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ΕΟΠΥΥ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
Μετά την πληρωµή των ιατρικών επισκέψεων Ιουνίου
Προσωρινή αναστολή της επίσχεσης εργασίας αποφάσισαν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ,
µετά την πληρωµή των ιατρικών επισκέψεων του Ιουνίου, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ από
τον Οργανισµό. Ωστόσο, οι συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ γιατροί επισηµαίνουν
σε ανακοίνωσή τους ότι ο Οργανισµός «συνεχίζει να χρωστά στους γιατρούς 260
εκατ. ευρώ για το 2012 και 1.110 εκατ. ευρώ για το 2010 και 2011, ενώ οφείλει
και στους ασφαλισµένους περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ. Τέλος θυµίζουµε»,
αναφέρουν οι γιατροί, «ότι ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να αποδώσει άµεσα τα δεδουλευµένα
των πρώην ταµείων όλων των ιατρών για τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο
του 2011». Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ τονίζουν ότι αναστέλλουν την κινητοποίηση σε
ένδειξη συµπαράστασης στην ελληνική κοινωνία και τους ασφαλισµένους. Ζητούν
άµεση έναρξη διαλόγου µε τον αρµόδιο αναπληρωτή υπ. Υγείας Μάριο Σαλµά, και
επισηµαίνουν πως «απ’ ό,τι φαίνεται, υλοποιείται το εφιαλτικό σενάριο, για το οποίο
έχουµε εδώ και καιρό προειδοποιήσει, περί χρεοκοπίας του ΕΟΠΥΥ». Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ
µαζί µε τους µεγάλους Ιατρικούς Συλλόγους και όλους τους ιδιωτικούς φορείς
παροχής υπηρεσιών υγείας έχει συγκροτήσει Πανελλαδικό Μέτωπο Υγείας το οποίο
θα εξετάσει όλα τα δεδοµένα και θα αποφασίσει για µελλοντικές δράσεις.

∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΥ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
Συνάντηση µε τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Λυκουρέντζο
Τη µηδενική συµµετοχή στην φαρµακευτική δαπάνη όσων έχουν εισόδηµα κάτω
από 15.000 ευρώ πρότειναν στον υπουργό Υγείας οι πρόεδροι των Ιατρικών
Συλλόγων. Στη συνάντηση στην οποία συµµετείχαν και οι πρόεδροι των Ιατρικών
Συλλόγων Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου και Λάρισας, κατατέθηκαν 17
προτάσεις για τη βιωσιµότητα του ΕΣΥ. Ειδικότερα πρότειναν, µεταξύ άλλων
να καθιερωθεί η συµµετοχή των ασφαλισµένων σε εξετάσεις και φάρµακα
βάσει εισοδηµατικών και φορολογικών κριτηρίων και να θεσπιστεί µηδενική
συµµετοχή για όσους έχουν εισόδηµα κάτω των 15.000 ευρώ. Επίσης πρότειναν
τη δηµιουργία ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ιαχειριστικού Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ, την
πρόβλεψη σαφούς χρονοδιαγράµµατος αποπληρωµής των 570 εκατ. ευρώ
των παλαιοτέρων οφειλών και τη χρηµατορροή των ιατρικών επισκέψεων και
πράξεων εντός του χρονικού διαστήµατος των 45 ηµερών. Παράλληλα, πρότειναν
την αποπληρωµή των οφειλών των εφηµεριών των ειδικευόµενων και των
νοσοκοµειακών γιατρών και την µη περαιτέρω µείωση του µισθού τους κατά
18%, την υπογραφή συλλογικών συµβάσεων του ΕΟΠΥΥ µε τον κατά τόπο
Ιατρικό Σύλλογο, καθώς και τη δυνατότητα ελεύθερης συνταγογράφησης χωρίς
περιορισµούς (όσον αφορά τον αριθµό συνταγών, φαρµάκων και αναλωσίµων).
Παράλληλα, τη δυνατότητα εκτέλεσης των παραπεµπτικών για εργαστηριακές
εξετάσεις σε όλα τα εργαστήρια και όχι µόνο στα συµβεβληµένα µε τον ΕΟΠΥΥ
µεγάλα «∆ιαγνωστικά Κέντρα».

 ΦΣΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Με 872 ψήφους υπέρ
Με ψήφους 872 υπέρ (ποσοστό 61%)
και 566 κατά (ποσοστό 39%), ο
Φαρµακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ)
συνεχίζει την αναστολή της πίστωσης
στον ΕΟΠΥΥ. Όπως επανέλαβαν οι
φαρµακοποιοί, ο Υπουργός Υγείας, αντί
να ευγνωµονεί τους φαρµακοποιούς
που επί µήνες µε δικά τους κεφάλαια
πασχίζουν να καλύψουν την µεγάλη
τρύπα των ασφαλιστικών ταµείων,
εξασφαλίζοντας µέχρι σήµερα
τη φαρµακευτική περίθαλψη των
ασφαλισµένων, εκβιάζει τα φαρµακεία
αγνοώντας τις πρόσφατες προεκλογικές
δεσµεύσεις του πρωθυπουργού
Αντώνη Σαµαρά. Οι φαρµακοποιοί της
Αττικής κάλεσαν τον Υπουργό Υγείας
να κατανοήσει τις ευθύνες της Πολιτείας
απέναντι στους ασφαλισµένους, να
φροντίσει να είναι το κράτος συνεπές στις
υποχρεώσεις του και να εξασφαλίσει την
λειτουργία του συστήµατος υγείας της
χώρας µας, το οποίο καταρρέει.

ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ FACTORING
ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
Το ταµείο του ΕΟΠΥΥ έχει µεταβαλλόµενο
υπόλοιπο και εκτιµάται ότι θα έχει στο τέλος
του µήνα περί τα 150 εκατοµµύρια ευρώ,
δήλωσε ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ Γεράσιµος
Βουδούρης χθες στο MEGA.
Ο κ. Βουδούρης τόνισε «Είναι µια δύσκολη
στιγµή για όλους. Θα πρέπει να νοµοθετηθούν
διαδικασίες factoring για τον ΕΟΠΥΥ για να
µπορεί να δανείζεται από τράπεζες και να
ξεπληρώνει τις υποχρεώσεις του.
Ζητούµε λύσεις στη χρηµατοδότηση».
Καλεσµένος στην ίδια εκποµπή ήταν και ο
πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού
Συλλόγου, Θεόδωρος Αµπατζόγλου, ο
οποίος ζήτησε την επιµήκυνση της πίστωσης
από τις φαρµακοβιοµηχανίες, αλλιώς οι
φαρµακοποιοί θα οδηγηθούν στη φυλακή για
ακάλυπτες επιταγές.
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ΕΟΦ: ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑ
SINTROM
∆εν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την επάρκεια του φαρµάκου
Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ενηµέρωσε σχετικά µε το θέµα του σκευάσµατος
SINTROM ότι µετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, από τις αρµόδιες υπηρεσίες
του διαπίστωσε µικρή µείωση της διάθεσης του φαρµάκου από την αρµόδια
εταιρεία για τους µήνες Ιούλιο & Αύγουστο 2012, σε σχέση µε το αντίστοιχο
διάστηµα του 2011, η οποία όµως αυξήθηκε τον Σεπτέµβριο 2012. Οι παράλληλες
εξαγωγές του φαρµάκου ήταν πολύ περιορισµένες για τους πρώτους 7 µήνες και
µηδενικές τον Αύγουστο του 2012. Αν και από τον ΕΟΦ διαπιστώνεται τόσο η
αυξηµένη διάθεση από την εταιρεία κατά το α’ δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου,
όσο και η οµαλή διακίνηση του προϊόντος εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας, η
πλήρης οµαλοποίηση της αγοράς δεν έχει επέλθει ακόµη, καθώς η ζήτηση που
παρατηρείται στα φαρµακεία είναι αυξηµένη. Ο ΕΟΦ συνιστά τον εξορθολογισµό
της ζήτησης από τους ασθενείς και της διάθεσης του προϊόντος από τα φαρµακεία.

ΣΟΒΑΡΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Κινδυνεύουν ασθενείς
Επικίνδυνη είναι πλέον η έλλειψη ανοσοσφαιρίνης στα νοσοκοµεία, όπως
καταγγέλλει σε χθεσινή επιστολή του ο Σύλλογος Μυασθενών Ελλάδος. Όπως
αναφέρει η ανακοίνωση, µε προηγούµενο έγγραφό τους, οι ασθενείς είχαν
τονίσει εδώ και µήνες την τραγική κατάσταση που βρίσκονται τα νοσοκοµεία,
που αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα έλλειψης φαρµάκων, µεταξύ αυτών και
ανοσοσφαιρινών, ακόµη και για αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών.
Οι ανοσοσφαιρίνες είναι καθαρά νοσοκοµειακό φάρµακο. Η έλλειψή της και η
αδυναµία χορήγησής της σε ασθενείς µε myasthenia gravis, σε οξεία φάση ή σε
ασθενείς των οποίων η κατάσταση δεν επιδέχεται άλλης θεραπείας, εγκυµονεί
κινδύνους όχι µόνο για την υγεία, αλλά και για την ίδια τη ζωή των ασθενών.
Είναι απαράδεκτο - σηµειώνουν - τα οικονοµικά προβλήµατα της χώρας να
καλούνται να τα επιλύσουν οι χρόνια πάσχοντες µυασθενείς, περικόπτοντας µε κάθε
τρόπο την φαρµακευτική δαπάνη για απολύτως απαραίτητα για την υγεία φάρµακα.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ

Πληµµελής η άσκηση
καθηκόντων των υπαλλήλων
Ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας
Λυκουρέντζος άσκησε πειθαρχική δίωξη
κατά παντός υπευθύνου για την υπόθεση
της έκδοσης των πλαστών πιστοποιητικών
τυφλότητας από την υγειονοµική επιτροπή
της Ζακύνθου. Η πειθαρχική δίωξη είναι
συνέπεια του γεγονότος ότι οι αρµόδιοι
υπηρεσιακοί παράγοντες ανταποκρίθηκαν
πληµµελώς στα καθήκοντά τους,
επιδεικνύοντας ανεπίτρεπτη ανοχή και
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις κατά την
προβλεπόµενη από το νόµο διαδικασία
πειθαρχικής δίωξης εναντίον του
εµπλεκόµενου στη συγκεκριµένη υπόθεση
ιατρού. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τα
επίσηµα στοιχεία του υπουργείου Υγείας,
ένα στα έξι επιδόµατα ήταν πλαστό,
ενώ 36.294 άνθρωποι που εισέπρατταν
αναπηρικά επιδόµατα κατά το 2011 δεν
προσήλθαν να απογραφούν το 2012.
Ειδικά στη Ζάκυνθο, από τους 700 που
έπαιρναν το επίδοµα προσήλθαν µόνο
οι 180. Ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος
Σπυρόπουλος, µιλώντας στο ΣΚΑΪ,
διαβεβαίωσε ότι το κράτος θα διεκδικήσει
τα χρήµατα απ’ όσους ελάµβαναν
παρανόµως τα επιδόµατα.

ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
Το Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
στη συνεδρίαση του, στις 15/9 και 16/9 ,
αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργιακή
κινητοποίηση, στις 25 Σεπτεµβρίου µε
κλείσιµο των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας
και απεργία σε όλα τα Νοσοκοµεία και
τους Φορείς του δηµοσίου καθώς και του
ιδιωτικού τοµέα, των φυσικοθεραπευτών
που εργάζονται σ’ αυτά.
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Νέα δεδοµένα και εξελίξεις για µια γρήγορα
εξελισσόµενη ασθένεια
∆ηλώστε τη συµµετοχή σας στο τεύχος 238, 21 Σεπτεµβρίου 2012
Πληροφορίες: Ανωµερίτη Μυρσίνη, (m.anomeriti@boussias.com, 2106617777, εσωτ.266)
Υπεύθυνος ∆ιαφήµισης: Καφίρης Βασίλης, (vkafiris@boussias.com, 2106617777, εσωτ.132)
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Αθήνα

1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ

Patients in POWER Conference

Διεκδικώντας ένα καλύτερο σύστημα Υγείας
Στο πλαίσιο της κοινωνικής αστάθειας και των μεταρρυθμιστικών αλλαγών
που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, ο χώρος της υγείας αποτελεί έναν τομέα
ο οποίος βάλλεται διαρκώς. Στο επίκεντρο όλων αυτών των προβλημάτων και των
ραγδαίων αλλαγών βρίσκεται ο ασθενής ο οποίος καθημερινά βιώνει την αποδόμηση των
κρατικών μηχανισμών κοινωνικής στήριξης, καθώς και του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Το Συνέδριο «Patients in Power: Διεκδικώντας ένα καλύτερο σύστημα Υγείας»
έχει ως βασικό στόχο να αποτελέσει μια βάση διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών
μεταξύ των ασθενών. Απώτερος σκοπός είναι οι ασθενείς να καταφέρουν
να ενώσουν τις φωνές τους σε μια προσπάθεια να ακουστούν όλοι μαζί,
γνωστοποιώντας τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και διεκδικώντας
ένα καλύτερο Σύστημα Υγείας το οποίο θα βελτιωθεί μέσω των εμπειριών τους
και της ενεργής συμμετοχής τους στη χάραξη των νέων πολιτικών υγείας.

Kεντρικά θέματα
• Δικαιώματα ασθενών
• Πρόσβαση σε θεραπείες και αποζημίωση
• Χρηματοδότηση Ασφάλισης Υγείας
• Συμμετοχή ασθενών στη χάραξη πολιτικής

Για να παρακολουθήσετε ή να υποστηρίξετε το Συνέδριο καλέστε τον:
Βασίλη Καφίρη, T: +30 210 661 77 77 (εσωτ. 132), F: +30 210 6617 778, E: vkaﬁris@boussias.com
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 ΥΥΚΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS

FDA: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Στον τοµέα της παχυσαρκίας
Επιβράδυνση της ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας έχει παρατηρηθεί
την τελευταία δεκαετία εξαιτίας των παρενεργειών που παρουσιάζουν τα εν λόγω
σκευάσµατα.
Έτσι, οι µεγάλες φαρµακοβιοµηχανίες έχουν «παραιτηθεί» από τις προσπάθειες,
αφήνοντας χώρο στις µικρές εταιρείες βιοτεχνολογίας να αναζητούν θεραπείες στο
πεδίο αυτό.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι φέτος, έπειτα από 13 χρόνια απουσίας κάποιας έγκρισης
φαρµάκου για την παχυσαρκία, η Αµερικανική Υπηρεσία Τροφίµων και Ποτών
(FDA) ενέκρινε δύο σκευάσµατα για την παχυσαρκία, κίνηση που γεννά ελπίδες
για αναζωογόνηση του τοµέα.

FDA:ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ
ΤΕΡΙΦΛΟΥΝΟΜΙ∆Η
Θεραπεία της εταιρείας Genzyme για τη ΣΚΠ
Η Sanofi και η θυγατρική της εταιρεία Genzyme ανακοίνωσαν ότι o Αµερικανικός
Οργανισµός Τροφίµων και Φαρµάκων (U.S. Food and Drug Administration, FDA)
ενέκρινε την τεριφλουνοµίδη (teriflunomide), µία από του στόµατος θεραπεία
για ασθενείς µε υποτροπιάζουσες µορφές Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΣΚΠ)
που χορηγείται µία φορά την ηµέρα. Η τεριφλουνοµίδη έχει δείξει σηµαντική
αποτελεσµατικότητα σε µία σειρά µετρήσεων που αφορούν τη δραστηριότητα της
ΣΚΠ, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης των υποτροπών, της επιβράδυνσης της
εξέλιξης της φυσικής αναπηρίας και της µείωσης του αριθµού των εγκεφαλικών
βλαβών που ανιχνεύονται µε µαγνητική τοµογραφία (MRI). «Είµαστε πολύ
ενθουσιασµένοι µε την εισαγωγή της τεριφλουνοµίδης ως µία νέα θεραπευτική
επιλογή που µπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων µε σκλήρυνση κατά
πλάκας», δήλωσε ο David Meeker, Πρόεδρος και CEO της Genzyme. «Η έγκριση
της πρώτης µας θεραπείας για την ΣΚΠ αποτελεί ένα σηµαντικό σηµείο αναφοράς
για την Genzyme και υπογραµµίζει τη δέσµευσή µας για µακροχρόνια ηγετική
παρουσία και στενή συνεργασία µε την κοινότητα της ΣΚΠ». Η έγκριση του FDA
βασίστηκε στα στοιχεία αποτελεσµατικότητας από την µελέτη TEMSO (Teriflunomide
Multiple Sclerosis Oral). Σε αυτήν την µελέτη Φάσης ΙΙΙ (TEMSO) και µετά από
αξιολόγηση στη διετία, η τεριφλουνοµίδη 14 mg µείωσε σηµαντικά το ποσοστό των
υποτροπών* (p=0.0005) και τον χρόνο έως την εξέλιξη της αναπηρίας (p=0.0279)
έναντι εικονικού φαρµάκου, σε ασθενείς µε υποτροπιάζουσες µορφές σκλήρυνσης
κατά πλάκας. Στην ίδια µελέτη, η τεριφλουνοµίδη 7 mg επίσης µείωσε σηµαντικά
το ποσοστό των υποτροπών* (p=0.0002).
Σηµειώνεται ότι το κλινικό πρόγραµµα της τεριφλουνοµίδης βρίσκεται σε εξέλιξη,
συµπεριλαµβάνει περισσότερους από 5.000 ασθενείς σε 36 χώρες και είναι
ένα από τα µεγαλύτερα που έχουν διεξαχθεί στην ΣΚΠ. Μερικοί ασθενείς που
εντάχθηκαν στις φάσεις επέκτασης των κλινικών µελετών έχουν λάβει θεραπεία
µέχρι και για 10 έτη.

Ανάγκη για συντονισµό όλων
των φορέων
Με εκπροσώπους από το ΚΕΕΛΠΝΟ,
το ΕΚΕΑ, τις Περιφερειακές Ενότητες,
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την ΕΣ∆Υ
συναντήθηκε ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας
Λυκουρέντζος. Βασικός στόχος της
συνάντησής τους ήταν να συζητηθούν
τα βασικά βήµατα για την υλοποίηση
προγράµµατος καταπολέµησης των
κουνουπιών και την εξασφάλιση επαρκούς
αίµατος για το προσεχές έτος 2013.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο κ.
Λυκουρέντζος τόνισε ότι για την επιτυχία
του προγράµµατος είναι απαραίτητη
αφενός η εξασφάλιση των αναγκαίων
πόρων και αφετέρου η έγκαιρη έναρξη
των δράσεων καταπολέµησης των
κουνουπιών, ενώ διαµορφώθηκε ακριβές
χρονοδιάγραµµα των επικείµενων
ενεργειών του Υπουργείου Υγείας. Στη
συνέχεια ο κ. Υπουργός χαρακτήρισε
επιτακτική την ανάγκη συντονισµού όλων
των εµπλεκοµένων φορέων για την
επιτυχία του προγράµµατος. Προς αυτή την
κατεύθυνση αποφασίστηκε η ενεργοποίηση
και λειτουργία Κεντρικού Συντονιστικού
Οργάνου µεταξύ των Υπουργείων
Υγείας, Οικονοµικών, Εσωτερικών,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Περιβάλλοντος, το οποίο θα παρεµβαίνει
σε περιπτώσεις εκτάκτων προβληµάτων
∆ηµόσιας Υγείας κατόπιν εισήγησης του
ΚΕΕΛΠΝΟ και της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης
του Υπουργείου Υγείας. Μάλιστα ο κ.
Λυκουρέντζος σηµείωσε χαρακτηριστικά ότι
«έχουµε τη δυνατότητα να είµαστε έτοιµοι
και να επιτύχουµε βέλτιστα αποτελέσµατα.
Να κινητοποιηθούµε εγκαίρως ώστε να
αποφευχθούν συµβάντα ανάλογα της
θερινής περιόδου του τρέχοντος έτους».

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΑLZHEIMER
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά της
νόσου Alzheimer, η Ευρωκλινική Αθηνών
παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας δωρεάν
Τεστ Μνήµης και εξέταση από ∆ιευθυντή
Νευρολόγο στην προνοµιακή τιµή των
40 ευρώ. Η προσφορά ισχύει για όσους
τηλεφωνήσουν τη ∆ευτέρα 24 Σεπτεµβρίου
από τις 09:00 έως τις 15:00 και κλείσουν
ραντεβού στο τηλ.210-6416312
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS

PRIX GALIEN: ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Β. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
PRO BONO HUMANUN
Για τη σπουδαία συνεισφορά της στο χώρο της υγείας
Με το ανθρωπιστικό βραβείο Pro Bono Humanum θα βραβευθεί η κ. Μαριάννα
Β. Βαρδινογιάννη στα πλαίσια των διεθνούς φήµης φαρµακευτικών βραβείων Prix
Galien, που θα διεξαχθούν για πρώτη φορά στη χώρα µας στις 2 Φεβρουαρίου
2013, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, για το σπουδαίο έργο της τόσο µε την
ίδρυση του πρώτου Ογκολογικού Νοσοκοµείου Παίδων, της πρώτης µονάδας
µεταµόσχευσης µυελού των οστών για παιδιά στη χώρα µας, καθώς και της
πρώτης µεγάλης τράπεζας εθελοντών δοτών µυελού των οστών, που θα
βρίσκεται µέσα στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων - Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη
–Ελπίδα».
Τα βραβεία Prix Galien, εφάµιλλα των βραβείων Νόµπελ στη φαρµακευτική
βιοµηχανία, αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν εξαιρετικά φαρµακευτικά
επιτεύγµατα που οδηγούν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, ή σώζουν ζωές,
µέσω της ανάπτυξης καινοτόµων σκευασµάτων και διαγνωστικών εργαλείων.
Εκτός από την τελετή απονοµής θα προηγηθεί και το Galien Forum, το οποίο θα
αποτελείται από δύο θεµατικές ενότητες:
• η πρώτη, αφορά στον σπουδαίο ρόλο της καινοτοµίας και της έρευνας στην
υγεία, ενώ
• η δεύτερη, θα πραγµατεύεται θέµατα πολιτικής υγείας και ασθενών.
Πλατινένιος χορηγός των Prix Galien Greece είναι η φαρµακευτική εταιρεία
MSD, χρυσός χορηγός η φαρµακευτική εταιρεία AMGEN και αργυρός χορηγός
η φαρµακευτική εταιρεία GSK. Σύντοµα θα ανακοινωθούν και οι υπόλοιποι
χορηγοί της διοργάνωσης.
Την αποκλειστική διοργάνωση της συνέντευξης τύπου για την ανακοίνωση των
βραβείων, έχει αναλάβει η εταιρία επικοινωνίας Prestige, ενώ το δείπνο που
θα παρατεθεί στα µέλη της κριτικής επιτροπής, καθώς και ο χώρος που θα
φιλοξενηθεί η συνέντευξη τύπου είναι ευγενική χορηγία του εστιατορίου Milos
(The Athens Hilton).
Ο θεσµός φέρει την αιγίδα του ΣΦΕΕ.
Χορηγός επικοινωνίας: The Doctor
Υποστηρικτής επικοινωνίας: Health Daily
Σηµειώνεται ότι η λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων είναι στις 30 Οκτωβρίου 2012.
Για υποψηφιότητες και πληροφορίες: www.prixgalien.gr
JP COMMUNICATIONS /info@jpcom.gr
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Στοχεύει στις µεταλλάξεις
του υπαίτιου γονιδίου
Θετικά φάνηκε να είναι τα αποτελέσµατα
κλινικής δοκιµής µιας νέας ουσίας κατά
του καρκίνου.
Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για την
ουσία ΑΡR-246, η οποία στοχεύει στις
µεταλλάξεις ενός γονιδίου, του p53,
υπεύθυνου για τη δηµιουργία καρκίνου.
Σηµειώνεται ότι η έρευνα για την ουσία
λαµβάνει χώρα από επιστήµονες
του Ινστιτούτου Καρολίνσκα και
του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου
Καρολίνσκα στη Στοκχόλµη.
Στην έρευνα συµµετέχουν 22 ασθενείς
µε προχωρηµένο καρκίνο του αίµατος ή
του προστάτη από διαφορετικές κλινικές
της Σουηδίας.
Το νέο πειραµατικό φάρµακο δίνει
ελπίδες σχετικά µε το ότι µπορεί
να αποκαταστήσει τη λειτουργία
του γονιδίου p53 όταν αυτή είναι
ελαττωµατική και να ενεργοποιήσει έτσι
την απόπτωση στα καρκινικά κύτταρα.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το γονίδιο
p53 έχει υπό φυσιολογικές συνθήκες
προστατευτικό ρόλο ενάντια στον
καρκίνο καθώς δρα ογκοκατασταλτικά
και πυροδοτεί τον προγραµµατισµένο
κυτταρικό θάνατο.
«ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»: GREECE RACE
FOR THE CURE®
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε
Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής» σε συνεργασία
µε την Οργάνωση Susan G. Komen for the
Cure® διοργανώνουν για 4η συνεχή χρονιά,
τον Αγώνα ∆ρόµου και Περίπατο Greece
Race for the Cure®, στις 30 Σεπτεµβρίου
2012, στις 11.00π.µ., στο Ζάππειο, ενάντια
στον καρκίνο του µαστού. Στους τρεις
προηγούµενους Αγώνες Greece Race for
the Cure® συµµετείχαν συνολικά 23.000
άτοµα αντίστοιχα! Γυναίκες, άντρες και µικρά
παιδιά έλαβαν µέρος στον Αγώνα ∆ρόµου
και στον Περίπατο µε σκοπό να αφυπνίσουν
τον κόσµο για τον καρκίνο του µαστού και
να ενωθούν όλοι µαζί για να τρέξουν για τη
ΖΩΗ Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τον
Αγώνα διατέθηκαν για την εκπόνηση ενός
Προγράµµατος Ενηµέρωσης για την αξία της
πρόληψης – έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου
του µαστού σε νέες γυναίκες ηλικίας 20 – 39
ετών, σε συνδυασµό µε την παροχή δωρεάν
κλινικών εξετάσεων.
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