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EUROBANK: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Για να εκταµιευθεί η δόση του Μαρτίου
Μείωση της φαρµακευτικής δαπάνης, καθώς και της δαπάνης για παροχές υγείας
σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα είναι τα πλέον απαιτούµενα µεταρρυθµιστικά
µέτρα που πρέπει να ληφθούν στον τοµέα της υγείας, για την καταβολή της δόσης
του Μαρτίου, όπως αναφέρει η Eurobank σε µελέτη της µε τίτλο «Προϋποθέσεις
του συστήµατος Υγείας για τη καταβολή της δόσης του Μαρτίου». Σύµφωνα µε
την τράπεζα, η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να µειώσει τη δαπάνη για την Υγεία
κατά 0,6% του ΑΕΠ µέχρι το 2014. Όσον αφορά στη λίστα τιµών φαρµάκων που
καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, η αναθεώρησή της θα πρέπει, κατά τη Eurobank,
εφεξής να γίνεται κάθε τρίµηνο. Η τράπεζα σηµειώνει, τέλος, πως ο τριµηνιαίος
µηχανισµός επιστροφής χρηµάτων επί του κύκλου εργασιών των φαρµακευτικών
εταιρειών έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου, θέτοντας ως όρια της φαρµακευτικής δαπάνης
τα 2,44 δισ. ευρώ για το 2013 και τα 2 δισ. ευρώ για το 2014.

PRIX GALIEN: ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ
Σε µια ειδική τελετή στο Μέγαρο Μουσικής απονεµήθηκαν το περασµένο Σάββατο
τα φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien Greece. Η διοργάνωση είχε την Αιγίδα του
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, Καρόλου Παπούλια, και τη στήριξη του Συνδέσµου
Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
(ΙΣΑ). Τα βραβεία έλαβαν: Για το Καλύτερο φαρµακευτικό προϊόν η Novartis Hellas
(Gilenya). Για το καλύτερο βιοτεχνολογικό προϊόν η Roche Hellas (RoActempra).
Για το καλύτερο ορφανό φάρµακο (για σπάνια πάθηση) η Amgen (Nplate). Για το
καλύτερο διαγνωστικό εργαλείο ή µηχάνηµα η Roche Diagnostics (Cobas HPV Test).
Εκτός των παραπάνω βραβείων, απονεµήθηκε και στη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη
το Pro Bono Humanum, για τη σηµαντική προσφορά της στο χώρο της υγείας.

ΕΣΥ: ∆ΙΕΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Για οικονοµικά αδύναµους
∆ιετές Πρόγραµµα που θα προσφέρει
δωρεάν πρόσβαση στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας πολιτών που έχουν
περιέλθει σε κατάσταση οικονοµικής
αδυναµίας, προωθεί το υπουργείο
Υγείας. Όπως διευκρινίζει ο υπουργός
Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος, σε
έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη
Βουλή, το υπουργείο έχει εισηγηθεί
την άµεση σύσταση Επιτροπής µε τη
συµµετοχή όλων των αρµοδίων και
εµπλεκοµένων φορέων, που θα έχει
ως στόχο την επαναξιολόγηση και τον
επανακαθορισµό, λόγω της παρούσας
οικονοµικής συγκυρίας, των κριτηρίων,
προϋποθέσεων, διαδικασιών και
κατηγοριών ατόµων που θα δικαιούνται
πρόσβαση στο ειδικό καθεστώς δωρεάν
ιατροφαρµακευτικής και νοσηλευτικής
περίθαλψης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η
πρόσβαση θα γίνεται µέσω εισιτηρίου
παροχής υπηρεσιών υγείας και θα
καλύπτει 100.000 πολίτες ανά έτος για
την περίοδο 2013-2014.

10th
Πέµπτη, 21 Μαρτίου, Αµφιθέατρο Maroussi Plaza

Managing data to gain insights
into marketing strategy
• Identifying multiple data sources, integration of new & traditional data sources
• From raw data to valuable insights
• Managing data overload and making sense
• Effective data analysis for creating intuitive marketing campaigns that increase
customer engagement
ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Νένα Γιαννακίδου, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 112), e-mail: nenag@boussias.com
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Eιρήνη Φαφούτη, τηλ.: 210 66 17 777 (229), e-mail: ifafouti@boussias.com
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Vassilis Kafiris, Τ: 210 661 77 77 (ext.132),
E: vkafiris@boussias.com
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ΑΝΑΒΟΛΗ ∆ΙΚΗΣ
ΜΑΡΤΙΝΗ
Για τις 13 Φεβρουαρίου
EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ Η∆ΙΚΑ Α.Ε
Στο πλαίσιο ενηµέρωσης για την πορεία του συστήµατος
Επίσκεψη στην Η∆ΙΚΑ Α.Ε πραγµατοποίησε την Παρασκευή το πρωί ο Υπουργός
Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος όπου είχε συνάντηση µε τον Πρόεδρο της εταιρείας
Γ.Πάγκαλο και το ∆/νοντα Σύµβουλο Χ.Χάλαρη. Ο Πρόεδρος και ο ∆/νων
Σύµβουλος της Η∆ΙΚΑ ενηµέρωσαν τον Υπουργό για την πορεία υλοποίησης
του συστήµατος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τις κρίσιµες παρεµβάσεις
και παραµετροποιήσεις που έχουν ήδη ενσωµατωθεί καθώς και αυτές που
σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στο επόµενο διάστηµα, καθώς και για τα συστήµατα
µηχανογράφησης των νοσοκοµείων. Το σύστηµα εβδοµαδιαίας παρακολούθησης
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε πραγµατικό χρόνο παρουσιάστηκε από
το ∆/νοντα Σύµβουλο της εταιρείας σύµφωνα µε το οποίο η πολιτική ηγεσία
του Υπ. Υγείας θα έχει τη δυνατότητα άντλησης στοιχείων σε εβδοµαδιαία βάση
σχετικά µε τον όγκο της συνταγογράφησης, το πλήθος των ασφαλισµένων,
το ύψος της συµµετοχής των ασφαλισµένων και την εβδοµαδιαία δαπάνη των
ασφαλιστικών ταµείων. Με αυτόν τον τρόπο, για πρώτη φορά υπάρχει πλήρης
και σαφής εικόνα για τη συνταγογραφική συµπεριφορά των επαγγελµατιών υγείας
και το ύψος της φαρµακευτικής δαπάνης. Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα
στοιχεία που παρουσιάστηκαν στον Υπουργό, 4 εκατ. είναι ο µέσος µηνιαίος όγκος
συνταγών που εκτελέστηκαν το τελευταίο εξάµηνο του 2012 συνολικής αξίας 1,1
δισ. ευρώ. Τονίστηκε το γεγονός πως το µέσο κόστος ανά συνταγή παρουσίασε
σηµαντική µείωση το ∆εκέµβριο κατά 20% περίπου σε σχέση µε τον Ιούλιο του
2012 αγγίζοντας τα 36 περίπου ευρώ, γεγονός βέβαια που συνδυάζεται και µε τη
µείωση της τιµής του φαρµάκου και την εισαγωγή της δραστικής ουσίας.
Το 50% του αριθµού των συνταγών εκδίδεται από ιατρούς παθολόγους και
γενικούς ιατρούς ενώ η µεγαλύτερη δαπάνη για τα ασφαλιστικά ταµεία ανά
ασφαλισµένο προέρχεται από την Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας και αγγίζει τα
235 ευρώ για το 2ο εξάµηνο του 2012.

Για τις 13 Φεβρουαρίου πήρε αναβολή
από το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο
η δίκη του αντιπροέδρου του
νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν»
Ανδρέα Μαρτίνη. Υπενθυµίζεται
ότι ο κ. Μαρτίνης οδηγήθηκε στον
εισαγγελέα την περασµένη εβδοµάδα
για χρέη ύψους 6,5 εκατοµµυρίων
ευρώ που όφειλε το νοσοκοµείο
στο ΙΚΑ. Όπως τόνισαν σχετικά οι
συνήγοροι του κατηγορούµενου,
Απόστολος Ανδρεουλάκος και Μιχάλης
∆ηµητρακόπουλος, «τα χρέη των 6,5
εκατοµµυρίων ευρώ προς το ΙΚΑ δεν
είναι προσωπικά του, αλλά οφειλές του
Νοσοκοµείου “Ερρίκος Ντυνάν”».
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ OPEN HEALTH ALLIANCE
ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Σε συνεργασία προχώρησαν οι εταιρείες
Open Health Alliance και ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Ένας από τους
στόχους αυτής της συνεργασίας είναι η
στήριξη των µελών της OPEN HEALTH
ALLIANCE στην ανάπτυξη Συστηµάτων
∆ιαχείρισης Ποιότητας, σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO9001:2008 αλλά και η παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο
συµµετοχής σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα
αλλά και εύρεσης χρηµατοδότησης.
Επιπρόσθετα η “ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.” θα υποστηρίζει τα
µέλη του Open Health Alliance και στην
ανάπτυξη Συστηµάτων Ποιότητας για τη
∆ιαπίστευσή τους (accreditation) σύµφωνα
µε το πρότυπο ISO17025:2005.

10th
Πέµπτη, 21 Μαρτίου, Αµφιθέατρο Maroussi Plaza

How to be a forward-thinking CMO
•Connecting the universe of transactional, social, service and search
data to build new levels of customer visibility and understanding
•Using profiling and segmentation more intelligently for refined,
targeted and personalised communications and product offerings
•Using data as a starting point to enable individualised and
personalised marketing and create more customer buy-in

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Νένα Γιαννακίδου, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 112), e-mail: nenag@boussias.com
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Eιρήνη Φαφούτη, τηλ.: 210 66 17 777 (229), e-mail: ifafouti@boussias.com
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∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΙΚΑΡΙΩΤΩΝ ΕΞΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS

ΣΤΕ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
Για δαπάνες σεµιναρίων
Αντισυνταγµατική είναι η φορολόγηση της πάγιας αποζηµίωσης που χορηγείται
στους γιατρούς του ΕΣΥ για «τη δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για
αντιµετώπιση δαπανών συµµετοχής σε σεµινάρια». Αυτό έκρινε το Β’ Τµήµα του
Συµβουλίου της Επικρατείας, παραπέµποντας πάντως το ζήτηµα στην Ολοµέλεια
του Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου για οριστική κρίση. Σύµφωνα µε το ΣτΕ,
«η αποζηµίωση αυτή χορηγείται στους γιατρούς µηνιαίως, όχι όµως γιατί κάθε
µήνα υπάρχει συµµετοχή σε σεµινάρια και αγορά βιβλίων, αλλά προφανώς
κατόπιν υπολογισµού της σχετικής δαπάνης σε ετήσια βάση». Έτσι, σύµφωνα µε
το σκεπτικό της χθεσινής απόφασης του ΣτΕ, κατά παράβαση των συνταγµατικών
επιταγών (άρθρα 4 και 78 του Συντάγµατος), η επίµαχη αποζηµίωση υπήχθη από
8.7.2002 σε φορολόγηση µε τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 3052/2002.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο CFO ΤΗΣ ALAPIS
Συνελήφθη την περασµένη Παρασκευή ο οικονοµικός ∆ιευθυντής της ALAPIS
Γιάννης Παπαβασιλείου, µετά από ένταλµα που εξέδωσε η 2η Ειδική ανακρίτρια. Το
ένταλµα σύλληψης σε βάρος του στελέχους της πλέον γνωστής εταιρείας του οµίλου
Λαυρεντιάδη εκδόθηκε καθώς από τα στοιχεία της ανάκρισης προέκυψε σηµαντικός
ρόλος του στην υπόθεση των επισφαλών δανείων που χορήγησε η Proton Bank
σε εταιρίες του προσωρινά κρατούµενου επιχειρηµατία. Η ανακρίτρια, θεωρεί,
σύµφωνα µε πληροφορίες, τον Παπαβασιλείου συναυτουργό του Λαυρεντιάδη
στην απάτη σε βάρος της τράπεζας καθώς φαίνεται να προκύπτουν στοιχεία για
σηµαντική συνδροµή του στον σχεδιασµό που, κατά το κατηγορητήριο, έγινε ώστε
να χορηγηθούν από την τράπεζα τα επίµαχα δάνεια ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Για συγχώνευση
νοσοκοµείου τους µε Σάµου
Συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από
το υπουργείο Υγείας πραγµατοποίησαν
την περασµένη εβδοµάδα κάτοικοι
της Ικαρίας διαµαρτυρόµενοι για τη
συγχώνευση του νοσοκοµείου του
νησιού µε το νοσοκοµείο της Σάµου.
Πιο συγκεκριµένα, οι Ικαριακοί
σύλλογοι της παροικίας Αθηνών, σε
συµφωνία µε το δήµο Ικαρίας, τη
διοίκηση του Γενικού Νοσοκοµείου
Ικαρίας, το Σύλλογο Εργαζοµένων
του νοσοκοµείου, τον Πανικάριο
Σύλλογο Αµερικής και όλη την τοπική
κοινωνία αναφέρουν σε ανακοίνωσή
τους: « Σήµερα µε τις οριζόντιες
περικοπές µισθών και συντάξεων,
την ανεργία και τις αρνητικές εξελίξεις
όχι µόνο στα ζητήµατα υγείας αλλά
και συνολικότερα, η απόφαση για
συγχώνευση – υποβάθµιση του
νοσοκοµείου Ικαρίας, είναι κάτι
παραπάνω από καταδικαστική για
τη ζωή των κατοίκων του νησιού.
Η παραπάνω απόφαση δε λαµβάνει
υπόψη στο ελάχιστο τις σηµαντικές
ιδιαιτερότητές της Ικαρίας που
επιβάλλουν ειδική αντιµετώπιση όπως
την έλλειψη τακτικής και ασφαλούς
ακτοπλοϊκής σύνδεσης µε το Κέντρο
καθώς και µε τη Σάµο συνέπεια των
πολιτικών επιλογών στον τοµέα της
ακτοπλοϊας τα τελευταία χρόνια.

10th
Πέµπτη, 21 Μαρτίου, Αµφιθέατρο Maroussi Plaza

Data ownership & leadership
• Allocating roles and responsibilities: where should marketing
effectiveness and data strategy sit in the business?
• Avoiding the data “silo” analysis: Breaking down the walls
• How data forges new client-agency relationships

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Νένα Γιαννακίδου, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 112), e-mail: nenag@boussias.com
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Eιρήνη Φαφούτη, τηλ.: 210 66 17 777 (229), e-mail: ifafouti@boussias.com
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Πέµπτη 7 Mαρτίου 2013, Αµφιθέατρο Maroussi Plaza

CONFERENCE

∆ιεθνείς experts και έλληνες practitioners εστιάζουν στην ενοποίηση
των πλατφορµών µε σκοπό την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσµάτων.
International Speakers
JAMES ROPER
CEO & Ιδρυτής, IMRG- βρετανική
Ένωση e-commerce, Vice President,
EMOTA- European Online Trade Association
Ο James Roper διαθέτει µία µοναδική και
ολιστική γνώση της εξέλιξης της ψηφιακής
οικονοµίας και του e-commerce, την
οποία έχει αποκτήσει µέσα από την 30ετή
δραστηριότητά του στον κλάδο, τόσο
ως επαγγελµατίας όσο και ως «η φωνή»
της βιοµηχανίας παγκοσµίως.
ΧΡΥΣOΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

MEΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

DAMIEN PERILLAT�
���Managing Director,
Central Eastern Europe, PayPal
O Damien Perillat συνεργάζεται µε την
PayPal από το 2008 και έχει διατελέσει µεταξύ
άλλων υπεύθυνος για χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα της PayPal στη Νότια Ευρώπη και
για την ανάπτυξη της εταιρείας στη Ρωσία.
Πριν από την PayPal, συνεργάστηκε µε την
GE Money στην Ευρώπη και την Ασία, και ως
σύµβουλος στην Eurogroup στη Γαλλία.
ΧΟΡΗΓΟI

Συµµετοχές: Στέλιος Κιοσσές, τηλ.: 210 66 17 777 (εσωτ. 149), e-mail: skiosses@boussias.com
Χορηγίες: Νένα Γιαννακίδου, τηλ.: 210 661 7777 (ext. 112), email: nenag@boussias.com
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α C
EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS

ANSM: ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ DIANE 35
Για τη θεραπεία της ακµής
Ο Γαλλικός οργανισµός φαρµάκων (ANSM) ανακοίνωσε την πρόθεσή του να
αναστείλει, µέσα σε τρείς µήνες, την άδεια κυκλοφορίας του φαρµάκου Diane
35 (οξική κυπροτερόνη 2 mg, αιθινυλοιστραδιόλη 35 µικρογραµµάρια) καθώς
και όλων των προϊόντων µε την ίδια σύσταση και τα οποία χρησιµοποιούνται στη
Γαλλία για τη θεραπεία της ακµής. Αυτά τα φάρµακα χρησιµοποιούνται ευρέως
σε όλη την Ευρώπη. Έχουν εγκριθεί σε επίπεδο κρατών µελών εδώ και πολλά
χρόνια. Στη Γαλλία, είναι εγκεκριµένα µόνο για τη θεραπεία της ακµής, αλλά σε
ορισµένα άλλα κράτη µέλη έχουν επίσης εγκριθεί για την θεραπεία της ακµής σε
γυναίκες που επιθυµούν να λαµβάνουν από του στόµατος αντισύλληψη, καθώς
και σε άλλες δερµατολογικές καταστάσεις. Η Γαλλική ανακοίνωση ακολουθεί την
ανασκόπηση από το Γαλλικό Οργανισµό Φαρµάκων (ANSM) δεδοµένων τα οποία
είναι ήδη γνωστά. Ο ANSM έκρινε ότι το Diane 35 και τα γενόσηµά του ενέχουν
τον κίνδυνο θροµβοεµβολής ο οποίος είναι γνωστός εδώ και πολλά χρόνια, ενώ
η αποτελεσµατικότητά τους στη θεραπεία της ακµής ήταν µόνο µέτρια και ότι είναι
διαθέσιµες εναλλακτικές θεραπείες για την ακµή. Επιπλέον, η ANSM σηµείωσε
ότι αυτά χρησιµοποιούνται ευρέως εκτός ενδείξεων (off-label) ως αντισυλληπτικά.
Παρά το γεγονός ότι τα κράτη µέλη µπορούν να προβούν σε µονοµερείς ενέργειες
για να αναστείλουν την άδεια κυκλοφορίας ενός φαρµάκου, η Ευρωπαϊκή
νοµοθεσία απαιτεί να υπάρχει µια συντονισµένη ευρωπαϊκή προσέγγιση σε αυτές
τις περιπτώσεις. Η Γαλλία έχει ήδη δηλώσει ότι θα ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό Φαρµάκων να πραγµατοποιήσει µια πανευρωπαϊκή αναθεώρηση του
Diane 35 και των γενοσήµων του. Όταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων λάβει
την κοινοποίηση, η Επιτροπή Φαρµακοεπαγρύπνησης - Αξιολόγησης του Κινδύνου
(PRAC), θα αξιολογήσει όλα τα στοιχεία και θα δώσει µια σύσταση σχετικά µε το
εάν οι άδειες κυκλοφορίας τους θα πρέπει να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να
ανακληθούν, προς το συµφέρον όλων των ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από Έλληνες και Βρετανούς
ερευνητές
Να χαρτογραφήσουν τον τρόπο
εξάπλωσης της ηπατίτιδας C
σε µια πληθυσµιακή οµάδα
κατάφεραν Έλληνες και Βρετανοί
ερευνητές, σύµφωνα µε έρευνα
που δηµοσιεύεται στο επιστηµονικό
έντυπο PLoS Computational Biology.
Αναλυτικότερα, οι ερευνητές µε
επικεφαλής τον ∆ρ Γκίκα Μαγιορκίνη
του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης,
σε συνεργασία µε επιστήµονες του
Πανεπιστηµίου Αθηνών (Τµήµα
Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής) και του Κολεγίου Ιµπέριαλ
του Λονδίνου (Σχολή ∆ηµόσιας
Υγείας), µελέτησαν στοιχεία για τους
χρήστες ναρκωτικών στην Ελλάδα που
κάνουν ενέσιµη χρήση ουσιών. Στόχος
των ερευνητών είναι να καταφέρουν
να διαγιγνώσκουν πιο έγκαιρα την
ασθένεια και παράλληλα να ελέγχουν
την εξάπλωση της νόσου, προτού
εξελιχτεί σε επιδηµία.
Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) περίπου
180 εκατ. άνθρωποι ζουν µε τον ιό
της ηπατίτιδας C, οι περισσότεροι
χωρίς καν να το γνωρίζουν. Όσοι
είναι φορείς, συχνά δεν αναπτύσσουν
συµπτώµατα, µε αποτέλεσµα να
µολύνουν άλλους ανθρώπους, χωρίς
να το συνειδητοποιούν.

10th
Πέµπτη, 21 Μαρτίου, Αµφιθέατρο Maroussi Plaza

Navigating the Data Stream
• Media planning: more data focused, in a world of real time data
• Mining big social data in real-time
• Online data analysis: From the big picture to getting closer to
customer decisions
• Big data, big questions: Practical implications for marketers and brands
–how can you pull it all together and build strategies around it?
• Big Data in the mobile ecosystem
ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Νένα Γιαννακίδου, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 112), e-mail: nenag@boussias.com
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Eιρήνη Φαφούτη, τηλ.: 210 66 17 777 (229), e-mail: ifafouti@boussias.com
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ΣΕ ∆ΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΘΑ ΧΩΡΙΣΤΕΙ Η
PFIZER
EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS

ΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ
3HS ΚΑΙ 4 HS ΓΕΝΙΑΣ
Κατόπιν αιτήµατος της Γαλλίας
Την επανεξέταση των συνδυασµένων από του στόµατος χορηγούµενων
αντισυλληπτικών τρίτης και τέταρτης γενιάς για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανάγκη
να περιοριστεί η χρήση αυτών των φαρµάκων σε γυναίκες που δεν µπορούν να
λάβουν άλλα συνδυασµένα από του στόµατος αντισυλληπτικά ζήτησε η Γαλλία
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµο Φαρµάκων. Αναλυτικότερα, η Γαλλία έχει
απευθύνει το αίτηµα αυτό παράλληλα µε άλλες πρόσφατες πρωτοβουλίες της
για τη µείωση της χρήσης των από του στόµατος χορηγούµενων συνδυασµένων
αντισυλληπτικών τρίτης και τέταρτης γενιάς στην Γαλλία, ευνοώντας την χρήση
των συνδυασµένων αντισυλληπτικών δεύτερης γενιάς. Σηµειώνεται ότι τα
συνδυασµένα από του στόµατος χορηγούµενα αντισυλληπτικά φέρουν ένα πολύ
σπάνιο κίνδυνο φλεβικής θροµβοεµβολής. Ο απόλυτος κίνδυνος είναι πολύ
µικρός, και ο κίνδυνος διαφέρει µεταξύ των διαφόρων γενεών των συνδυασµένων
αντισυλληπτικών. Ωστόσο, όσον αφορά στα συνδυασµένα αντισυλληπτικά
τρίτης και τέταρτης γενιάς, ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος σε σύγκριση µε τα
αντισυλληπτικά πρώτης και δεύτερης γενιάς.

ASTRAZENECA, BRISTOL-MYERS:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Στον τοµέα του διαβήτη
Οι εταιρείες AstraZeneca και Bristol-Myers Squibb Co. αποφάσισαν να
ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τοµέα του διαβήτη, συγχωνεύοντας τις
εµπορικές οµάδες διαβήτη τους και µεταφέροντάς τες σε ένα ανεξάρτητο κοινό
κτίριο. Πιο συγκεκριµένα οι δύο εταιρείες διόρισαν από κοινού στελέχη τους
για να δουλέψουν στη νέα οµάδα, η οποία βρίσκεται έξω από την πόλη της
Φιλαδέλφεια. Πέρυσι, οι εταιρείες επέκτειναν τη συνεργασία τους, µε την από
κοινού απόκτηση της Amylin Pharmaceuticals, εταιρείας µε ειδίκευση στο διαβήτη.
Η Bristol-Myers κατέβαλε 5,3 δισεκατοµµύρια δολάρια για Amylin και πήρε ένα
επιπλέον 1,7 δισεκατοµµύρια δολαρίων δάνειο, ενώ η AstraZeneca τότε κατέβαλε
στη Bristol-Myers 3,4 δισεκατοµµύρια δολάρια για το 50% των µετοχών στα
προϊόντα της Amylin. Η συναλλαγή προσέθεσε τα φάρµακα Byetta και Bydureon
στο χαρτοφυλάκιο των δύο εταίρων.
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ:
Νέλλη Καψή
εσωτ. 245,
E: nkapsi@boussias.com

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ:
Βασίλης Καφίρης,
εσωτ. 132,
E: vkafiris@boussias.com

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ:
Μυρσίνη Ανωµερίτη
εσωτ. 266,
E: m.anomeriti@boussias.com

CREATIVE DIRECTOR:
Θεοδώρα Τουτζιαράκη
εσωτ. 344,
E: toutziaraki@boussias.com

ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
Μιχάλης Μπούσιας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Βoussias Communications,
T: 210 6617777,
F: 210 6617778,
∆: Κλεισθένους 338,
15344, Γέρακας

Κόστος ετήσιας εταιρικής συνδροµής 350€ (συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ)

Σύµφωνα µε δηλώσεις
του CEO στο Bloomberg
H Pfizer (PFE $) είναι πιθανόν να
χωριστεί σε δύο µέρη, όπως δήλωσε
ο διευθύνων σύµβουλος, Ian Reed,
στο Bloomberg. Ωστόσο, πρόσθεσε
ότι αυτό δεν είναι άµεσο, καθώς η
εταιρεία θα πρέπει να κάνει πολλές
διαρθρωτικές αλλαγές πριν από έναν
νοµικό διαχωρισµό. Αν και η Pfizer
µπορεί να κινηθεί σχετικά σύντοµα
προς την κατεύθυνση των ξεχωριστών
τµηµάτων για τα επώνυµα φάρµακα
και τα γενόσηµα, δεν θα υπάρξουν το
ίδιο σύντοµα αποφάσεις για διάσπαση.
«Πιστεύω ότι θα προχωρήσουµε προς
ξεχωριστή διαχείριση, και, σε αυτό το
σηµείο, θα αξιολογήσουµε κατά πόσον
οι µέτοχοι θα προτιµούσαν να έχουν
την ευκαιρία να επενδύσουν σε δύο
ξεχωριστές εταιρείες», δήλωσε ο κ.
Reed. Όπως επισηµαίνει το Bloomberg,
οι εργασίες της Pfizer στις αναπτυγµένες
αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη
έχουν ήδη κρατήσει τα επώνυµα και τα
γενόσηµα φάρµακα σε διαφορετικές
διευθύνσεις. Αλλά και σε άλλες χώρες,
ιδιαίτερα στις αναδυόµενες αγορές, οι
εργασίες διαρθρώνονται γεωγραφικά.
«Είναι ακόµα πιθανό ότι η Pfizer θα
αποσχίσει τελικώς όλο το τµήµα
φαρµάκων της επιχείρησης», δηλώνει ο
Tim Αnderson της Sanford C. Bernstein
στο Bloomberg.
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ:
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του
Καρκίνου, η Ευρωκλινική Αθηνών παρέχει
τη δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων
σε προνοµιακές τιµές. Πιο συγκεκριµένα
προσφέρει πακέτο για τους άνδρες το οποίο
περιλαµβάνει έλεγχο προστάτη µε εξέταση
PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο) και δωρεάν
κλινική εξέταση από ∆ιευθυντή Ουρολόγο
στην προνοµιακή τιµή των 20 ευρώ και FREE
PSA (εφόσον απαιτηθεί) στην προνοµιακή
τιµή των 30 ευρώ. Όσον αφορά τις γυναίκες
προσφέρονται γυναικεία πακέτα πρόληψης
(Υπερηχογράφηµα Μαστών και Τεστ ΠΑΠ ή
Ψηφιακή Μαστογραφία Άµφω F&P και Τεστ
ΠΑΠ). Σηµειώνεται ότι η προσφορά ισχύει για
όσους τηλεφωνήσουν στο τηλ. 210 6416051052 τη ∆ευτέρα 4 Φεβρουαρίου από τις 09:00
έως τις 15:00 και κλείσουν ραντεβού.
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