµατα που πρέπει να 
ακολουθήσουν ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας των χωρών τους».  
Αξίζει να αναφερθεί ότι µεταξύ των ατόµων που επισκέφτηκαν την εκδήλωση 
ήταν πολλοί άνεργοι, κυρίως νοσηλευτές, που θέλουν να εγκαταλείψουν την 
Ελλάδα για µία δουλειά στο εξωτερικό. 

 ΣΦΕΕ: ΝΕΑ ∆/ΝΤΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 

 Η Ζέφη Βοστιτσάνου

Καθήκοντα ∆ιευθύντριας Επιστηµονικών 
και Ρυθµιστικών Θεµάτων ΣΦΕΕ, 
ανέλαβε η Ζέφη Βοστιτσάνου, κατόπιν 
συνταξιοδότησης της Σοφίας Μελά µετά 
από µια µακρά και επιτυχηµένη πορεία 
της τελευταίας στο χώρο.  
Η κ. Βοστιτσάνου διαθέτει 
εικοσιτετραετή επαγγελµατική εµπειρία 
στον κλάδο του φαρµάκου εντός και 
εκτός Ελλάδος, ενώ από το 2002 έως 
σήµερα κατείχε σηµαντικές θέσεις στη 
φαρµακευτική εταιρεία Genesis Pharma 
µε πιο πρόσφατη αυτή της  Public 
Affairs Manager µε κύριες αρµοδιότητες 
της το Market Access καθώς και 
το Pricing & Reimbursement. Έχει 
σπουδάσει Χηµεία στο Πανεπιστήµιο 
της Στουτγάρδης στη Γερµανία, ενώ 
κατέχει απταίστως την Αγγλική και τη 
Γερµανική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια 
της συνεργασίας της µε την Genesis 
Pharma αξίζει να σηµειωθεί ότι έχει 
διατελέσει και Business Unit Manager 
CNS για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
θέση η οποία της έχει δώσει πολύτιµη 
εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης κρίσεων.
Σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΦΕΕ 
ευχαριστεί ιδιαιτέρως την κ. Μελά για 
την συνεισφορά της και τη θέρµη µε την 
οποία εργάστηκε και της εύχεται καλή 
συνέχεια και προσωπική ευτυχία. 
Τέλος, ο ΣΦΕΕ καλωσορίζει την 
κ. Βοστιτσάνου και της εύχεται µια 
πετυχηµένη νέα πορεία για το κοινό 
καλό των επιχειρήσεων του κλάδου.

 ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ: ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Το Υπουργείο Υγείας έχει προκηρύξει 
διαγωνισµό µε αντικείµενο την παροχή 
υπηρεσιών πληροφορικής. Συγκεκριµένα, το 
έργο αφορά στη δηµιουργία ολοκληρωµένου 
συστήµατος Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων 
Υγείας (ΕΚΕΠΥ) για τον αποτελεσµατικότερο 
συντονισµό των φορέων Υγείας µε στόχο τη 
διαχείριση περιστατικών εκτάκτου ανάγκης και 
κρίσεων υγειονοµικής φύσεως. Η εκτιµώµενη 
αξία του έργου εκτός ΦΠΑ ανέρχεται σε 
1.673.395 ευρώ και η προθεσµία παραλαβής 
των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής 
λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2013.

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
 Ξεκινάει τη λειτουργία του αρχές του 2013

∆ωρεάν υπηρεσίες και φάρµακα θα παρέχει σε καρκινοπαθείς το Κοινωνικό 
Ιατρείο που αναµένεται να λειτουργήσει από την αρχή του νέου χρόνου απέναντι 
από το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο στον πρώτο όροφο της οδού 
Αλεξάνδρου Συµεωνίδη 3. Η συγκεκριµένη κίνηση αποτελεί πρωτοβουλία 
του Συλλόγου Φίλων του Θεαγενείου και γιατρών του νοσοκοµείου. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες του ΑΜΠΕ, η ιδέα για τη δηµιουργία του Κοινωνικού 
Ιατρείου γεννήθηκε πριν περίπου δύο µήνες λόγω του αυξανόµενου αριθµού 
καρκινοπαθών οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
είτε γιατί είναι ανασφάλιστοι είτε γιατί προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές 
οµάδες. «Έχουµε έρθει σε επαφή µε την Περιφέρεια, τον δήµο Θεσσαλονίκης και 
τους περιφερειακούς δήµους ώστε σε περίπτωση που υπάρχουν καρκινοπαθείς 
οι οποίοι έχουν ανάγκη να τους να στέλνουν στο Κοινωνικό Ιατρείο που σε πρώτη 
φάση θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη. Υπεύθυνος θα είναι ο επιµελητής Α’ της Β’ 
Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του Θεαγενείου , Γιάννης Μπουκοβίνας. Ήδη 
έχουµε αρχίσει να συλλέγουµε φάρµακα από φαρµακευτικές εταιρείες στις οποίες 
έχουµε αποταθεί αλλά και από πολίτες. Μας βοηθάει ο Ερυθρός Σταυρός που θα 
µας στέλνει νοσηλεύτριες, καθώς και όλοι οι γιατροί του Θεαγενείου , οι Γιατροί 
του Κόσµου και τα άλλα Κοινωνικά Ιατρεία» επισηµαίνει στο ΑΜΠΕ η πρόεδρος 
του Συλλόγου Φίλων του Θεαγενείου, ∆ώρα Ευσταθίου. Παράλληλα, έκκληση 
απευθύνει η κ. Ευσταθίου σε όσους µπορούν να προσφέρουν ογκολογικά 
αλλά και άλλα φάρµακα για τις ανάγκες των ασθενών που θα προσέρχονται 
στο Κοινωνικό Ιατρείο, να τα αφήνουν στην πύλη του Θεαγενείου. Το Κοινωνικό 
Ιατρείο θα λειτουργήσει στο χώρο όπου στεγάζονται τα γραφεία του Συλλόγου 
Φίλων του Θεαγενείου ενώ οι ιδρυτές του περιµένουν να διοριστεί ο νέος 
διοικητής του νοσοκοµείου προκειµένου να το εγκαινιάσουν.
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ÉNTERNATIONAL SPEAKERS

ÓôÝëéïò 
ÐéñðéíéÜò,  
Ä/íôÞò  
ËéáíéêÞò 
ÔñáðåæéêÞò 
& Marketing, 
HSBC  
ÅëëÜäïò

Óïößá ÄÝäå,  
ÅðéêåöáëÞò ôçò Äéåý-
èõíóçò Åîõð. ðåëáôþí 
Óôåãáóôéêþí, Êáôáíá-
ëùôéêþí äáíåßùí & 
ðéóôùôéêþí êáñôþí, 
ÔñÜðåæá Eurobank 
Ergasias

Ôüíéá Ìáýñïõ,  
ÇR Director, 
Leroy Merlin 
ÅëëÜäáò & 
Êýðñïõ

ÌÜñêïò 
Öñáãêïõëüðïõëïò,  
ÁíáðëçñùôÞò Ãåí. 
Ä/íôÞò ÐùëÞóåùí 
& Marketing, ¼ìéëïò 
Interamerican & 
Áíôéðñüåäñïò,  
Interamerican Finance

Áëåîßá 
ÏñöáíïõäÜêç, 
Contact Center 
Director,  
ICAP Group

ÐÁÍÅË ÄÉÅÕÈÕÍÔÙÍ

Ãåþñãéïò 
ÂáóéëÜêïò, 
Ðñüåäñïò & 
Äéåõèýíùí 
Óýìâïõëïò, 
Diversey ÅëëÜò ÁÅ

Dr Âåíåôßá 
Êïõóßá,  
Ðñüåäñïò & 
Äéåõèýíïõóá 
Óýìâïõëïò, 
ManpowerGroup

Dr. Morris Pentel
“Creating Positive Experiences in Negative Situations -  
best practices and valuable insights”

ÉäñõôÞò êáé Chairman ôïõ Customer Experience Foundation, ôï ïðïßï 
ðñáãìáôïðïéåß 500.000 customer surveys êÜèå ÷ñüíï êáé ÷éëéÜäåò client 
interviews ãéá ëïãáñéáóìü ãíùóôþí ðåëáôþí. åßíáé êÜôï÷ïò DBA (Doctor in 
Business Administration) êáé MBA. Ôá Ýôç 2000-2002 êáé 2004-2005 äßäáîå 
ùò Professor of Business Science óôï University of Canterbury. 

Óôéò äõóêïëüôåñåò óôéãìÝò ôçò ÅëëçíéêÞò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò, 

åóôéÜæïõìå óå ôñüðïõò äéá÷åßñéóçò ôùí ðñïâëçìÜôùí &  

best practices ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá ìÝëëïí ãåìÜôï ðñïêëÞóåéò.

Dr. Philipp Klaus
“Like Phoenix from the ashes - Opportunities for the Greek B2B 
sector through successful customer experience management’’

KáôÝ÷åé ôç èÝóç ôïõ êáèçãçôÞ êáé åñåõíçôÞ óôçí Åìðåéñßá ðåëáôþí êáé óôï 
Óôñáôçãéêü ÌÜñêåôéíãê óå ðáíåðéóôÞìéá üðùò ôï Cranfield University School 
of Management, UK, ôï Karlstad University ê.Ü., åßíáé Áíþôáôïò ÄéåõèõíôÞò 
ÌÜñêåôéíãê êáé Óýìâïõëïò Äéá÷åßñéóçò, ìå Ýíá äéåèíÝò åíåñãü portfolio åôáéñåéþí 
óå ôïìåßò üðùò ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ, retail, luxury goods êáé åíÝñãåéá. 

Customer Service   
Managing a Challenging Future

Ôñßôç18 Äåêåìâñßïõ, 
Îåíïäï÷åßï Athenaeum Intercontinental

Ðáíáãéþôçò ÊïíôïëÝùí 
Ãåíéêüò Ä/íôçò 
ÊëÜäïõ Áåñïðïñéêþí 
& ÅðáíäñùìÝíùí 
Õðçñåóéþí, G4S 
Secure Solutions

ÉùÜííçò Ìß÷ïò
Ðñüåäñïò & 
Äéåõè. Óýìâïõëïò 
ôïõ Ïìßëïõ ôçò 
Epsilon Net.

Ôï ÓõíÝäñéï óõíôïíßæåé  

ç ê. ÌÜñèá Êáìðýëç,  

Äéåõèýíôñéá Marketing & 

Åðéêïéíùíßáò, Mercedes-Benz ÅëëÜò

CEO’s ÐÁÍÅË ÓõíôïíéóôÞò: ÄçìÞôñçò Ðáðáíéêçôüðïõëïò, Managing Partner, Linkage Greece

Óõíôïíßóôñéá: ÓÜíôõ ×åéëáäÜêç, Ä/íôñéá ÅîõðçñÝôçóçò Ïéêéáêþí Ðåëáôþí & Ìéêñïìåóáßùí Åðé÷åéñÞóåùí ÓôáèåñÞò & ÊéíçôÞò Ôçëåöùíßáò, ¼ìéëïò ÏÔÅ

Óðýñïò 
×ñéóôïößäçò, 
ÄéåõèõíôÞò 
ÅîõðçñÝôçóçò 
Ðåëáôþí Cyta 
ÅëëÜäïò

Ðáñïõóßáóç ¸ñåõíáò:  

ÎÝíéá Êïýñôïãëïõ, Ðñüåäñïò  

& Äéåõèýíïõóá Óýìâïõëïò  

FOCUS BARI A.E.

×ÏÑÇÃÉÅÓ: ÍÝíá Ãéáííáêßäïõ, ôçë.: 210 6617 777 (åóùô. 112), e-mail: nenag@boussias.com
ÓÕÌÌÅÔÏ×ÅÓ: ×áñÜ Êáôóáñïý, ôçë.: 210 661 7777 (åóùô.153), e-mail: xkatsarou@boussias.com

Ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò 

http://www.customerserviceconference.gr
mailto:nenag@boussias.com
mailto:xkatsarou@boussias.com
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  AMGEN HELLAS: ΕΠΑΝΑΚΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

  Από την GENESIS Parma

Από την 1η Ιανουαρίου 2013, η Amgen επανακτά τα εµπορικά δικαιώµατα 
για τα προϊόντα της Aranesp® (darbepoetin alfa), Granulokine® (filgrastim), 
Neulasta® (pegfilgrastim), και Mimpara® (cinacalcet) στην Ελλάδα και 
την Κύπρο, από την εταιρεία GENESIS Pharma. Τη διάθεση των πολύτιµων 
αυτών θεραπειών στους ασθενείς θα αναλάβει η θυγατρική της Amgen στην 
Ελλάδα, Amgen Hellas. Τα εν λόγω προϊόντα της Amgen διατίθενται µέχρι 
σήµερα στην Ελλάδα από τη GENESIS Pharma βάσει εµπορικής συµφωνίας 
µεταξύ των δύο εταιρειών, η οποία ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους. Κατά 
τους τελευταίους έξι µήνες, η Amgen Hellas και η GENESIS Pharma, σε στενή 
συνεργασία µε εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και τις λοιπές αρµόδιες 
αρχές, δροµολογούν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την οµαλή µετάβαση 
του συγκεκριµένου χαρτοφυλακίου στην Amgen Hellas και την απρόσκοπτη 
συνέχιση της διάθεσης αυτών των σηµαντικών θεραπειών στους Έλληνες 
ασθενείς από την 1η Ιανουαρίου 2013.  
«Η συµφωνία αυτή αποτελεί µια «ψήφο εµπιστοσύνης» στην Ελλάδα και 
αντικατοπτρίζει την µακροχρόνια δέσµευση της Amgen στην ελληνική αγορά», 
δήλωσε σχετικά η Ευαγγελία Πατεράκη, Γενική ∆ιευθύντρια της Amgen Hellas. 
«Ενισχύει την ήδη ισχυρή παρουσία της Amgen στην Ελλάδα, επιτρέποντάς 
της πλήρη έλεγχο της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας και την ευκαιρία να 
βρίσκεται στην υπηρεσία περισσότερων ασθενών». Από την πλευρά του, ο κ. 
Κώστας Ευριπίδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της GENESIS Pharma, σχολίασε:  
«Με την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της συµφωνίας αυτής µε την Amgen, η 
GENESIS Pharma επικεντρώνεται στο υφιστάµενο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων 
της και επενδύει σε νέες στρατηγικές συνεργασίες για την περαιτέρω ανάπτυξή 
της στην Ελλάδα».

  GILEAD: ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΗΝ  
YM BIOSCIENCES INC 

 Έναντι 465 εκατ. δολαρίων 

Σε εξαγορά της Καναδέζικης YM BioSciences Inc έναντι 465 εκατ. δολαρίων 
αναµένεται να προχωρήσει η εταιρεία Gilead Sciences Inc, σύµφωνα µε 
πληροφορίες του Reuters. Πιο αναλυτικά, στόχος της Gilead είναι να 
καταφέρει µέσω της συγκεκριµένης εξαγοράς να αποκτήσει πρόσβαση σε της 
YM BioSciences που αφορούν διαταραχές στο αίµα και στο ανοσοποιητικό. 
Σηµειώνεται ότι η Gilead θα πληρώσει 2,95 δολάρια ανά µετοχή της YM. 

  ΚΑRIM MIKHAIL:  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  
ΚΑΙ MSD

  10 δισ. δολάρια ετησίως σε R&D

«Η MSD έχει τα  τελευταία 150 χρόνια 
αποδείξει ότι πυρήνας της επιχειρηµατικής 
της δραστηριότητας αποτελεί η καινοτόµος 
έρευνα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος και 
διευθύνων σύµβουλος της MSD, Karim 
Mikhail, µιλώντας σε συνέντευξη τύπου 
µε αφορµή τα βραβεία Prix Galien. Τόνισε 
ότι τα βραβεία Prix Galien, είναι ένας 
διεθνώς αναγνωρισµένος θεσµός, που 
συχνά ταυτίζεται µε το βραβείο Νόµπελ 
του φαρµακευτικού κλάδου και αποτελεί 
τιµή για την MSD, το γεγονός ότι έχει 
λάβει το βραβείο αυτό, περισσότερες από 
30 φορές, για διάφορα φαρµακευτικά 
σκευάσµατα, σε χώρες σε όλο τον κόσµο. 
Σύµφωνα µε το περιοδικό Forbes, η  MSD 
έχει αναπτύξει το µεγαλύτερο αριθµό των 
φαρµάκων µεταξύ των φαρµακευτικών 
βιοµηχανιών στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων 60 ετών. «Κάθε χρόνο», 
δήλωσε ο κ. Karim Mikhail, επενδύουµε 
περίπου 10 δισεκατοµµύρια δολάρια σε 
Έρευνα & Ανάπτυξη νέων φαρµάκων. 
Τα φάρµακα της MSD αντιµετωπίζουν 
το  53% των 20 σοβαρών ασθενειών σε 
παγκόσµιο επίπεδο, όπως περιγράφεται 
από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας». 
Και πρόσθεσε: «H καθηµερινότητα της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, στον 
φαρµακευτικό κλάδο είναι η διαχείριση της 
αποτυχίας. Μόνο µία στις 10.000 δραστικές 
ουσίες που αναπτύσσονται από τη βιολογία, 
την πληροφορική ή το εργαστήριο, θα 
αποτελέσει, εν τέλει, φάρµακο το οποίο 
θα χρησιµοποιηθεί σε ανθρώπους». «Το 
κόστος της ανάπτυξης των φαρµακευτικών 
σκευασµάτων  φτάνει, κατά µέσω όρο 
τα 1,3 δισ. δολάρια, ενώ για ένα προϊόν 
βιοτεχνολογίας το κόστος  µπορεί να 
υπερβεί  το 1,8 δισ. δολάρια. Επιπλέον, 
µόνο 3 από τα 10 φάρµακα που παίρνουν 
έγκριση, θα εξασφαλίσουν έσοδα, που 
αντισταθµίζουν το κόστος ανάπτυξης τους 
και συνήθως µε  πολύ υψηλό περιθώριο. 
Τα υπόλοιπα 7 δεν θα καταφέρουν ποτέ να 
ξεπεράσουν το κόστος ανάπτυξής τους».

EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS

http://www.boussiasconferences.gr
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  BOEHRINGER INGELHEIM: ΝΕΑ ΘΕΤΙΚΑ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ DABIGATRAN 

 Στο πλαίσιο της µελέτης RELY-ABLE®

Σύµφωνα µε τα πρώτα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα από τη µελέτη RELY-ABLE®, 
τα οποία παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο Συνέδριο της Αµερικανικής Καρδιολογικής 
Εταιρείας 2012 (AHA), τα πλεονεκτήµατα της αγωγής µε dabigatran (ετεξιλική 
δαβιγατράνη) διατηρούνται για περισσότερα από 4 χρόνια. Το dabigatran είναι το 
πρώτο και το µόνο νέο αντιπηκτικό χορηγούµενο από το στόµα που υποστηρίζεται 
από δεδοµένα που έχουν προκύψει από µακροπρόθεσµες κλινικές δοκιµές. 
Τα συνεχή οφέλη και για τις δύο δόσεις επιτρέπουν διαρκή προστασία του 
εγκεφάλου και προσαρµογή της αγωγής στις ανάγκες του ασθενούς.  
Αναλυτικότερα, ο συνδυασµός δεδοµένων από τη RE-LY® και τη RELY-ABLE® 
ισοδυναµεί µε περισσότερα από τέσσερα έτη εµπειρίας και παρέχει την πλέον 
αναλυτική αξιολόγηση του οφέλους και της ασφάλειας οποιουδήποτε νέου 
αντιπηκτικού που χορηγείται από το στόµα για την πρόληψη των εγκεφαλικών 
επεισοδίων στην ΚΜ έως σήµερα. «Οι περισσότεροι ασθενείς µε κολπική 
µαρµαρυγή χρειάζονται δια βίου αντιπηκτική θεραπεία ώστε να είναι 
προστατευµένοι από εκδήλωση ισχαιµικού εγκεφαλικού επεισοδίου.  
Τα µοναδικά µακροπρόθεσµα δεδοµένα που έχουµε τώρα για το dabigatran 
είναι καθησυχαστικά για τους ασθενείς και για τους γιατρούς», είπε ο επικεφαλής 
ερευνητής της RELY-ABLE® Καθηγητής Stuart Connolly, ∆ιευθυντής του Τµήµατος 
Καρδιολογίας στο McMaster University, Hamilton, Ontario.

   ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ 
ΣΤΗΘΟΥΣ 

  Ασφαλή είναι  
τα ανατοµικά ενθέµατα 

Ασφαλή είναι τα ανατοµικά ενθέµατα 
στήθους, τα οποία αποτελούν τον 
«χρυσό κανόνα» στην επιλογή των 
γυναικών για φυσικότερο αποτέλεσµα, 
σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του 
πανευρωπαϊκού συνεδρίου «Advanced 
Course in Breast Reshaping», το οποίο 
πραγµατοποιήθηκε στην Μαδρίτη (22-
23 Νοεµβρίου). 
«Η χρησιµοποίηση των νέων 
ανατοµικών ενθεµάτων σε συνδυασµό 
µε την κατάλληλη χειρουργική τεχνική 
δίνει το τέλειο αποτέλεσµα στην 
αυξητική, στην ανόρθωση και στην 
αποκατάσταση του στήθους» εξηγεί ο 
πλαστικός χειρουργός ∆ρ Αθανάσιος 
Αθανασίου. Ο Έλληνας γιατρός, που 
είναι από τους πρωτοπόρους στον τοµέα 
του, παρουσίασε στο πανευρωπαϊκό 
συνέδριο τη νέα χειρουργική τεχνική 
µε την οποία γίνονται οι επεµβάσεις 
στο στήθος.«Μέχρι χτες η χειρουργική 
τεχνική για αυξητική και ανόρθωση 
στήθους γινόταν µε τοµή σε σχήµα 
άγκυρας. Με την χρήση των ανατοµικών 
ενθεµάτων µπορούµε πλέον να 
διορθώσουµε ήπιες πτώσεις µαστού µε 
µια µονο τοµηστη θέση της υποµάστιας 
πτυχής. Τα θεαµατικά αποτελέσµατα µας 
δικαίωσαν»», αναφέρει ο κ. Αθανασίου.

  TEVA: ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ CEO 
 Στόχος η ανάδειξη της εταιρείας σε παγκόσµια δύναµη

Την υπόσχεση να µετατρέψει την Teva στην «σηµαντική φαρµακευτική εταιρεία 
παγκοσµίως» έδωσε ο Jeremy Levin , ο νέος CEO της εταιρείας ο οποίος ανέλαβε 
καθήκοντα τον περασµένο Μάιο. Σε συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη µε 
επενδυτές και αναλυτές, ο κ. Levin δήλωσε µεταξύ άλλων ότι αναµένει σηµαντική 
κερδοφόρα ανάπτυξη για την εταιρεία µέχρι το 2017 παρά την πληθώρα 
προκλήσεων, όπως τη λήξη της πατέντας του Copaxone και άλλων σκευασµάτων 
το 2015. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης συνάντησης παρουσιάστηκαν λεπτοµέρειες 
σχετικά µε σχέδια περικοπών καθώς και στο που θα εστιαστεί το ενδιαφέρον της 
εταιρείας σχετικά µε την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: 
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 Κόστος ετήσιας εταιρικής συνδροµής 350€ (συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ) 

 EUROLIFE ERB: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ 
 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Ηµερίδα µε θέµα: «Προοπτικές συνεργασίας 
µε την Eurolife ERB Ασφαλιστική στην Βόρεια 
Ελλάδα» πραγµατοποιήθηκε στις 27/11/2012 
στο Ξενοδοχείο Mediterranian Palace στην 
Θεσσαλονίκη. Το θέµα ανέπτυξαν τα Στελέχη 
της Εταιρείας κκ Νίκος ∆ελένδας / Γενικός 
∆ιευθυντής Πωλήσεων και Εκπαίδευσης, 
Λεωνίδας Σίδερης / ∆ιευθυντής ∆ικτύων και 
Παντελής Σταθόπουλος / Περιφερειακός 
∆ιευθυντής. 
Οι οµιλητές εστίασαν περισσότερο στα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα που απορρέουν 
από τον πελατοκεντρικό  προσανατολισµό 
της Εταιρίας, καθώς και στα µέσα που 
διαθέτει προς τους συνεργάτες της, 
προκειµένου να παρέχουν ολοκληρωµένες 
και ποιοτικές λύσεις για την κάλυψη των 
ασφαλιστικών αναγκών των πελατών τους.


