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Pharma & Health Conference 2013 
Καινοτομία στην Υγεία - Αξιολόγηση της Ιατρικής Τεχνολογίας 

Η Ethos Media S.A. και το περιοδικό Pharma & Health Business διοργανώνουν για τέταρτη συνεχή 
χρονιά, το Pharma & Health Conference με θέμα «Καινοτομία στην Υγεία - Αξιολόγηση της Ιατρικής 
Τεχνολογίας», την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013, στο Divani Apollon Palace, στο Καβούρι.  
 
Το φετινό Pharma & Health Conference ρίχνει το βάρος της θεματολογίας του στην Καινοτομία και 
Αξιολόγηση της Ιατρικής Τεχνολογίας. Με τη συμμετοχή των αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων, 
εξειδικευμένων επιστημόνων και ανώτερων στελεχών της αγοράς υγείας επιχειρεί να αναδείξει τα 
υφιστάμενα προβλήματα στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και κυρίως μέτρα και πολιτικές για 
την εισαγωγή και στη χώρα μας κριτηρίων αξιολόγησης. 

 

Το πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά θεματικά πεδία: 

 Εξελίξεις και τάσεις στην έρευνα νέων θεραπειών. 

 Καινοτομία και αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας.  

 Τιμολόγηση και αποζημίωση νέων φαρμάκων. 

 «Καλές πρακτικές» που εφαρμόζονται με επιτυχία στο εξωτερικό. 

 Πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες και ιατρικές τεχνικές. 

 Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων από ελληνικές επιχειρήσεις. 

 ΜΗΣΥΦΑ: Υφιστάμενη κατάσταση, προκλήσεις και προοπτικές. 

 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από το ΕΣΥ.  

 Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και αξιολόγηση βιοϊατρικής τεχνολογίας. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Στο φετινό φαρμακευτικό συνέδριο προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησής του σε 
ζωντανή μετάδοση (live casting & streaming) μέσω της ιστοσελίδας 
moneyconferences.com. Επίσης, στη νέα αυτή υπηρεσία, οι εξ αποστάσεως σύνεδροι 
μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις σε real time. 
 
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και παρακολούθησης του 
συνεδρίου μέσω web, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.moneyconferences.com 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Μία επώδυνη περίοδο μετάβασης διέρχεται το ελληνικό σύστημα υγείας. Οι μεταρρυθμίσεις και οι 
περικοπές, που επέβαλε η Τρόικα, κυρίως στη φαρμακευτική περίθαλψη έχουν εφαρμοστεί τόσο βίαια 
και ενίοτε με προχειρότητα, που έχουν προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά και προβλήματα 
στην πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία. 
 
Το γεγονός και μόνο ότι εδώ και πάνω από δύο χρόνια οι Έλληνες ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση στις 
νέες φαρμακευτικές θεραπείες καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος. Καθίσταται λοιπόν 
επιτακτική ανάγκη και η χώρα μας να εισάγει επιτέλους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 
κριτήρια αξιολόγησης της ιατρικής τεχνολογίας.  
 
Ήρθε η ώρα η χώρα μας να θέσει υγιείς βάσεις για να χτίσει με διαφάνεια μία ανταγωνιστική 
οικονομία, πάνω στην οποία θα βασιστεί η ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Ήρθε η ώρα, μετά την αποφυγή της άτακτης χρεοκοπίας, να τεθούν επί τάπητος 
πολιτικές, που έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και εναρμονίζονται με τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες 
και πρακτικές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
 
Εξάλλου και το νέο Μνημόνιο θα ορίζει - μεταξύ των άλλων - ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει 
για την αποζημίωση των νέων, πρωτότυπων φαρμάκων στη βάση αντικειμενικών και αυστηρά 
ιατρικών και κόστους-οφέλους κριτηρίων. Μάλιστα, αναφέρει ότι μέχρι να υπάρξει η εγχώρια 
δυνατότητα γι’ αυτό, θα πρέπει να βασιστεί σε καλές πρακτικές αξιολόγησης της ιατρικής τεχνολογίας 
που ακολουθούν άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. 
 
Ακόμη, στο Μνημόνιο προβλέπεται ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να εξαιρέσει από την 
αποζημίωση φάρμακα, τα οποία δεν είναι αποτελεσματικά ή αποτελεσματικά σε σχέση με το κόστους 
τους με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Και ο ΕΟΦ θα πρέπει να αποκτήσει επιστημονική δυνατότητα να 
συμπεριλάβει κριτήρια κόστους-οφέλους στη διαδικασία αποζημίωσης. 
 
Τα τελευταία χρόνια, επιστημονικές ανακαλύψεις, όπως η χαρτογράφηση του ανθρώπινου 
γονιδιώματος και οι εξελίξεις στην μοριακή βιολογία και τη βιοτεχνολογία, έχουν ανοίξει νέους 
δρόμους και έχουν δημιουργήσει νέες μεθόδους ανακάλυψης φαρμάκων. Παράλληλα, η καλύτερη 
γνώση του πως προκαλούνται, αναπτύσσονται και επιδρούν διάφορα νοσήματα στο γενετικό και 
μοριακό επίπεδο του ανθρώπινου οργανισμού, έχει κάνει δυνατή την ανάπτυξη στοχευμένων 
θεραπειών που επηρεάζουν το μηχανισμό λειτουργίας της νόσου και συνδυάζουν αυξημένη 
αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια. 
 
Διεθνώς, οι φαρμακοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις εξαιτίας της δυσκολίας των 
ασφαλιστικών ταμείων να ανταποκριθούν στα υψηλά κόστη νοσηλείας, στις σχετικά υψηλές τιμές των 
φαρμάκων, στην αδυναμία των βιομηχανιών να βρουν καινοτόμα φάρμακα που να δικαιολογούν 
υψηλές τιμές πώλησης, καθώς και στην είσοδο και διείσδυση των γενοσήμων.  
Επιπλέον, το ρυθμιστικό πλαίσιο της φαρμακευτικής ανάπτυξης γίνεται ολοένα αυστηρότερο και πιο 
απαιτητικό με αποτέλεσμα να αυξάνεται πολύ το κόστος ανάπτυξης νέων προϊόντων. Η ανακάλυψη 
και εξέλιξη βιοτεχνολογικών προϊόντων είναι εξαιρετικά κοπιώδης και απαιτεί υψηλές επενδύσεις με 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα απόδοσης επενδύσεων. 
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ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα του κοινού, οι σύνεδροι που θα συμμετέχουν θα 
έχουν λάβει πρόσκληση από τους διοργανωτές ή από τις εταιρείες - χορηγούς, ενώ θα είναι 
διαθέσιμος ένας εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός εταιρικών και ατομικών συμμετοχών. Οι εταιρείες 
- χορηγοί και οι διοργανωτές θα συνεργαστούν από κοινού για την επιλογή ενός εξειδικευμένου 
κοινού υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών. Εκτός από τη 
συμμετοχή στις διαλογικές συζητήσεις και στα εργαστήρια, οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν και να συνδιαλεχθούν με ένα μοναδικό δίκτυο επαγγελματιών και ειδικών του κλάδου της 
κλινικής έρευνας και μέσα από τα διαλείμματα και γεύματα του συνεδρίου. 
 

Ανάμεσα στο κοινό που θα παρακολουθήσει το συνέδριο, περιλαμβάνονται: 
- Εκπρόσωποι Υπουργείων & Φορείς Δημοσίου  
- Διοικητές δημόσιων & ιδιωτικών νοσοκομείων  
- Ανώτατα στελέχη ασφαλιστικών οργανισμών δημόσιου & ιδιωτικού τομέα  
- Στελέχη ΕΟΦ και υγειονομικών περιφερειών  
- Στελέχη εταιριών κλινικής έρευνας  
- Διευθυντές ΕΣΥ  
- Ανώτατα στελέχη φαρμακευτικών επιχειρήσεων  
- Στελέχη εταιριών ιατρικού εξοπλισμού  
- Ερευνητές  
- Στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων  
- Στελέχη φαρμακαποθηκών  
- Διοικούντες ιατρικών & φαρμακευτικών φορέων  
- Ακαδημαϊκοί  
- Ιατροί  
- Δημοσιογράφοι  
 
Η διοργανώτρια εταιρία μεταξύ άλλων δεσμεύεται για: 
 Την επικοινωνία-προβολή του συνεδρίου μέσα από την εφημερίδα ασφαλίζομαι (free press με 

πανελλαδική κυκλοφορία και 70.000 τιράζ), τα περιοδικά Χρήμα, Ph.b (Pharma & Health Business) 
& Insurance World, το ηλεκτρονικό περιοδικό Χρήμα Week, το ηλεκτρονικό Portal 
insuranceworld.gr, τη νέα free press εφημερίδα για την υγεία και την ευζωία aλive, το portal 
φαρμακευτικής πολιτικής και πολιτικής υγείας virus.com.gr και καθώς και μέσα μαζικής 
ενημέρωσης που είναι χορηγοί επικοινωνίας του Συνεδρίου. 

 Τη χρήση της εκτεταμένης βάσης δεδομένων εγχώριων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων για την 
επιλογή του πλέον κατάλληλου κοινού. 

 Την αποστολή προσωπικής πρόσκλησης σε κάθε προσκεκλημένο για λογαριασμό των Εταιριών-
χορηγών. 

 Τη δημιουργία λίστας για τη διαχείριση και επιβεβαίωση των συμμετοχών των προσκεκλημένων.  
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ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

 
ETHOS MEDIA Α.Ε. 
 
Η Ethos Media Α.Ε. είναι μία εταιρία με εγχώρια και διεθνή παρουσία και δραστηριοποιείται στους 
τομείς των εκδόσεων επιχειρηματικών περιοδικών & εφημερίδων, στο internet, με portal, websites και 
ηλεκτρονικά newsletters καθώς και στο σχεδιασμό, την παραγωγή και τέλος την οργάνωση 
επιχειρηματικών συνεδρίων και ημερίδων. 
 
Πιο συγκεκριμένα, στις εκδόσεις της Ethos Media συγκαταλέγονται τα εξής επιχειρηματικά περιοδικά 
και εφημερίδες:  
 
 Το επενδυτικό και οικονομικό περιοδικό Χρήμα,  
 το περιοδικό για την πολιτική υγείας και φαρμάκου Ph.B (Pharma & Health Business),  
 το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World 
 η free press εφημερίδα για την υγεία και την ευζωία aλive και  
 η free press εφημερίδα ασφαλίζομαι. 
 

 Όσον αφορά στο internet, η Ethos Media δραστηριοποιείται με: 
  
 το ασφαλιστικό portal insuranceworld.gr,  
 την ιστοσελίδα www.hrima.gr 
 την εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα Χρήμα Week και  
 το portal φαρμακευτικής πολιτικής και πολιτικής υγείας virus.com.gr  
 
 

Τέλος, ένα από τα πιο δυνατά και σημαντικά brands της εταιρείας, είναι τα καταξιωμένα, 
επιχειρηματικά και θεματικά συνέδρια Money Conferences καθώς και οι ημερίδες για την ιδιωτική 
ασφάλιση που διοργανώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.  
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2008-12 
 

 
 

ΑΙΓΙΔΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  2008-12 
 

 

 

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2008-12   
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Για πληροφορίες σχετικά με θέματα χορηγιών: 
 
Κωνσταντίνος Ουζούνης   
CEO, Ethos Media SA   
Τηλ.: 210 998 4864    
E-mail: ouzounis.k@ethosmedia.eu  
 
Δέσποινα Τραυλού 
Business Development & Sales Director,  
Ethos Media SA 
Τηλ.: 210 998 4866 
E-mail: travlou.d@ethosmedia.eu  
 
Γιώργος Μελιτσιώτης 
Advertising Manager, Ethos Media SA 
Τηλ.: 210 998 4908  
E-mail: melitsiotis.g@ethosmedia.eu  
 
Λωρέττα Μπούρα 
Advertising Manager, Ethos Media SA 
Τηλ: 210 998 4902,  
E-mail: boura.l@ethosmedia.eu 
 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του 
συνεδρίου: 
Αιμίλιος Νεγκής  
Διευθυντής Σύνταξης περιοδικού Pharma & 
Health Business (Ph.B)  
Τηλ.: 210 998 4950   
 
Σοφία – Αφροδίτη Βουλγαράκη 
Communication & P.R. Manager, Ethos Media 
S.A. 
Τηλ. 210 998 4901 
Ε-mail: voulgaraki.s@ethosmedia.eu  
 
Αθηνά Φραδέλου 
Marketing & P.R. Manager, Ethos Media S.A. 
Τηλ.: 210 998 4905 
E-mail: fradelou.a@ethosmedia.eu 
 

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
εγγραφής συνέδρων: 
Κωνσταντίνος Σαλβαρλής 
Conferences Manager, Ethos media S.A  
Τηλ.: 210 998 4909 
E-mail: salvarlis.k@ethosmedia.eu  

                                                                          

                                                                                                   Νίκος Αθανασίου 

                                                                                                   Data Base Manager, Ethos media S.A. 

                                                                          Τηλ: 210 998 4912 

                                                                                                   E-mail: athanasiou.n@ethosmedia.eu 

 

 

 


