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∆ιονύσιος Φιλιώτης
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣfEE

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
PHARMASERVE - LILLY

B
ρισκόµαστε σε µια κρίσιµη καµπή σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των οικονοµικών του

συστήµατος υγείας. Τα χρέη των νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές τους έχουν

φτάσει σε πρωτοφανή ύψη, ενώ σε αναλόγως πρωτοφανή ύψη έχει φτάσει η σπατάλη

και η κακοδιαχείριση στο σύστηµα υγείας. Καθίσταται προφανές ότι το ένα πρόβληµα συνδέεται

άρρηκτα µε το άλλο. O επιχειρηµατικός κόσµος καθώς και οι επιστήµονες του τοµέα της υγείας

περιµένουν η νέα κυβέρνηση να υπερβεί τις υποσχέσεις που προέκυψε από τις εκλογές της 4ης

Οκτωβρίου και τις απλές διαπιστώσεις και να δώσει το ταχύτερο µια ολοκληρωµένη λύση και στα

δύο αυτά προβλήµατα.

Ορισµένες απλές αλήθειες πρέπει να γίνουν οδηγός για τη χάραξη µιας νέας πολιτικής για την

υγεία. Το φάρµακο, το οποίο αντιπροσωπεύει το 20% των συνολικών δαπανών υγείας, συχνά κα-

λείται να πληρώσει το «µάρµαρο» για τη σπατάλη και την κακοδιαχείριση στο υπόλοιπο 80% των

συνολικών δαπανών υγείας. Η µηχανοργάνωση θα δώσει τη λύση οδηγώντας σε έναν περιορισµό

των συνολικών δαπανών υγείας, της τάξης του 30%. Αντί, λοιπόν, να µιλάµε διαρκώς για την τιµή

της ασπιρίνης, η οποία καθορίζεται αποκλειστικά και µόνο από το κράτος, σε ασφυκτικά χαµηλά

επίπεδα σε σχέση µε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ας δούµε πώς µπορεί η Πολιτεία να εξοικονοµήσει

πόρους που αντιστοιχούν στο 150% της ετήσιας φαρµακευτικής δαπάνης. Πιστεύουµε ότι όλα

αυτά είναι γνωστά τόσο στα αρµόδια όργανα όσο και τη νέα πολιτική ηγεσία που προέκυψε από

τις εκλογές. Όπως θα πρέπει να έχει γίνει επίσης κατανοητό, ότι η αγορά ασφυκτιά, υπό το βάρος

των χρεών του κράτους.

Αποφάσεις αµέσου εφαρµογής
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∆ιεκδικούµε µια απλή, τολµηρή και ολοκληρωµένη λύση, που θα µπορούσε να εφαρµοστεί άµεσα. Η προαγωγή της

δηµοσίας υγείας δεν είναι αποκλειστική υπόθεση του κράτους γεγονός που καθιστά τη συµβολή των φαρµακευτι-

κών επιχειρήσεων αυτονόητη και αναµφισβήτητη. Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις συµβάλλουν καταλυτικά στην

άµεση πρόσβαση όλων των πολιτών σε φάρµακα εγγυηµένης ποιότητας και θεραπευτικής αποτελεσµατικότητας, µε

τις χαµηλότερες τιµές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτό τον τρόπο, στηρίζουν ενεργά το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.

Κατά συνέπεια, η Πολιτεία οφείλει να περιφρουρήσει και να ενισχύσει αυτή τη θετική ισορροπία, µε την προώθηση

βιώσιµης λύσης για το θέµα των χρεών και να ανοίξει, µε αυτό τον τρόπο, µια νέα σελίδα εποικοδοµητικής συνερ-

γασίας µε τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις.

∆ιονύσιος Φιλιώτης



Ποιό είναι το βασικό πρόβληµα
της Υγείας στη χώρα µας;

Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων στην
Ελλάδα είναι πολυδιασπασµένη και καθορίζεται
εν πολλοίς από κοµµατικές µέριµνες, τις
εκάστοτε ανάγκες της πολιτικής διαµάχης και
την επικοινωνιακή στρατηγική. Χρειάζεται να
διαµορφωθούν πιο αντικειµενικά κριτήρια στη
λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα του
συστήµατος.

Πώς µπορεί να γίνει αυτό;

Σε πρώτη φάση είναι αναγκαίος ο συντονισµός
της δράσης των υπουργείων Οικονοµίας
(υπεύθυνο για την κατανοµή των πόρων, τη
δηµοσιονοµική πολιτική αλλά και τη φορολόγηση
ή µη της ιδιωτικής ασφάλισης), Εργασίας
(διαχείριση ασφαλιστικών ταµείων και πόρων,
δίκτυο πρωτοβάθµιας υγείας του ΙΚΑ),
Ανάπτυξης (τιµές φαρµάκων), Υγείας
(ρυθµιστικός έλεγχος του συστήµατος και,
κυρίως, διαχείριση νοσοκοµείων) και Παιδείας
(ιατρική και υγειονοµική εκπαίδευση, καθώς και
συνυπευθυνότητα στη λειτουργία των
πανεπιστηµιακών κλινικών).

Στην Ελλάδα δεν φηµιζόµαστε για
τις διακλαδικές δράσεις...

Είναι απαραίτητη η εκπόνηση κοινών και
συντονισµένων δράσεων όλων των υπουργών,
που ως στόχο τους θα έχουν τη βελτίωση της
υγείας του ελληνικού λαού. Είναι επίσης
αναγκαία η ευρύτερη δηµόσια συζήτηση για τα
ζητήµατα της υγειονοµικής πολιτικής -µια
συζήτηση, που πρέπει να βασίζεται σε
αντικειµενικά στοιχεία και στην ανάλυση
εναλλακτικών επιλογών.

Σε κάθε περίπτωση, ποια είναι τα βασικά
στοιχεία της πολιτικής σας πρότασης;

Τα βασικά στοιχεία µιας ουσιαστικής
µεταρρυθµιστικής πολιτικής είναι τα εξής:

• Ενίσχυση της δηµόσιας υγείας.

• Προσωπική φροντίδα από οικογενειακούς
γιατρούς
σε όλους τους Έλληνες πολίτες.

• Συντονισµός της δράσης των κυριότερων
ασφαλιστικών φορέων.

• Επαγγελµατοποίηση της
διοίκησης υπηρεσιών υγείας.

• Βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής
φροντίδας.

• Επέκταση της λειτουργίας των δηµόσιων
υπηρεσιών υγείας και νοσοκοµείων τις
απογευµατινές ώρες (εργαστήρια,
αξονικοί και µαγνητικοί τοµογράφοι), µε
στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας και την αύξηση στην
παραγωγικότητα του συστήµατος.

• Παροχή κινήτρων στους λειτουργούς του
συστήµατος υγείας για την αποδοτικότερη
αξιοποίηση των πόρων.

• Αξιοκρατία και σπάσιµο του κοµµατισµού
στους διορισµούς διοικητικών και
υγειονοµικών στελεχών του συστήµατος.

• Αναµόρφωση του προγράµµατος
σπουδών των ιατρικών σχολών.

• Αναβάθµιση του επαγγελµατικού γοήτρου
και της στελέχωσης του νοσηλευτικού
προσωπικού.

• Ενίσχυση της ιατρικής δεοντολογίας.

Φαντάζοµαι πως θα κοστίζουν
πολλά όλα αυτά...

Κατά την άποψή µου, το κόστος αυτών των
µεταρρυθµίσεων µπορεί να καλυφθεί από τη
µείωση των διαρροών δηµόσιων πόρων προς
τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και
θεραπευτήρια, την εξοικονόµηση πόρων στη
συνταγογραφία των φαρµάκων και στη χρήση
διαγνωστικών εξετάσεων και την πιο
αποτελεσµατική προµήθεια ιατρικών υλικών και
συσκευών.

Η Υγεία απαιτεί ισχυρή βούληση
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Απόσπασµα από τη συνέντευξη του
κ. Ηλία Μόσιαλου στο ΕΘΝΟΣ,
26 Σεπτεµβρίου 2009

Ηλίας Μόσιαλος
Καθηγητής της Πολιτικής της

Υγείας & ∆ιευθυντής του Κέντρου
Οικονοµικών της Υγείας LSE,

Βουλευτής Επικρατείας



ΘΕΣΕΙΣ #74 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Την πρόθεσή του να συµµετάσχει δηµιουργικά στην προσπάθεια διαµόρφωσης και
εφαρµογής προτάσεων που θα συµβάλλουν στην ενίσχυση του Συστήµατος Υγείας,
ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα και αποτελεσµατικότερα στο ρόλο του, εξέ-
φρασε ο ΣfΕΕ, µε επιστολή που έστειλε στην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, στην Υπουργό Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κυρία Λούκα Κατσέλη και στον Υπουργό Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Η επιστολή έχει ως ακολούθως.

Πιστεύουµε ότι στο πλαίσιο ενός νέου πνεύµατος διαβούλευσης και συµµετοχής στην εκπόνηση και προώθηση
λύσεων, το οποίο εκφράζει η νέα κυβέρνηση, ο ΣfEE, µε την συσσωρευµένη γνώση και πείρα των µελών του,
µπορεί να αποδειχθεί εµπράκτως πολύτιµος αρωγός και σύµµαχος της Πολιτείας.

Πιστεύουµε ότι µέσα σε ένα πλαίσιο εποικοδοµητικής διαβούλευσης, ο ΣfEE µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στη
διαµόρφωση σύγχρονων και βιώσιµων λύσεων, λύσεις που ενδυναµώνουν το σύστηµα υγείας και προάγουν το
κοινό συµφέρον των Πολιτών, της Πολιτείας και των φαρµακευτικών επιχειρήσεων.

Ο ΣfΕΕ πολύτιµος αρωγός
και σύµµαχος της πολιτείας

Επικαιρότητα
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Τα θέµατα που θα θέλαµε να συζητηθούν είναι:

1. Η ταχύτατη προώθηση της µηχανοργανώσεως και του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού
του συστήµατος υγείας, των ασφαλιστικών ταµείων και των νοσοκοµείων ως µοναδική
και αποτελεσµατική επιλογή για τον έλεγχο των συνολικών δαπανών υγείας, την
καταπολέµηση της σπατάλης, της προκλητής συνανταγογράφησης και των πλαστών
συνταγών.

2. Η διατήρηση και επαύξηση της
απασχόλησης στο χώρο του
φαρµάκου καθώς η µεγαλύτερη αξία
για µια επιχείρηση είναι το ανθρώπινο
δυναµικό της. Είναι δεδοµένο ότι ο
κλάδος του φαρµάκου αποτελεί ένα
από τους υγιέστερους και
δυναµικότερους κλάδους της
οικονοµίας µε σηµαντική συµβολή
στην αύξηση της απασχόλησης και την
ενίσχυση της εθνικής οικονοµίας.
Επιδιώκουµε να διαµορφώσουµε τους
όρους και τις προϋποθέσεις για την
κατοχύρωση του σηµερινού επιπέδου
απασχόλησης, αλλά και για την
αύξησή της, πάντοτε στο πλαίσιο µιας
δυναµικής ελληνικής φαρµακευτικής
βιοµηχανίας, κέντρο καινοτοµίας και
τεχνολογικής υπεροχής µε σαφή
εξαγωγικό προσανατολισµό.

3. Η προσέλκυση επενδύσεων στην έρευνα και η θεσµοθέτηση κινήτρων υπέρ της
έρευνας και των κλινικών ερευνών ειδικότερα, καθώς και η διοργάνωση ∆ιεθνούς
Συνεδρίου Κλινικών Ερευνών στην Αθήνα.

4. Το πρόβληµα των παραλλήλων εξαγωγών και το πρόβληµα των ταινιών γνησιότητος
των παραλλήλως εξαγοµένων φαρµάκων που επικολλούνται σε πλαστές συνταγές και
αποζηµιώνονται από τα ασφαλιστικά Ταµεία.

Είµαστε βέβαιοι ότι µπο-

ρούµε να συµβάλλουµε, µε

ολοκληρωµένες και εποικο-

δοµητικές προτάσεις, έτσι

ώστε η δηµιουργία µιας λί-

στας, την οποία έχετε εξαγ-

γείλει, να οδηγήσει σε

θετικά αποτελέσµατα για

τους πολίτες και το σύ-

στηµα υγείας.
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5. Η λίστα φαρµάκων. Είµαστε βέβαιοι ότι µπορούµε να συµβάλλουµε µε ολοκληρωµένες και
εποικοδοµητικές προτάσεις έτσι ώστε η δηµιουργία µιας λίστας, την οποία έχετε εξαγγείλει, να οδηγήσει
σε θετικά αποτελέσµατα για τους πολίτες και το σύστηµα υγείας χωρίς τις παγίδες της προηγούµενης
λίστας που οδήγησαν σε εκτόξευση της δαπάνης και άδικους περιορισµούς στην άµεση πρόσβαση στα
φάρµακα.

6. Τα χρέη των νοσοκοµείων. Θα θέλαµε να µας
ενηµερώσετε για το κρίσιµο αυτό θέµα, το οποίο, όπως
έχετε εξαγγείλει, πρόκειται να αντιµετωπιστεί σύντοµα.
Όπως είναι κατανοητό, οι επιχειρήσεις, ιδίως στις
δύσκολες σηµερινές στιγµές, πρέπει να έχουν µια όσο
γίνεται πιο ολοκληρωµένη εικόνα του µέλλοντος έτσι
ώστε να προγραµµατίζουν µε ασφάλεια τις επόµενες
κινήσεις τους.

7. Η επιστροφή στα Ταµεία (Rebate). Παρουσίαση των
πραγµατικών προβληµάτων και δυσκολιών του θέµατος
και προσπάθεια για εξεύρεση λύσεως προς άρση του
αδιεξόδου.

8. Τα ∆ιαδηµοτικά ∆ίκτυα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας. Ενηµέρωση για την αιγίδα του ΣfEE στην
προσπάθεια των ∆ήµων για την προσφορά
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.

Είµαστε αισιόδοξοι, ότι υπό την ηγεσία σας, το Υπουργείο θα
προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση σε ρυθµίσεις στα πλαίσια µιας
ειλικρινούς αµφίπλευρης επικοινωνίας και συνεργασίας, κατά
τρόπο που να διασφαλίζει τον κοινωνικό ρόλο του κράτους αλλά
και την καθιέρωση συνθηκών ορθολογικής και ανταγωνιστικής λειτουργίας των επιχειρήσεών προς όφελος του
Έλληνα πολίτη και των εργαζοµένων του κλάδου.

Ευχόµαστε ευόδωση του τόσο σηµαντικού για τη χώρα µας έργου που αναλάβατε, και στο πλαίσιο της
διαβούλευσης που έχετε καθιερώσει µε τους κοινωνικούς εταίρους και φορείς, ο ΣfEE θα είναι αρωγός στο
δύσκολο πλην όµως εθνικής σηµασίας έργο σας.

∆ιονύσιος Φιλιώτης
Πρόεδρος ΣfEE

Όπως είναι κατανοητό,

οι επιχειρήσεις, ιδίως στις

δύσκολες σηµερινές

στιγµές, πρέπει να έχουν

µια όσο γίνεται

πιο ολοκληρωµένη εικόνα

του µέλλοντος έτσι ώστε

να προγραµµατίζουν µε

ασφάλεια τις επόµενες

κινήσεις τους.
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Γιάννης Στουρνάρας
Καθηγητής Οικονοµικών

του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Επιστηµονικός ∆ιευθυντής

του ΙΟΒΕ (Ίδρυµα Οικονοµικών και
Βιοµηχανικών Ερευνών)

Οι δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζουν αύξηση τα τελευταία χρόνια σε πολλές
χώρες του ΟΟΣΑ και ιδιαιτέρως στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, και σύµφωνα µε τα πλέον
πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 1997 οι δαπάνες υγείας στην ευρωζώνη ήταν 9,1% του ΑΕΠ
έναντι 8,4% στην Ελλάδα, ενώ το 2007 ήταν 9,8% και 9,6% αντιστοίχως. Αν µάλιστα στην
περίπτωση της Ελλάδας συνυπολογιστούν και τα χρέη των νοσοκοµείων προς τους
προµηθευτές τους (φάρµακα και υγειονοµικό υλικό), τότε οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα
ξεπερνούν σήµερα το µέσο όρο της ευρωζώνης.

Η γήρανση του πληθυσµού, η αύξηση του αριθµού των µεταναστών, οι εξελίξεις στην ιατρική
τεχνολογία και τη βιοτεχνολογία, τα ακριβότερα νέα φάρµακα που ενσωµατώνουν υψηλότερες
δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, είναι ορισµένοι από τους αντικειµενικούς παράγοντες που
ερµηνεύουν την αύξηση των δαπανών υγείας, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η αύξηση αυτή των
δαπανών υγείας µπορεί να λεχθεί ότι είναι το τίµηµα που πληρώνουµε για το αυξηµένο
προσδόκιµο ζωής και τις καλύτερες συνθήκες υγείας σε σχέση µε το (όχι και τόσο µακρινό)
παρελθόν.

Μέρος των δαπανών υγείας αποτελεί η φαρµακευτική δαπάνη η οποία και αυτή παρουσιάζει
αύξηση. Το 1997 η φαρµακευτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 1,4% στην ευρωζώνη και
1,3% στην Ελλάδα, ενώ το 2007 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 1,6% και 2,4%, παρουσιάζουν
δηλαδή µια δυσαναλόγως, σχετικά µε το µέσο όρο της ευρωζώνης, µεγάλη αύξηση, γεγονός το
οποίο επιζητά ερµηνεία.

Πιο συγκεκριµένα, ένα από τα βασικά ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν είναι το εξής:
Η αύξηση της φαρµακευτικής δαπάνης οφείλεται σε αυξηµένες τιµές φαρµάκων ή σε αυξηµένη
κατανάλωση;

Σωστά στοιχεία
για σωστές αποφάσεις
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Πριν επιχειρηθεί να απαντηθεί το ερώτηµα αυτό, είναι σκόπιµο να αναφερθούν τα στοιχεία που αφορούν το ύψος
της φαρµακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα.

• Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων (ΕΟΦ) καταγράφει τις συνολικές πωλήσεις φαρµάκων, που
αποτελούνται από: τη δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη, τις πωλήσεις φαρµάκων προς τα νοσοκοµεία, τα
παραλλήλως εξαγόµενα φάρµακα, τα φάρµακα που αγοράζουν µε δικά τους έξοδα οι Έλληνες ή οι
τουρίστες, και τη συµµετοχή που πληρώνουν οι ασφαλισµένοι. Η δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη, που
ενδιαφέρει ιδιαιτέρως το Κράτος, περιλαµβάνει τα ποσά που πληρώνουν τα Ταµεία για την κάλυψη των
εξω-νοσοκοµειακών ασθενών σε λιανικές τιµές συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µείον τη συµµετοχή των
πολιτών.

• Με βάση τα στοιχεία του ΕΟΦ, οι συνολικές πωλήσεις φαρµάκων το 2007 (σε λιανικές τιµές) ήταν €7,87
δισ. Η δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη (πλην ΝΑΤ), σύµφωνα µε απολογιστικά στοιχεία που έδωσε στη

δηµοσιότητα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Ανδρέας Λοβέρδος, ανήλθε σε €3,95 δισ. το 2007, σε €4,42
δισ. το 2008 και εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στα €4,96 δισ. το
2009.

Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι, σε αντίθεση
µε τις τιµές των ιατρικών βοηθηµάτων και του υγειονοµικού
υλικού που δεν ελέγχονται από το Κράτος, οι τιµές των
φαρµάκων στην Ελλάδα καθορίζονται από το Κράτος µε βάση
το µέσο όρο των τριών χαµηλότερων τιµών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Συνεπώς, οι τιµές των φαρµάκων αυτών καθορίζονται
σε χαµηλά επίπεδα.

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι από τις µειώσεις τιµών των
φαρµάκων λόγω λήξης του ∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας
(πατέντα), καθώς και από την αναθεώρηση των τιµών κατά τη

διάρκεια της τετραετίας µετά την έγκρισή τους, προκύπτει σηµαντικό όφελος για το Κράτος. Ενδεικτικά
αναφέρουµε ότι, το συνολικό όφελος για το Κράτος από τις µειώσεις των τιµών στα ∆ελτία Τιµών Φαρµάκων,
που εκδόθηκαν σε διάστηµα περίπου 2,5 ετών (από τον Νοέµβριο του 2006 µέχρι τον Μάιο του 2009), ανήλθε στα
€190,97 εκατ., δηλαδή σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µελέτης του ΙΟΒΕ (∆ιαχρονική Ανάλυση Μεταβολής των Τιµών Φαρµάκων κατά την
περίοδο 1997 – 2008), τον κυρίαρχο ρόλο στην εξέλιξη της φαρµακευτικής δαπάνης διαδραµατίζουν άλλοι
παράγοντες (π.χ. η έλλειψη µηχανοργάνωσης και ελέγχου στο σύστηµα υγείας, κοινωνικοοικονοµικοί και
δηµογραφικοί παράγοντες κλπ.) και όχι οι τιµές φαρµάκων. Εποµένως, είναι κρίσιµη η εισαγωγή σύγχρονων
λογιστικών και πληροφοριακών συστηµάτων στο σύνολο του συστήµατος υγείας, ώστε να υπάρχει ακριβής
µέτρηση, έλεγχος και αξιολόγηση κάθε διαδικασίας. Μόνο έτσι µπορεί να ωφεληθεί τόσο ο τελικός χρήστης όσο
και το δηµόσιο. Είναι προφανές ότι, για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των δαπανών υγείας µέρος των οποίων είναι
η φαρµακευτική δαπάνη, είναι απαραίτητο να λαµβάνονται υπόψη τα σωστά στοιχεία, ώστε κάθε ερµηνευτική
προσέγγιση να είναι ουσιώδης και κάθε µέτρο χάραξης πολιτικής υγείας να επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.

1 Λόγω έλλειψης στοιχείων δεν υπολογίστηκε το συνολικό όφελος που προέκυψε από τις µειώσεις τιµών στα ∆ελτία Τιµών Φαρµάκων 2/07

και 5/08

Πίνακας Εξέλιξης Φαρµακευτικής
∆απάνης Ασφαλιστικών Ταµείων

Έτος Φαρµακευτική ∆απάνη
Ασφαλιστικών Ταµείων

(δισ. €)
2004 2,37
2005 2,80
2006 3,44
2007 3,95
2008 4,42
2009 * 4,96

*εκτίµηση

Σηµείωση: ∆εν περιλαµβάνονται οι δαπάνες του Οίκου Ναύτου
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Γεώργιος Προβόπουλος
∆ιοικητής Τραπέζης Ελλάδας

∆ιδάγµατα από την Οικονοµική Κρίση
Τρεις σηµαντικοί στόχοι µεταρρυθµίσεων
Παραθέτουµε αποσπάσµατα από την οµιλία του ∆ιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος
κ. Γ. Προβόπουλου µε θέµα: «Ο ρόλος του πιστωτικού συστήµατος στην έξοδο από την κρίση και στη
µακροχρόνια οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη» που εκφωνήθηκε στην εκδήλωση της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος στο King George Palace, 25 Ιουνίου 2009.
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«Προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί στο µέλλον η πιθανότητα µεγάλης χρηµατοπιστωτικής δια-
ταραχής, απαιτείται ο επανασχεδιασµός της παγκόσµιας πιστωτικής αρχιτεκτονικής, αν και, από
τη φύση τους, οι πιστωτικές κρίσεις δεν είναι δυνατό να εξαφανιστούν.

Ο στόχος των µεγάλων προσπαθειών µεταρρύθµισης οι οποίες έχουν ήδη δροµολογηθεί είναι:

Πρώτο, να τιθασευτεί η µυωπική συµπεριφορά των πιστωτικών ιδρυµάτων, η οποία οδηγεί σε
στρεβλή εκτίµηση των κινδύνων ή ακριβέστερα σε υποεκτίµηση των κινδύνων. Θα πρέπει λοι-
πόν να εκλείψουν τα κίνητρα που οδηγούν σε υπερβολική προσήλωση σε βραχυπρόθεσµες αν-
ταµοιβές και σε αδιαφορία για τις πιο µακρόπνοες στοχεύσεις, από τις οποίες εξαρτώνται η
συστηµική σταθερότητα και η κοινωνική ευηµερία. Η σύνδεση σε κάθε οργανισµό της αµοιβής
των στελεχών που λαµβάνουν αποφάσεις οικονοµικής σηµασίας µε τη µακροχρόνια απόδοση
σταθµισµένη µε τον κίνδυνο είναι ένα καλό παράδειγµα για το πώς µπορεί να επιτευχθεί ο στό-
χος αυτός.

∆εύτερο, να ελαττωθεί η υπερκυκλικότητα του πιστωτικού συστήµατος, δηλαδή η προδιά-
θεση του συστήµατος να εκτίθεται υπερβολικά σε κινδύνους, όταν ο οικονοµικός κύκλος βρί-
σκεται σε άνοδο, ενώ σε περιόδους ύφεσης να τηρεί υπερβολικά συντηρητική στάση
αποστερώντας από τις αναγκαίες πιστώσεις τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ο τρόπος κα-
θορισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων και η αναµόρφωση ορισµένων λογιστικών προτύπων
µπορούν να συµβάλουν στον περιορισµό της υπερκυκλικότητας.

Τρίτο, να ενισχυθεί η διαφάνεια σε όλες τις πτυχές λειτουργίας του πιστωτικού συστήµατος,
ώστε οι συναλλασσόµενοι µε αυτό να βασίζουν τις επιλογές και τη δράση τους σε επαρκείς,
επίκαιρες και αξιόπιστες πληροφορίες. Αυτό ισχύει για όλα τα τµήµατα του πιστωτικού συ-
στήµατος. Από τα εργαλεία και τους ισολογισµούς των τραπεζών µέχρι τις εταιρίες αξιολό-
γησης πιστοληπτικής διαβάθµισης, τα πρότυπα ελέγχου και αξιολόγησης, τους κανόνες και
τις µεθόδους εποπτείας. Η διαφάνεια ενισχύει τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων προλαµ-
βάνοντας συµπεριφορά αγέλης. Τέλος θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται περισσότερα στοιχεία
και πληροφορίες που αφορούν οργανισµούς µε συστηµική σηµασία, οι οποίοι δεν εντάσσον-
ται σε ρυθµιστικό πλαίσιο κανονιστικής εποπτείας (π.χ. τα hedge funds).
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Η θεώρηση του συστηµικού κινδύνου
«Είναι θετικό ότι έχει ήδη ξεκινήσει διεθνώς µια συστη-
µατική προσπάθεια αναµόρφωσης της άσκησης της επο-
πτείας σε διασυνοριακή βάση λαµβάνοντας υπόψη όλα
τα προαναφερθέντα προβλήµατα. Σηµαντικότατη υπήρξε
προς την κατεύθυνση αυτή η συµβολή της πρόσφατης
Έκθεσης De Larosière, τα συµπεράσµατα της οποίας υιο-
θέτησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 19-20 Μαρτίου.
Στην έκθεση De Larosière προτείνεται η σύσταση ενός
νέου εποπτικού οργάνου, του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
Συστηµικού Κινδύνου, το οποίο θα συλλέγει και θα ανα-
λύει τις πληροφορίες που αφορούν ή συνδέονται µε τη
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, έχοντας ως τελικό
σκοπό τη διατύπωση προειδοποιήσεων, συµβουλών και
κατευθυντήριων γραµµών για τη διατήρηση της σταθε-
ρότητας σε επίπεδο συστήµατος.

Η έκθεση ενθαρρύνει, επίσης, την ισχυροποίηση των διασυνοριακών δεσµών των εθνικών φορέων άσκησης επο-
πτείας επί των τραπεζών, των κεφαλαιαγορών και των ασφαλιστικών εταιρειών µέσω της δηµιουργίας του Ευ-
ρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας. Το σχέδιο προβλέπει µετασχηµατισµό των ήδη
υπαρχουσών Ευρωπαϊκών επιτροπών εποπτών, ώστε αυτές να αποκτήσουν τη δυνατότητα να δίνουν κατευθύν-
σεις υποχρεωτικά εφαρµοστέες, σχετικά µε τον οµοιόµορφο τρόπο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού θεσµικού πλαι-
σίου µε στόχο την µεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση των εποπτικών µεθοδολογιών των επιµέρους χωρών. Ακόµη θα
αποκτήσουν µεγαλύτερο ρόλο στο συντονισµό της διασυνοριακής συνεργασίας των εθνικών εποπτικών αρχών,
σε περιόδους τόσο οµαλότητας όσο και κρίσεων.

Την εβδοµάδα (18-19 Ιουνίου), το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
Συστηµικού Κινδύνου θα εκλέγεται από το Γενικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο οποίο µε-
τέχουν οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών των 27 χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, προκειµέ-
νου οι προτάσεις αυτές να τεθούν σε πλήρη εφαρµογή στη διάρκεια του 2010, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τις απαραίτες πρωτοβουλίες για τη συµπλήρωση της κοινοτικής νοµοθε-
σίας έως το φθινόπωρο.

Στην Ελλάδα, η δοµή και η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος τραπεζικής εποπτείας έχουν συµβάλει ώστε οι
επιπτώσεις από τη διεθνή κρίση να είναι πολύ ηπιότερες. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τα θεµελιώδη µεγέθη του ελ-
ληνικού τραπεζικού συστήµατος να έχουν επηρεαστεί σε χαµηλότερο βαθµό από τη διεθνή κρίση, σε σύγκριση
µε τα τραπεζικά συστήµατα άλλων χωρών. Σε αυτό έχουν συµβάλει οι συνεχείς έλεγχοι από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος, η οριακή µόνο έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε λεγόµενα “τοξικά” στοιχεία ενεργητικού, η µικρή εξάρ-
τησή τους από τις αγορές για την άντληση κεφαλαίων και οι ικανοποιητικοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και
µόχλευσης. Τα δεδοµένα αυτά επέτρεψαν στις ελληνικές τράπεζες να παραµένουν κατά βάση υγιείς και ισχυρές.
Αυτό δεν πρέπει να µας κάνει να επαναπαυόµαστε, ιδίως µάλιστα έπειτα και από τα αποτελέσµατα που δηµοσί-
ευσαν οι ελληνικές τράπεζες για το α’ τρίµηνο του 2009, τα οποία, αν και δεν απειλούν τη σταθερότητα του πι-
στωτικού συστήµατος, δείχνουν ότι συνεχίζεται η πτωτική τάση που διαµορφώθηκε το 2008. Απαιτείται, συνεπώς,
συνεχής επαγρύπνηση.

Θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται

περισσότερα στοιχεία και

πληροφορίες που αφορούν

οργανισµούς µε συστηµική

σηµασία, οι οποίοι δεν εντάσσονται

σε ρυθµιστικό πλαίσιο

κανονιστικής εποπτείας

(π.χ. τα hedge funds)
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Stress Τests στο Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα
«Η Τράπεζα της Ελλάδος κινείται ήδη από καιρό στην κατεύθυνση αυτή, προτρέποντας τις τρά-
πεζες να εφαρµόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν χρηµατοπιστωτική αντοχή, σταθερότητα και
αποτελεσµατική λειτουργία. Πολιτικές που οδηγούν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης,
την αύξηση των προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων, τη αποτελεσµατική χρήση του κυ-
βερνητικού σχεδίου για την ενίσχυση των κεφαλαίων και της ρευστότητας, τον περιορισµό των
έκτακτων παροχών προς τα στελέχη τους και τη µη διανοµή µερίσµατος. Όλα αυτά δηµιουργούν
πρόσθετα «µαξιλάρια», που θωρακίζουν τις τράπεζες στην δύσκολη περίοδο που διανύουµε.

Ενθαρρυντικά πάντως ήταν τα αποτελέσµατα των
ασκήσεων προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων
(stress tests), που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλά-
δος στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής διαβούλευσης
µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Μάλιστα, στα συµ-
περάσµατα της αποστολής του ∆ΝΤ, αφού επισηµαί-
νεται ότι οι «αρχές αντέδρασαν µε επαρκή
προνοητικότητα στην χρηµατοοικονοµική κρίση…»,
διαπιστώνεται ότι «το τραπεζικό σύστηµα φαίνεται να
διαθέτει αρκετές δικλείδες ασφαλείας, ώστε να µπο-
ρέσει να αντεπεξέλθει στην αναµενόµενη επιβρά-
δυνση». Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τα
υποθετικά σενάρια που εφαρµόστηκαν συνοψίζονται
στην πρώτη Έκθεση για τη Χρηµατοπιστωτική Σταθε-
ρότητα, που δηµοσίευσε στα µέσα Ιουνίου η Τράπεζα
της Ελλάδος. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο ελληνι-
κός τραπεζικός τοµέας ως σύνολο είναι σε θέση να
αντεπεξέλθει ακόµη και σε ιδιαίτερα έντονες, και ελά-
χιστα πιθανές διαταραχές. Συγκεκριµένα, η πλειοψη-
φία των τραπεζών διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή
βάση, ακόµη και µετά την απορρόφηση των ζηµιών
που θα προέκυπταν από τυχόν υλοποίηση των
ακραίων θεωρητικών σεναρίων. Για ελάχιστο αριθµό
τραπεζών η απορρόφηση ζηµιών αυτού του µεγέ-
θους θα οδηγούσε σε αποδυνάµωση της κεφαλαι-
ακής βάσης, η οποία όµως δεν θα δηµιουργούσε
συστηµικό κίνδυνο, δηλαδή δεν θα κλόνιζε το συνο-
λικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να διενεργεί ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστά-
σεων και στο µέλλον, κρίνοντας ότι αυτές προσφέρουν χρήσιµες πληροφορίες που συµβάλ-
λουν στο εποπτικό της έργο, και όπου διαπιστώνει αδυναµίες θα λαµβάνει τα κατάλληλα
διορθωτικά µέτρα. Σε ζητήµατα που αφορούν την τραπεζική εποπτεία και τη χρηµατοπιστωτική
σταθερότητα, δεν χωρεί ο παραµικρός εφησυχασµός.»

«Στην έκθεση De Larosière

προτείνεται η σύσταση ενός

νέου εποπτικού οργάνου,

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

Συστηµικού Κινδύνου,

το οποίο θα συλλέγει

και θα αναλύει τις

πληροφορίες που αφορούν

ή συνδέονται µε τη

χρηµατοπιστωτική

σταθερότητα, έχοντας ως

τελικό σκοπό τη διατύπωση

προειδοποιήσεων,

συµβουλών και

κατευθυντήριων γραµµών

για τη διατήρηση

της σταθερότητας

σε επίπεδο συστήµατος».
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Περίληψη της εκθέσεως του ΙΟΒΕ για τη
Φαρµακευτική Αγορά στην Ελλάδα

Κύριο Θέµα

Περίπου το 1 στα 5 ευρώ της συνολικής δαπάνης υγείας δαπανάται στα φάρµακα, σύµ-
φωνα µε την Ετήσια Έκθεση 2009 του ΙΟΒΕ για την Αγορά Φαρµάκου στην Ελλάδα.
Ακόµα, την περίοδο 1997-2008 καταγράφηκε µέση µείωση τιµής 6,6% στα πρώτα
100 σε πωλήσεις φάρµακα. Στο σύνολο των φαρµάκων της αγοράς, την ίδια πε-
ρίοδο, καταγράφηκε µέση αύξηση τιµής 1,32%. Η απασχόληση στη φαρµακοβιο-
µηχανία ανέρχεται στους 13,5 χιλ. εργαζόµενους και παρουσιάζει εξαιρετική άνοδο
την τελευταία εξαετία, όταν στους περισσότερους κλάδους οικονοµικής δραστη-
ριότητας µειώνεται ή παραµένει στάσιµη.

Στην Ετήσια Έκθεση περιγράφονται και αναλύονται οι παράγοντες της εγχώριας ζήτησης, η διάρθρωση της προ-
σφοράς του κλάδου, οι τάσεις του εξωτερικού εµπορίου, το θεσµικό πλαίσιο και το διεθνές περιβάλλον της φαρ-
µακευτικής αγοράς.

Συχνά παρατηρείται µία σύγχυση ανάµεσα στη «φαρµακευτική δαπάνη» και τις «συνολικές φαρµακευτικές πωλήσεις».
Αρχικά, λοιπόν, πρέπει να διευκρινίσουµε πώς υπολογίζονται τα µεγέθη αυτά. Οι πωλήσεις φαρµάκων από τις φαρµα-
κευτικές επιχειρήσεις προς τα Νοσοκοµεία και τις Φαρµακαποθήκες / Φαρµακεία καταγράφονται σε µηνιαία βάση από
τον ΕΟΦ. Σε ότι αφορά στη φαρµακευτική δαπάνη, στην Ελλάδα η µέτρηση της είναι εναρµονισµένη µε τα διεθνή πρό-
τυπα καταγραφής Εθνικών Λογαριασµών Υγείας του ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε τα οποία ως φαρµακευτική δαπάνη ορίζεται η
δαπάνη για φάρµακα που χορηγούνται σε ασθενείς εκτός νοσοκοµείων, δηλαδή µόνο µέσω φαρµακείων. Συνεπώς, η φαρ-
µακευτική δαπάνη είναι κλάσµα µόνον των συνολικών φαρµακευτικών πωλήσεων.

Επίσης, η δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη, δηλαδή το ποσό µε το οποίο αποζηµιώνουν τα Ασφαλιστικά Ταµεία, υπολογί-
ζεται ότι είναι περίπου ίσο µε το 1/2 των συνολικών πωλήσεων (συµπεριλαµβανοµένων και των νοσοκοµειακών πωλήσεων).
Ακόµη, σηµειώνεται ότι η δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη ανακοινώθηκε επισήµως µε υπουργική απόφαση και προκύπτει
ότι το 2006 ήταν €3,22 δισ. ενώ το 2007 ήταν €3,83 δισ.



Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της ΕΣΥΕ, η φαρµακευτική δαπάνη στην Ελλάδα το 2007 ανήλθε
στα€4,5 δισ. και αποτελεί το 21,6% της ∆απάνης Υγείας και το 2% του ΑΕΠ. ∆ιαχρονικά, παρατηρούµε
ότι το φάρµακο στην Ελλάδα αποτελεί ένα µικρό µέρος της δαπάνης για υγεία (περίπου το 1/5 της).
Επίσης, το φάρµακο αποτελεί κοινωνικό αγαθό, καθώς η σχετική δαπάνη καλύπτεται, κατά 86,5%
(µέσος όρος περιόδου 2000-2007), από την κοινωνική ασφάλιση (∆ιάγραµµα 1).

∆ιάγραµµα 1
∆ηµόσια και Ιδιωτική Φαρµακευτική ∆απάνη

Αξίζει να επισηµανθεί ότι, όπως αποδει-
κνύεται από πρόσφατη µελέτη του ΙΟΒΕ
σχετικά µε τη διαχρονική πορεία των
τιµών φαρµάκων, τη δεκαετία 1997-
2008 παρατηρήθηκε συνολική µείωση
της τιµής των 100 πρώτων (µε βάση τις
πωλήσεις του 2008) φαρµάκων, της

τάξης του 6,6%. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο, για τα 100 πρώτα σε πωλήσεις φάρµακα, η σταθµι-
σµένη µεταβολή της τιµής µε βάση το µερίδιο των πωλήσεων στο σύνολο της αγοράς, ήταν της τάξης
του µείον 2,21% ενώ σταθµισµένη µε βάση το µερίδιο στις ποσότητες η τιµή µειώθηκε κατά 4,95%.
Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη, η µέση τιµή των φαρµάκων που κυκλοφορούσαν στην αγορά το 2008 –
περίπου 12 χιλιάδες φάρµακα - αυξήθηκε µόλις κατά 1,32% (µέσος όρος για µια δεκαετία), από τη
χρονική στιγµή κυκλοφορίας τους στην αγορά µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2008.

Κύριο Θέµα
ΘΕΣΕΙΣ #74 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

0
16

Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ., Εθνικοί Λογαριασµοί
* Προσωρινά στοιχεία

Ελάχιστη Αύξηση
του ∆είκτη Τιµών

Φαρµάκων

Στη έκθεση του ΙΟΒΕ
επισηµαίνεται ότι,

ο ∆είκτης Τιµών Φαρµάκων
(∆ΤΦ) εµφανίζει το µικρότερο

ρυθµό αύξησης, σε σχέση
τόσο µε το ∆είκτη Τιµών

Υγείας (∆ΤΥ), όσο και µε το
Γενικό ∆είκτη Τιµών Κατανα-
λωτή (Γ∆ΤΚ). Συγκεκριµένα, η

ετήσια µεταβολή του ∆ΤΦ
ανήλθε, το 2008 στο 1,0%,

ενώ ο ∆ΤΥ και ο Γ∆ΤΚ.
αυξήθηκαν κατά

3,6% και 4,1%,
αντίστοιχα.

Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ

∆είκτης τιµών Υγείας, Φαρµάκου & Γ∆ΤΚ
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Από την πλευρά της προσφοράς
Το Νοέµβριο του 2005 άλλαξε ο τρόπος τιµολόγησης των φαρµάκων και το 1ο ∆ελτίο Τιµών (∆.Τ.) σύµφωνα µε
το Ν.3408/05 (ΦΕΚ. 272 Α’) εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2006. Ωστόσο, το κενό 1,5 έτους περίπου που
δηµιουργήθηκε στην έκδοση των ∆.Τ. (από το Νοέµβριο 2004 έως τον Απρίλιο 2006) είχε ως αποτέλεσµα τη
συσσώρευση πολύ µεγάλου αριθµού νέων φαρµάκων (1.952) στα ∆.Τ. που εκδόθηκαν το 2006. Αυτό επέδρασε
σηµαντικά στις συνολικές πωλήσεις του 2007, που παρουσίασαν αύξηση 29,7% έναντι του 2006. Ωστόσο, ο µέσος
ετήσιος ρυθµός αύξησης των πωλήσεων κατά την περίοδο 2000-2007 διαµορφώθηκε στο 17,5%. Το 2007 οι
συνολικές πωλήσεις φαρµάκων ανήλθαν στα €5,5 δισ. (ex-factory τιµές). Το 72,5% το αποτελούν οι πωλήσεις
προς τις φαρµακαποθήκες και τα φαρµακεία (περιλαµβάνονται οι παράλληλες εξαγωγές), ενώ το υπόλοιπο 27,5%
αφορά νοσοκοµειακές πωλήσεις (∆ιάγραµµα 2).

∆ιάγραµµα 2
Πωλήσεις Φαρµάκων σε Αξία και Μερίδια Πωλήσεων
προς Νοσοκοµεία και Φαρµακαποθήκες/Φαρµακεία

Οι πωλήσεις φαρµάκων το 2007, σύµφωνα µε στοιχεία του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας
(ΣfΕΕ), αφορούσαν κατά 87% σε επώνυµα πρωτότυπα και κατά 13% σε επώνυµα ουσιωδώς όµοια φάρµακα.
Η πρώτη σε πωλήσεις θεραπευτική κατηγορία το 2008 ήταν τα φάρµακα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις (23,8%
επί του συνόλου των πωλήσεων) και ακολούθησαν τα φάρµακα για το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα (16,0%) και για
το Πεπτικό Σύστηµα και το Μεταβολισµό (12,6%). Η εγχώρια παραγωγή φαρµάκων το 2007 ανήλθε στα
€704 εκατ., µειωµένη κατά 1% περίπου σε σχέση µε το 2006.

Η απασχόληση στη φαρµακοβιοµηχανία ανέρχεται στους 13,5 χιλ. εργαζόµενους. Είναι εξαιρετικά ανοδική την
τελευταία εξαετία, όταν στους άλλους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας µειώνεται ή παραµένει στάσιµη.

Σύµφωνα µε τη Eurostat, οι συνολικές εισαγωγές φαρµάκων το 2007 παρουσίασαν αύξηση σε σχέση µε το 2006
κατά 13,9% ενώ οι εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 4,2%. Το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας για τον κλάδο του
φαρµάκου είναι αρνητικό σε όλη την υπό εξέταση περίοδο και βαίνει αυξανόµενο, από τα €2 δισ. το 2006 σε
€2,4 δισ. το 2007. (∆ιάγραµµα 3).

Πηγή: ΕΟΦ – ΙΦΕΤ
και υπολογισµοί ΙΟΒΕ.
Τα στοιχεία περιλαµβάνουν
τις παράλληλες εξαγωγές

∆ιάγραµµα 3
Εξέλιξη Εµπορικού Ισοζυγίου (εκατ. €)
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Denis Coulombier
Head of Preparedness and

Response Unit, European Center
for Disease Prevention and Control

Οι πανδηµίες είναι σπάνια φαινόµενα. Τον 20ο αιώνα εµφανίστηκαν τρεις πανδηµίες γρίπης, το
1918, το 1957 και το 1968.

Οι πανδηµίες οφείλονται σε ένα νέο στέλεχος του ιού το οποίο, επειδή δεν είναι «γνώριµο» στον
οργανισµό, τον προσβάλλει. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την πολύ αυξηµένη νοσηρότητα Και µόνο
το γεγονός ότι η νέα αυτή γρίπη αναµένεται να µεταδοθεί σε πολύ περισσότερους ανθρώπους από
ότι η συνηθισµένη, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού νοσηλευοµένων σε νοσοκοµεία,
µεγαλύτερη επιβάρυνση των συστηµάτων υγείας και, τελικά, υψηλότερη θνησιµότητα. Αυτό, όµως,
δεν σηµαίνει πως δεν έχουµε τη δυνατότητα να προετοιµαστούµε.

Ας δούµε τι ξέρουµε για τη νόσο. Καταρχάς, κρίνοντας από τις µέχρι σήµερα περιπτώσεις εµφά-
νισης της νέας γρίπης σε όλον τον κόσµο, πολλοί θα ασθενήσουν από αυτήν χωρίς επιπλοκές. Επί-
σης, αρκετές θα είναι και οι περιπτώσεις ιώσεων, χωρίς εµφανή συµπτώµατα.

Εν τούτοις, η νέα γρίπη συχνά εκδηλώνεται µε επιπλοκές, µερικές φορές θανατηφόρες, κυρίως
σε νέους. Από αυτούς, το 50-80% πάσχουν ήδη από κάποιο άλλο χρόνιο νόσηµα, όπως καρδια-
κές παθήσεις, λοιµώξεις του αναπνευστικού, διαβήτη, παθολογική παχυσαρκία. Υπάρχει ένα
ακόµα ποσοστό 20-50% υγιών ατόµων που εµφανίζουν επιπλοκές. Οι περισσότεροι θάνατοι συν-
δέονται µε αναπνευστική ανεπάρκεια συµβατή µε ιογενή πνευµονία.

Συνεπώς, οι νέοι 10-29 ετών αποτελούν οµάδα υψηλού κινδύνου, ίσως επειδή ταξιδεύουν περισ-
σότερο (παράδειγµα νεαροί Αµερικάνοι που ταξιδεύουν στο Μεξικό). Επιπλέον στο σχολείο, λόγω
της συγκέντρωσης πολλών παιδιών, κάθε είδος γρίπης, η εποχική αλλά και αυτή για την οποία µι-
λούµε, εξαπλώνεται πιο εύκολα. Τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας νοσούν σπανιότερα. Αν όµως νο-
σήσουν έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν επιπλοκές.

Πανδηµία Γρίπης
Η πρόκληση είναι µπροστά µας
Tο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα “Πανδηµία της Νέας Γρίπης Α/ H1N1 και Πολιτικές Προάσπισης της ∆η-
µόσιας Υγείας”, διοργανώθηκε από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και την
Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας στις 7-8 Σεπτεµβρίου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης.

Η εναρκτήρια οµιλία του συνεδρίου έγινε από τον επιδηµιολόγο κ. Denis Coulombier, επικεφαλής της Οµά-
δας Ετοιµότητας και Αντίδρασης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσηµάτων (ECDC).
Ακολουθεί παρουσίαση των κυριοτέρων σηµείων της.
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Η διαδροµή της γρίπης
H νέα γρίπη εµφανίστηκε τον Απρίλιο του 2009 στο Μεξικό. Σύντοµα πέρασε στις ΗΠΑ. Ο ΠΟΥ ανέβασε το επίπεδο
συναγερµού στο 4 και σε µερικές µέρες στο 5. Τον Μάιο εµφανίσθηκαν ταυτόχρονα οι πρώτες περιπτώσεις σε πολ-
λές Ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που απέδειξε ότι ο ιός είχε εµφανιστεί καιρό πριν τον εντοπίσουµε. Φυσικά η
πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που επηρεάστηκε ήταν το Ηνωµένο Βασίλειο, µια χώρα µε στενές επαφές µε τις ΗΠΑ. Τον
Ιούνιο είδαµε εξάπλωση στην Ασία και το νότιο ηµισφαίριο και στη συνέχεια στη Νότια Αµερική, µε συνέπεια ο ΠΟΥ
να ανεβάσει το επίπεδο συναγερµού στο 6. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η κατάσταση άλλαξε δραµατικά. Έτσι αυτή
τη στιγµή η πανδηµία έχει φτάσει σε όλες τις ηπείρους, σε όλες σχεδόν τις χώρες. Ειδικά στο νότιο ηµισφαίριο,
κατά τους µήνες του καλοκαιριού, είδαµε µεγάλη εξάπλωση της πανδηµίας επειδή εκεί ήταν χειµώνας.

∆ιάγραµµα 1
Συνολικός Αριθµός Επιβεβαιωµένων Περιπτώσεων Γρίπης Α (Η1Ν1) ανά Χώρα, Σεπτέµβριος 2009



Yγεία
ΘΕΣΕΙΣ #74 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

0
20

Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα τέλη Αυγούστου αυξήθηκαν οι περιπτώσεις εµφάνισης
της γρίπης σε χώρες που το σχολείο αρχίζει νωρίτερα, όπως στις σκανδιναβικές, τη Βουλγαρία
και τη Ρουµανία. Υπάρχουν περίπου 55 χιλιάδες επιβεβαιωµένα κρούσµατα στην ΕΕ. Όµως στην
πραγµατικότητα ο ιός πρέπει να έχει προσβάλει περισσότερους από 700 χιλιάδες ανθρώπους.
Πρόσφατα αποφασίσαµε να καταµετρούµε µόνο τις περιπτώσεις µε επιπλοκές και τους θανά-
τους. Πρέπει να τονίσω ότι η παρακολούθηση της εξέλιξης της πανδηµίας είναι εξαιρετικά ση-
µαντική. Χρειάζεται παγκόσµια συνεργασία, υπό την ηγεσία του ΠΟΥ.

∆ιάγραµµα 2
Συνολικός Αριθµός Επιβεβαιωµένων Θανάτων από Γρίπη Α (Η1Ν1) στην ΕΕ, 1η Σεπτεµβρίου 2009
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Τι ξέρουµε ως τώρα για τον ιό:
Ο νέος ιός δεν µεταλλάσσεται. ‘Ολες οι «εκδοχές» του είναι γενετικά παρόµοιες και ευαίσθητες στα oseltamivir και
zanamivir. Ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για την αντιµετώπιση της πανδηµίας είναι το λεγόµενο «χειρότερο σενάριο»
(worst case scenario). Σύµφωνα µε αυτό, το 30% του πληθυσµού θα µπορούσε να νοσήσει στον επόµενο µήνα. Στην
περίπτωση αυτή το 6,5% του πληθυσµού θα νοσεί κάθε εβδοµάδα. Το 15% των περιπτώσεων αυτών θα παρουσιά-
σουν επιπλοκές, ενώ το 2% θα πρέπει να εισαχθεί στο νοσοκοµείο. Η θνησιµότητα φτάνει το 1 µε 2 για κάθε 1000
άτοµα που νοσηλεύονται. Τέλος το 12% του εργατικού δυναµικού θα απουσιάζει από την εργασία του. Υπενθυµίζω,
αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, δεν σηµαίνει ότι θα συµβεί, όµως πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι για αυτό.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ενιαία µέθοδος παρακολούθησης της εξέλιξης. Αντλούµε πληροφορίες µε διά-
φορους τρόπους. Αυτοί είναι: Καταγραφή νόσων παρόµοιων µε τη γρίπη, και των οξέων λοιµώξεων του αναπνευστι-
κού. Παρακολούθηση γενικά των ιώσεων. Παρακολούθηση όλων των σοβαρών οξέων λοιµώξεων του αναπνευστικού
και των θανατηφόρων περιστατικών που σχετίζονται µε την
πανδηµία στην Ε.Ε.. Όσον αφορά τις οµάδες που έχουν
προτεραιότητα για τη χρήση αντιϊκών φαρµάκων προ-
ηγούνται οι ασθενείς που πάσχουν από σοβαρή νόσο, όσοι
ανήκουν σε οµάδα υψηλού κινδύνου (ηλικιωµένοι, πάσχον-
τες από χρόνια νοσήµατα), οι ασθενείς που µόλις προ-
σβλήθηκαν (τις πρώτες 48 ώρες από την εµφάνιση της
νόσου) και ιδιαίτερα οι έγκυες. Επίσης µπορεί να χρησιµο-
ποιηθούν για προφύλαξη, κυρίως σε εργαζόµενους στο
χώρο της υγείας που έρχονται σε επαφή µε ασθενείς.

Σε ότι αφορά στον εµβολιασµό, προηγούνται άτοµα άνω
των 6 µηνών, πάσχοντα από χρόνια νοσήµατα, τα οποία
έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν επιπλο-
κές. Ακολουθούν οι έγκυοι και οι εργαζόµενοι στο χώρο
της υγείας.

Όσον αφορά στην εκπαίδευση του κοινού, βασικό είναι να τονίσουµε τη σηµασία της προσωπικής υγιεινής και, ει-
δικά, την καθαριότητα των χεριών. Τα καθαρά χέρια είναι µέτρο πολύ πιο αποτελεσµατικό από το να φοράµε µάσκες.
Άραγε είναι αποδοτικό το κλείσιµο των σχολείων; Όχι απαραίτητα – αυτό θα πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση
και όχι συνολικά για τα σχολεία µίας χώρας. Αν σε ένα σχολείο εµφανισθούν πολλά κρούσµατα τότε ίσως να χρει-
άζεται να κλείσει για µερικές µέρες.

Συνοψίζοντας θέλω να τονίσω ότι τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περισσότερο από ποτέ προετοι-
µασµένα να αντιµετωπίσουν την Πανδηµία της Γρίπης. Η πρόκληση είναι µπροστά µας. Το εµβόλιο δεν είναι το παν.
Πρέπει να δοθεί έµφαση στη νοσοκοµειακή φροντίδα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσηµάτων
είναι περισσότερο από ποτέ έτοιµο να βοηθήσει τα Κράτη-Μέλη.

Το εµβόλιο δεν είναι το παν.

Πρέπει να δοθεί έµφαση

στη νοσοκοµειακή φροντίδα.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης

και Ελέγχου Νοσηµάτων

είναι περισσότερο από ποτέ

έτοιµο να βοηθήσει

τα Κράτη-Μέλη.
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Τάσος Πανταζής
∆ιευθυντής Industrial
& Logistics Services

PNG Gerolymatos A.E.

Με στόχο τον καλύτερο έλεγχο των φαρµακευτικών δαπανών, το Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών ανακοίνωσε, στα τέλη Αυγούστου, ότι προχωρεί στην εκπόνηση συστήµατος ηλε-
κτρονικής παρακολούθησης της διακίνησης των συνταγογραφούµενων φαρµάκων από τα τελικά
σηµεία διάθεσης τους, δηλαδή τα ιδιωτικά και τα νοσοκοµειακά φαρµακεία. Η µελέτη και η υλο-
ποίηση του έργου ανετέθη στον ΕΟΦ.

Σε προηγούµενο τεύχος του ΣfΕΕ (#65, Σεπτέµβριος 2007) είχαµε επιχειρήσει µια σύντοµη πα-
ρουσίαση του συστήµατος ενιαίας ευρωπαϊκής κωδικοποίησης και της on-line παρακολούθησης
της διάθεσης φαρµάκων, το οποίο επεξεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων και Φαρ-
µακευτικών Επιχειρήσεων (EFPIA).

Με δεδοµένο ότι το έργο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική φάση µε στόχο τη σταδιακή εφαρµογή του σε
όλες τις χώρες της Ε.Ε., κρίνουµε σκόπιµο να αναφερθούµε στις τελευταίες εξελίξεις του, προ-
κειµένου να αναδειχθούν τυχόν συνέργειες µε το έργο που ανετέθη στον ΕΟΦ.

Βασικοί λόγοι του που οδήγησαν την EFPIA στην ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας είναι,
αφ’ ενός, η πολυπλοκότητα της φαρµακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ευρώπη, όπου δια-
κινούνται δισεκατοµµύρια συσκευασιών κάθε χρόνο, και αφ’ ετέρου ο κατακερµατισµός του ελέγ-
χου, λόγω διαφορετικής νοµοθεσίας σε κάθε χώρα – µέλος. Καθοριστικό ρόλο παίζει, επίσης, η
αύξηση των συναλλαγών µεταξύ των χονδρεµπορικών επιχειρήσεων. Έχουν διαπιστωθεί περι-
πτώσεις όπου φάρµακα αλλάζουν χέρια έως και 30 φορές, πριν φθάσουν στον ασθενή. Όλα αυτά
έχουν ως ανεπιθύµητο αποτέλεσµα τη µείωση της διαφάνειας στην εφοδιαστική αλυσίδα και κατά
συνέπεια την αδυναµία ιχνηλασιµότητας των φαρµάκων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Μετά από τριετή περίπου µελέτη και δηµόσια διαβούλευση µε άλλους φορείς, η EFPIA κατέ-
ληξε στα εξής βασικά στοιχεία της λύσης που υιοθέτησε και πρότεινε στις αρχές της Ευρω-
παϊκής Ένωσης:
1. Απόδοση µοναδικού σειριακού αριθµού σε κάθε µεµονωµένη συσκευασία φαρµάκου.
2. Κωδικοποίηση των σταθερών και των µεταβλητών στοιχείων κάθε φαρµάκου µε χρήση δισ-

διάστατου γραµµωτού κώδικα (2D Data Madrix Bar Code) που θα εκτυπώνεται πάνω σε κάθε
µεµονωµένη συσκευασία φαρµάκου.

EFPIA Project:
Κωδικοποίηση και
έλεγχος διακίνησης φαρµάκων
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Εικόνα 1
Η πιστοποίηση της γνησιότητος φαρµάκου στο σηµείο διάθεσης

Eισαγωγή
Σειριακού
Αριθµού

Βάση
Σειριακών
Αριθµών

Πιστοποίηση
της Αυθεντικότητος

Ο προτεινόµενος κωδικός θα αποτελείται από τέσσερα συστατικά: κωδικό προϊόντος + αριθµό παρτίδας + ηµε-
ροµηνία λήξης + µοναδικό σειριακό αριθµό τεµαχίου.

Ας σηµειωθεί ότι η χρήση σειριακής αρίθµησης συσκευασιών εφαρµόζεται σήµερα µόνο σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες
(Βέλγιο, Ελλάδα και Ιταλία) καθώς και στην Τουρκία. Άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Σερβία βρί-
σκονται σε φάση αναπροσαρµογής της νοµοθεσίας τους µε στόχο την εισαγωγή σειριακής αρίθµησης.

Στη χώρα µας ο µοναδικός σειριακός αριθµός αποτελεί βασικό συστατικό των ταινιών γνησιότητας του ΕΟΦ.
Από το 2005 καθιερώθηκε ο νέος τύπος «ΕΟΦ-όσηµου» που φέρει πλέον 2 bar-codes: ένα µε τον κωδικό του σκευά-
σµατος και ένα µε το µοναδιαίο σειριακό αριθµό. Ο µοναδιαίος σειριακός αριθµός παραµένει τυπωµένος στη συ-
σκευασία και µετά την αποκόλληση του άνω επιπέδου της ταινίας γνησιότητας, επιτρέποντας έτσι την ταυτοποίηση
της συσκευασίας και την ιχνηλασιµότητα.

Μέσω των ανωτέρω µεθόδων κωδικοποίησης οι εθνικές αρχές και η EFPIA επιδιώκουν δύο βασικούς στόχους:
• Να αυξηθεί το επίπεδο ασφάλειας για τους ασθενείς
• Να ελεγχθεί πληρέστερα η εφοδιαστική αλυσίδα του φαρµάκου στην Ευρώπη

Καθώς η κυκλοφορία πλαστών φαρµάκων παγκοσµίως αυξάνεται µε αλµατώδεις πλέον ρυθµούς και προκαλεί προ-
βλήµατα σε πολλές χώρες, η εφαρµογή ενιαίου συστήµατος κωδικοποίησης υπόσχεται να συνεισφέρει αποφασιστικά
στην καταπολέµηση της εισόδου πλαστών φαρµάκων στη νόµιµη εφοδιαστική αλυσίδα.

Παρασκευαστής Προ-Χονδρεµπόρου Χονδρέµπορος Φαρµακείο Ασθενής
* *
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Επί πλέον, η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, σε συνδυασµό µε το µονα-
δικό σειριακό αριθµό πάνω σε κάθε συσκευασία, θα επιτρέψουν τον ουσιαστικό έλεγχο της διακί-
νησης συνταγογραφούµενων φαρµάκων, των οποίων το κόστος καλύπτεται από τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης κάθε χώρας.

Η αποφυγή λαθών στη χορήγηση φαρµάκων σε νοσοκοµειακούς ασθενείς, ο αυτόµατος εντοπι-
σµός ληγµένων φαρµάκων αλλά και η δυνατότητα ανάκλησης ελαττωµατικών παρτίδων σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ορισµένα από τα λοιπά αναµενόµενα θετικά αποτελέσµατα της
εισαγωγής του συστήµατος που προωθεί η EFPIA.

Η πρόταση που υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει, µεταξύ άλλων, ότι εντός των 4
προσεχών ετών θα πρέπει όλες οι συσκευασίες των συνταγογραφούµενων φαρµάκων να διαθέ-
τουν:
• Εµφανή αλλά και αφανή στοιχεία εξακρίβωσης της γνησιότητας τους (π.χ. υδατογραφήµατα)
• Εξατοµικευµένη κωδικοποίηση (σειριακό αριθµό)
• Κλείσιµο που να απαγορεύει το άνοιγµα και το επανακλείσιµο της συσκευασίας (tamper evident).

Εικόνα 2
Η πρόταση της EFPIA για τον ευρωπαϊκό κωδικό

Κωδικός Παρασκευαστή Προϊόντος
(GTIN/EAN14 or pseudo-GTIN] 14 ψηφία

Ενιαίος Σειριακός Αριθµός (τυχαίος) µέχρι 20 χαρακτήρες
Ηµεροµηνία Λήξεως 6 ψηφία (YYMMDD)

Αριθµός Παρτίδας µέχρι 20 χαρακτήρες

Παράδειγµα:

Τα σχεδιαγράµµατα ελήφθησαν από την παρουσίαση της
EFPIA: 13031 11 Coding Project Pilot Features
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Η πρόταση προβλέπει δυνατότητα ανασυσκευασίας µόνο στην περίπτωση που ο ανασυσκευαστής εφαρµόσει όλους
τους κανόνες των GMP’s που διέπουν την αρχική συσκευασία. Το σύστηµα άρχισε να εφαρµόζεται πιλοτικά στη
Σουηδία το Σεπτέµβριο του 2009. Στην εφαρµογή συµµετέχουν αρχικά 140 περίπου σηµεία διάθεσης φαρµάκων και
αφορά 25 φάρµακα από 14 φαρµακευτικές εταιρίες.

Τα αναγκαία συστήµατα πληροφορικής αναπτύχθηκαν από τη Siemens σε συνεργασία µε τις εταιρίες HP και SAP,
ενώ παράγονται ήδη οι παρτίδες των προϊόντων που θα φέρουν τα ανταποκρινόµενα στις προδιαγραφές χαρα-
κτηριστικά συσκευασίας.

Στην αµέσως επόµενη φάση του έργου θα γίνει λεπτοµερής µελέτη εφαρµογής του συστήµατος για κάθε χώρα, προ-
κειµένου να εντοπισθούν και να ενσωµατωθούν οι ιδιαιτερότητες της κάθε εφοδιαστικής αλυσίδας σε εθνικό επίπεδο.
Παράλληλα, θα συνεχιστεί η προσπάθεια της EFPIA για την υιοθέτηση των προτάσεών της από την Ε.Ε., στο πλαί-
σιο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέµηση των πλαστών φαρµάκων.

Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι τα προσεχή χρόνια οι συγκυρίες θα επιτρέψουν τη σύγκλιση πολλών παραµέτρων που
συνθέτουν την εφοδιαστική αλυσίδα του φαρµάκου στην Ευρώπη. Ως µικρό τµήµα της πανευρωπαϊκής αγοράς φαρ-
µάκου η Ελλάδα µόνον οφέλη µπορεί να αποκοµίσει, αρκεί να συµµετάσχει έγκαιρα στα δρώµενα και να υιοθετήσει
σήµερα τις λύσεις που θα ισχύουν αύριο πανευρωπαϊκά.

Εικόνα 3
Χώρες µε µοναδικό σειριακό αριθµό στις συσκευασίες φαρµάκων

Η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Ιταλία και
η Τουρκία έχουν στη συσκευασία
κάθε φαρµάκου µοναδικό σειριακό αριθµό.

Η Ισπανία και η Σερβία προετοιµάζουν
νοµοθεσία για την εφαρµογή του
µοναδικού σειριακού αριθµού.
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Πλαστά Φάρµακα:
Οι κίνδυνοι αυξάνονται στην Ευρώπη
H Ελληνική θωράκιση περισσότερο
απαραίτητη από ποτέ

Στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα, αλλά και τον ελληνικό τύπο επέστρεψε για µια ακόµα φορά το θέµα των
πλαστών φαρµάκων. Σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες δηµοσιευµένες στατιστικές, τα πλαστά φάρ-
µακα αντιπροσωπεύουν την τρίτη µεγαλύτερη κατηγορία κατασχέσεων στα τελωνεία της Ευρώπης.
Τα µεγέθη δείχνουν µια αύξηση κατά 57% στο ύψος των κατασχέσεων πλαστών φαρµάκων σε σχέση
µε το προηγούµενο έτος, γεγονός που καθιστά επιτακτική ανάγκη τη διασφάλιση της ποιότητος των
φαρµάκων.
Το εύρηµα αυτό επαναβεβαιώνει την πολιτική που ασκείται στην Ελλάδα για την προστασία από τα
πλαστά φάρµακα και ισχυροποιεί τις θέσεις του ΣfΕΕ για την ποιότητα των φαρµάκων. Οφείλουµε να
βρισκόµαστε διαρκώς σε επαγρύπνηση και να ενισχύουµε τις ήδη επιτυχηµένες πρακτικές για την
προστασία έναντι των πλαστών φαρµάκων, διότι, εάν η χώρα κατακλυστεί από πλαστά φάρµακα, αν-
θρώπινες ζωές θα κινδυνεύσουν και θα καταρρεύσει η εµπιστοσύνη στο φάρµακο.
Τη µάστιγα εµπορίας πλαστών φαρµάκων έρχεται να επιτείνει και η παράνοµη διακίνησή τους µέσω
διαδικτύου. Τα «ηλεκτρονικά» φαρµακεία πωλούν φάρµακα χωρίς συνταγή, τα οποία στη συντριπτική
τους πλειοψηφία είναι µη εγκεκριµένα ή πλαστά. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, τα πλαστά φάρ-
µακα διατίθενται παράνοµα µέσω αγνώστου προελεύσεως ιστοσελίδων, οι οποίες δεν διαθέτουν
άδεια λειτουργίας και διακινούν προϊόντα αµφιβόλου ποιότητος.
Στην Ελλάδα έχουµε κατορθώσει να διαµορφώσουµε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα συστήµατα φαρµακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ καθώς και η ταινία γνησιότη-
τας µε το διπλό barcode και το µοναδικό σειριακό αριθµό στις συσκευασίες των φαρµάκων, εξα-
σφαλίζουν αυθεντικό και ποιοτικό φάρµακο στον Έλληνα ασθενή. Ο ΣfΕΕ υποστηρίζει ταυτόχρονα τη
θέση για την απαγόρευση της ανασυσκευασίας των φαρµάκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η παγκόσµια εµπειρία έχει δείξει ότι µόνο το επώνυµο φάρµακο εγγυάται την ποιότητα, την ασφάλεια
και τη θεραπευτική αποτελεσµατικότητα. Η συνταγογράφηση επωνύµων φαρµάκων – πρωτοτύπων
ή ουσιωδώς οµοίων – µε την αποκλειστική ευθύνη του θεράποντα ιατρού εγγυάται και διασφαλίζει την
ποιότητα των φαρµάκων που χορηγούνται. Η επώνυµη ιατρική συνταγογράφηση επωνύµων φαρµά-
κων συγκροτεί ένα σύστηµα «διπλής επωνυµίας» και «διπλής υπογραφής» που εξασφαλίζει ότι κανένα
πλαστό φάρµακο δεν θα βρεθεί ποτέ στις αποθήκες των νοσοκοµείων και τα ράφια των φαρµακείων.
Στην Ελλάδα η Πολιτεία, οι λειτουργοί της υγείας και οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις συµµετέχουν
ενεργά και αναλαµβάνουν εξίσου την ευθύνη για τη θωράκιση έναντι των πλαστών φαρµάκων. Το σύ-
στηµα αυτό είναι δοκιµασµένο στην πράξη, ανθεκτικό και αποτελεσµατικό και εγγυάται και στο µέλ-
λον τη µέγιστη προστασία των πολιτών.
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Η Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα
Φάρµακα (Innovative Medicines Initia-
tive (IMI) είναι µια σύµπραξη δηµοσίου
και ιδιωτικού τοµέα, µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Ευρωπαϊκής Φαρµακοβιοµηχανίας,
εκπροσωπούµενης από την Ευρωπαϊκή
Οµοσπονδία Φαρµακευτικών
Επιχειρήσεων και Συνδέσµων (EFPIA).
Η Πρωτοβουλία ανακοίνωσε στις 14
Σεπτεµβρίου 2009, στις Βρυξέλες την
πρώτη σηµαντική επιτυχία αυτής της
συνεργασίας. Το ΙΜΙ γνωστοποίησε τα
θέµατα έρευνας της δεύτερης
πρόσκλησής για υποβολή προτάσεων.
Με τα θέµατα αυτά, το ΙΜΙ επιδιώκει να
επιταχύνει την ανακάλυψη και
ανάπτυξη νέων φαρµάκων για τον
καρκίνο, τα φλεγµονώδη και τα
λοιµώδη νοσήµατα. Τα διαθέσιµα
κονδύλια για τα προγράµµατα της
δεύτερης πρόσκλησης ανέρχονται σε
156,3 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 76,8
εκατ. θα προέλθουν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 79,5 εκατ.
θα διατεθούν σε είδος, από τα µέλη
της EFPIA.

Michel Goldman

Tο ΙΜΙ παρουσίασε στις 14 Σεπτεµβρίου
2009, στις Βρυξέλες, τον νέο Εκτελεστικό
∆ιευθυντή του κ. Michel Goldman, ο οποίος
ανέλαβε τα καθήκοντά δυο ηµέρες αργό-
τερα. Ο διορισµός του κ. M.Goldman ως
νέου αποτελεί σηµαντικό βήµα προς την
πλήρη αυτονοµία του IMI, σε σχέση µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την EFPIA. Ο κ. M.
Goldman είναι καθηγητής Ανοσολογίας
στην Ιατρική Σχολή τού Πανεπιστηµίου Uni-
versité Libre de Bruxelles (ULB) στο Βέλγιο.
Οι εργασίες του, µε αντικείµενο τις οφει-
λόµενες σε δυσλειτουργίες του ανοσολογι-
κού συστήµατος διαταραχές και τις
ανοσολογικές βιοθεραπείες, κατέληξαν σε
περισσότερες από 380 δηµοσιεύσεις, σε
περιοδικά µε αξιολόγηση από οµότιµους
κριτές. Το 2000 τιµήθηκε µε το βραβείο Jo-
seph Maisin, µεγάλη διάκριση για τις κλινι-
κές επιστήµες, το οποίο απονέµεται από το
Βελγικό Ταµείο για την Επιστηµονική
Ερευνα. Το 2006 ανακηρύχθηκε ISI Highly
Cited Scientist (επιστήµονας µε τις περισ-
σότερες βιβλιογραφικές αναφορές) από το
Thomson Institute for Scientific Information.
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Το ΙΜΙ, που δροµολογήθηκε το 2007, αποτελεί σύµπραξη του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα
που έχει ως σκοπό να στηρίξει την αποδοτικότερη έρευνα και ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων
φαρµάκων για τους ασθενείς, εξαλείφοντας τους ερευνητικούς φραγµούς στους οποίους
προσκρούει σήµερα η διαδικασία ανάπτυξης φαρµάκων.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του ΙΜΙ για την περίοδο 2008-2017 ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ
(1 δισ. προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και 1 δισ. από τη βιοµηχανία). Η πρώτη
πρόσκληση υποβολής προτάσεων του ΙΜΙ δηµοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2008. Υποβλήθηκαν
134 προτάσεις από τις οποίες επιλέχθηκαν 15 για χρηµατοδότηση ύψους 246 εκατ. ευρώ.

Στην εκδήλωση, ο αρµόδιος για θέµατα επιστήµης και έρευνας Επίτροπος της ΕΕ, κ. Janez Po-
to nik, υπογράµµισε τα επιτεύγµατα και τα σηµαντικά βήµατα προόδου της Πρωτοβουλίας: «Με
το ΙΜΙ ανταποκρινόµαστε στην ανάγκη βελτίωσης της ελκυστικότητας της Ευρώπης για την
Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) νέων φαρµάκων και εξασφαλίζουµε ότι τα αποτελέσµατα της
βασικής έρευνας θα µετατρέπονται ταχύτερα σε νέες καινοτόµες θεραπείες. Πολύ σύντοµα θα
αντιληφθούµε τα αποτελέσµατα αυτής της πρωτοβουλίας, χάρη στην οποία οι ασθενείς
αναµένεται να αποκτήσουν γρηγορότερα πρόσβαση σε νέα, καινοτόµα φάρµακα».

Απευθυνόµενος στα ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Arthur J. Higgins, ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της Bayer HealthCare και Πρόεδρος της EFPIA, εκθείασε τη συνεργασία µεταξύ
Φαρµακευτικής Βιοµηχανίας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Το ΙΜΙ αποτελεί σαφή απόδειξη της
πρόθεσης της Ευρώπης να πρωταγωνιστήσει στη βιοφαρµακευτική καινοτοµία. Με την
επιτάχυνση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών Έρευνας και Ανάπτυξης, επιχειρούµε να
εξαλείψουµε τα εµπόδια στη διαδικασία ανάπτυξης φαρµάκων. Για το σκοπό αυτό έχουµε ήδη
επενδύσει 246 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 136 εκατ. προέρχονται από τη βιοµηχανία, στις
εγκριθείσες µέχρι σήµερα προτάσεις. Η µεγαλύτερη επιτυχία της Πρωτοβουλίας έγκειται στη
συνεργασία που επιτεύχθηκε µεταξύ της ακαδηµαϊκής κοινότητος και των φαρµακευτικών
επιχειρήσεων, σε µια χωρίς προηγούµενο προσπάθεια επιτάχυνσης της ανακάλυψης
καινοτόµων φαρµάκων».
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Ο νέος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής, καθηγητής
Michel Goldman, δήλωσε µε τη σειρά του τα
εξής: «Χαίροµαι ιδιαίτερα που εντάσσοµαι στο
ΙΜΙ σ’ αυτή τη συναρπαστική φάση της εξέλιξής
του. Με βάση την προηγούµενη εµπειρία µου
σε συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, η
πρώτη µου προτεραιότητα θα είναι η ενίσχυση
των δεσµών µεταξύ της ακαδηµαϊκής
κοινότητας και των φαρµακευτικών
επιχειρήσεων, προς όφελος των ασθενών».

Ο κατάλογος των νέων θεµάτων έρευνας
εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΙΜΙ,
µετά από εκτεταµένες διαβουλεύσεις µεταξύ
των ενδιαφεροµένων φορέων, στους οποίους
περιλαµβάνονται η Επιστηµονική Επιτροπή του
ΙΜΙ, εκπρόσωποι των Κρατών Μελών,

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι φαρµακευτικές
επιχειρήσεις µέλη της EFPIA. Τα
ενδιαφερόµενα µέρη δεσµεύονται να
συνεργαστούν µε τον δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα ώστε να αντιµετωπιστούν
αποτελεσµατικότερα τα εν λόγω ζητήµατα. Η
δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του
ΙΜΙ αναµένεται να δηµοσιευτεί στις 30
Οκτωβρίου 2009.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΙ

1. Βιοδείκτες απεικόνισης για την ανά-
πτυξη φαρµάκων κατά του καρκίνου.

2. Νέα εργαλεία επικύρωσης στόχων
για τη βελτίωση της αποτελεσµατικό-
τητας των φαρµάκων (ογκολογία).

3. Μοριακοί βιοδείκτες: επιτάχυνση της
ανάπτυξης αντικαρκινικών θερα-
πειών και βελτίωση της περίθαλψης
των ασθενών.

4. Προσδιορισµός και ανάπτυξη δοκι-
µών ταχείας διάγνωσης βακτηριακών
λοιµώξεων στον τόπο περίθαλψης,
µε σκοπό τη διευκόλυνση της διεξα-
γωγής κλινικών δοκιµών και της κλι-
νικής πρακτικής.

5. Κατανόηση των µηχανισµών έκτοπης
προσαρµοστικής ανοσίας.

6. Μεταγραφική έρευνα µε αντικείµενο
τις χρόνιες παθήσεις που οφείλονται
σε ανοσολογικές διαταραχές: σύν-
δεση των ζωικών µοντέλων µε τον
άνθρωπο.

7. Μοντελοποίηση φαρµάκων/ασθε-
νειών: βιβλιοθήκη και πλαίσιο.

8. Ανοικτός φαρµακολογικός χώρος.

9. Ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι
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Μια σηµαντική εκδήλωση του προγράµµατος Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης του οµίλου ALAPIS είναι η χορηγία
προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εθελοντών Αιµοδοσίας,
∆ωρητών Ιστών, Οργάνων και Βιολογικού Υλικού.

Πρόκειται για την στήριξη της µεγάλης προσπάθειας που
καταβάλουν οι άνθρωποι του συλλόγου, που
περιλαµβάνει τη διοργάνωση εθελοντικών αιµοδοσιών
στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα - σε συνεργασία πάντα
µε αρµόδιους φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, δήµους,
κοινότητες, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης
και µε κύριο σκοπό την προσέλκυση εθελοντών, ο
Σύλλογος διοργάνωσε, ενόψει των εορτών του Πάσχα,
στις 9 Απριλίου 2009 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών µια
συναυλία αγάπης µε τον κύριο Πέτρο Γαϊτάνο. Η βραδιά
ήταν αφιερωµένη στην αγάπη, την ανιδιοτέλεια και τον
αλτρουισµό και είχε κύριο σκοπό της την αφύπνιση του
κοινού σχετικά µε την εθελοντική αιµοδοσία. Ο όµιλος
ALAPIS συµµετείχε ενεργά στην σηµαντική αυτή
προσπάθεια προσφέροντας ως χορηγία το ποσό των
€30.000 για την κάλυψη των αναγκών του Συλλόγου για
το πρόγραµµα Ενηµέρωσης για την Αιµοδοσία και
συγκεκριµένα για τη διανοµή υλικού της ενηµερωτικής
εκστρατείας. Το πρόγραµµα, που προσφέρθηκε στους
θεατές, περιέλαβε χρήσιµες πληροφορίες για το που
µπορεί κάποιος να δώσει αίµα, το πόσο χρόνο διαρκεί η
διαδικασία, καθώς και αναφορά στα θετικά της
εθελοντικής αιµοδοσίας. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας – Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθώς και Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για
αυτήν υπήρξε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον από
εκπροσώπους της πολιτικής, της τέχνης και του
πνεύµατος.

Ενίσχυση της εκστρατείας για την
πρόληψη και θεραπεία του
Καρκίνου του Μαστού
Μία εξίσου πολύ σηµαντική χορηγία του οµίλου ALAPIS,
ύψους €20.000, ήταν η διοργάνωση της µοναδικής
συναυλίας της διάσηµης Βρετανίδας σοπράνο Katherine
Jenkins, στις 5 Φεβρουαρίου 2009, στην Αίθουσα Φίλων της
Μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Η συναυλία έγινε
στα πλαίσια ενίσχυσης της εκστρατείας για την πρόληψη και
θεραπεία του καρκίνου του Μαστού, σε συνεργασία µε το
∆ίκτυο Φροντίδας Μαστού. Η Katherine Jenkins ταξίδεψε
ειδικά στην Ελλάδα τη ∆ευτέρα 19 Ιανουαρίου για να δώσει
συνέντευξη τύπου όπου εξέφρασε το ενδιαφέρον της να
στηρίξει την αξιόλογη αυτή προσπάθεια! Αποτέλεσµα ήταν η
εκδήλωση να έχει όχι µόνο µεγάλη απήχηση στο κοινό αλλά
και εκτεταµένη κάλυψη από τον Ελληνικό Τύπο.

Για την ALAPIS αποτελεί βασική πεποίθηση ότι η
υποστήριξη και χορηγία πολιτιστικών εκδηλώσεων δεν
είναι µόνο καθήκον αλλά και ελάχιστη ανταπόδοση της
εµπιστοσύνης της κοινωνίας προς την εταιρία µας.
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Στήριξη του Πανελληνίου Συλλόγου
Εθελοντών Αιµοδοσίας

Από την εκδήλωση για την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου του Μαστού που έγινε
στο Μέγαρο Μουσικής το Φεβρουάριο 2009. Από αριστερά ο πρόεδρος της ALAPIS
κ. Ά. Χαραλαµπάκης, η κα K. Jenkins, o ∆ιευθ/ντης Ν. Κόρµπης και ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος Π. Λιβάς.
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Ανταποκρινόµενη στο κάλεσµα της επιτροπής του A’ ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος
δήµου Πειραιά, η εταιρεία Chiesi Hellas ανέλαβε την πλήρη υποστήριξη της
διοργάνωσης δύο οµιλιών - ανοιχτών συζητήσεων µε θέµα «Λοιµώξεις κατά τη
διάρκεια του έτους, προληπτικός εµβολιασµός, ενίσχυση ανοσοποιητικού
συστήµατος».

Κεντρικός οµιλητής ήταν ο Πνευµονολόγος - Φυµατιολόγος κος Ελ. Βρουβάκης,
ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόληψη και την αντιµετώπιση των
λοιµώξεων που απειλούν τον ανθρώπινο οργανισµό κατά τη διάρκεια του έτους.
Στις οµιλίες τονίστηκε ο ρόλος και η σηµασία των εµβολιασµών και αναφέρθηκαν
τρόποι ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήµατος.

Τις εκδηλώσεις προλόγισε η πρόεδρος της επιτροπής ΚΑΠΗ Α’ ∆ιαµερίσµατος,
κα Μελίνα Φύκια, η οποία, αφού συνεχάρη τη χορηγό φαρµακευτική εταιρεία
Chiesi Hellas για την υποστήριξη της τόνισε την ανάγκη της «...επικοινωνίας µε
την τρίτη ηλικία και την υποχρέωση όλων µας να είµαστε, αληθινά και έµπρακτα,
κοντά της...».

Οι οµιλίες πραγµατοποιήθηκαν στους χώρους στέγασης των ΚΑΠΗ του A’
∆ιαµερίσµατος και προσέλκυσαν πλήθος δηµοτών που ξεπέρασαν τους
εξακόσιους. Ανάµεσά τους βρίσκονταν δηµοτικοί και νοµαρχιακοί σύµβουλοι,
βουλευτές και ο αντινοµάρχης Πειραιά.

Μετά το πέρας κάθε οµιλίας στις δύο συναντήσεις ακολούθησε δεξίωση, όπου
οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία ν’ ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν
τους προβληµατισµούς τους για τα θέµατα υγείας που παρουσιάστηκαν.

Οι εκδηλώσεις έτυχαν δηµοσιότητας από τον τοπικό τύπο µε εκτενή αφιερώµατα
και φωτογραφικά ρεπορτάζ.

Λοιµώξεις
Προληπτικός εµβολιασµός, ενίσχυση

ανοσοποιητικού συστήµατος
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Μια έκπληξη περίµενε τους επιβάτες που ταξίδευαν στο ΒΑ
Αιγαίο, καθώς και τους κατοίκους των νησιών άγονων
γραµµών από τις 25 Σεπτεµβρίου έως και τις 20 Νοεµβρίου
2009. Στα επιβατηγά πλοία ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ,
ΚΕΝΤΕΡΗΣ 1 & 2, και ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ της ναυτιλιακής
NEL Lines, είχαν την ευκαιρία να κάνουν δωρεάν ιατρικές
εξετάσεις και να πάρουν πολύτιµες ιατρικές συµβουλές από
ιατρούς όλων σχεδόν των ειδικοτήτων.

Κατά τη διάρκεια του δροµολογίου της γραµµής, τα πλοία
«µεταµορφώθηκαν» σε πλωτά νοσοκοµεία. Γιατροί
διαφόρων ειδικοτήτων έκαναν δωρεάν προληπτικές
εξετάσεις στις ειδικά διαµορφωµένες σε ιατρεία καµπίνες,
καθεµιά από τις οποίες αντιστοιχούσε σε µια ειδικότητα.
Οι επιβάτες ενηµερώθηκαν εκτενώς για το πρόγραµµα
µόλις ξεκίνησε το πλοίο. Επισηµαίνεται πως τη δυνατότητα
να εξεταστούν δωρεάν από παθολόγο, καρδιολόγο,
πνευµονολόγο, ορθοπεδικό, γυναικολόγο, οφθαλµίατρο,
χειρουργό, ουρολόγο, ενδοκρινολόγο, Ω.Ρ.Λ, οδοντίατρο,
νεφρολόγο, παιδίατρο, ορθοδοντικό, αλλεργιολόγο,
δερµατολόγο, ψυχολόγο, φυσίατρο, αγγειοχειρουργό,
ακτινολόγο, υγιεινολόγο και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων
είχαν εκτός από τους επιβάτες, και οι κάτοικοι των νησιών
άγονης γραµµής του Αιγαίου Πελάγους. Σε αυτήν την
περίπτωση η δωρεάν προληπτική ιατρική έγινε σε
συνεργασία µε τις τοπικές αρχές (∆ήµους, Κοινότητες και
Κέντρα Υγείας), ενώ επί πλέον πραγµατοποιήθηκαν
ενηµερωτικές οµιλίες προς τους κατοίκους από τους
ιατρούς του προγράµµατος.

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
καινοτόµου προγράµµατος «∆ωρεάν Προληπτική Ιατρική
Εν Πλω», που εφαρµόζεται για 4η συνεχή χρονιά µε

διοργανώτρια τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.)
ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ. Στο πρόγραµµα συµµετείχαν εθελοντικά
εικοσιπέντε συνολικά γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων -
µεταξύ αυτών διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές
τµηµάτων µεγάλων νοσοκοµείων της Αθήνας – καθώς και
δεκατέσσερις νοσηλεύτριες αλλά και άλλο προσωπικό.

Η «∆ωρεάν Προληπτική Ιατρική Εν Πλω» τελεί υπό την
αιγίδα των υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εµπορικής Ναυτιλίας και των νοσοκοµείων
«Σωτηρία», «Παίδων - Αγλαΐα Κυριακού», «Παµακάριστος»,
ΙΚΑ Καλλιθέας, 7ο Νοσοκοµείο ΙΚΑ, και ∆/ση ΙΚΑ. Η
φαρµακευτική εταιρία GALENICA, συµµετείχε στηρίζοντας
την ενέργεια ως κύριος χορηγός.

Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική πρωτοβουλία, καθώς
µέσα από τις προληπτικές εξετάσεις οι γιατροί δίνουν
συµβουλές και οδηγίες για καθηµερινά ή χρόνια
προβλήµατα υγείας, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που
σώζουν µία ανθρώπινη ζωή, εντοπίζοντας σοβαρά
προβλήµατα τα οποία οι ασθενείς αγνοούν.

Η φαρµακευτική εταιρία Galenica συµµετείχε στην
πρωτοβουλία στο πλαίσιο του προγράµµατος της Εταιρικής
Υπευθυνότητας, σηµαντική συνισταµένη του οποίου είναι η
µέριµνα για την υποστήριξη της ∆ηµόσιας Υγείας και τη
βελτίωση του επιπέδου της υγείας και διαβίωσης των
πολιτών. Αξίζει να σηµειωθεί πως οι εκστρατείες ∆ωρεάν
Προληπτικής Ιατρικής αποτελούν µια δράση που η εταιρία
στηρίζει αναγνωρίζοντας τη σηµασία της πρόληψης στον
τοµέα της υγείας και κατανοώντας τις δυσκολίες
πρόσβασης σε νοσοκοµεία και κέντρα υγείας που
αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι των αποµακρυσµένων περιοχών.

«∆ωρεάν προληπτική
ιατρική εν πλω»
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Κοντά στα παιδιά
µε Νεοπλασίες

Στο πλαίσιο της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και για
περισσότερα από 10 συνεχόµενα χρόνια υποστηρίζουµε
τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών µε Νεοπλασµατική Ασθένεια
«ΦΛΟΓΑ».

Το 2009 αποφασίσαµε να ενισχύσουµε το έργο της ΦΛΟ-
ΓΑΣ και να το αναπτύξουµε µε ένα νέο πρωτοποριακό
πρόγραµµα «Νοσηλεία στο Σπίτι» για τα παιδιά που πά-
σχουν από νεοπλασίες, στοχεύοντας στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους και αναβάθµιση της περίθαλψής
τους. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει την κατ’ οίκον παροχή
νοσηλευτικής φροντίδας για παιδιά µε καρκίνο που ζουν
στην περιοχή της Αττικής.

Ξεκίνησε να υλοποιείται τον Ιούνιο 2009 σε συνεργασία µε
το νοσοκοµείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», προσφέροντας
πραγµατικό όφελος στα παιδιά, τα οποία υποβάλλονται σε
απλές ιατρικές πράξεις στο σπίτι τους και δεν απαιτείται
να επισκέπτονται καθηµερινά το νοσοκοµείο. Έως το
τέλος του έτους το πρόγραµµα θα εξυπηρετεί και τα παι-
διά που λαµβάνουν θεραπεία στο Νοσοκοµείο Παίδων
«Αγία Σοφία», µε αποτέλεσµα συνολικά περίπου 300 επι-
σκέψεις το µήνα να µπορούν να πραγµατοποιούνται στο
σπίτι, καλύπτοντας τις απλές ιατρικές ανάγκες των παι-
διών που ζουν στην περιοχή της Αττικής. Η GSK έχει δε-
σµευτεί για την εξ’ ολοκλήρου χρηµατοδότηση του
προγράµµατος για 3 συνεχόµενα έτη.

Τον Ιούλιο του 2009, ο Πρόεδρος της GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Europe, Eddie Gray, επισκέφθηκε τον
Σύλλογο «Φλόγα» και ενηµερώθηκε για την πορεία του
προγράµµατος Νοσηλείας στο Σπίτι από την Πρόεδρο της
Φλόγας, κα Μαρία Τρυφωνίδη και την ∆ιευθύντρια του Ογ-
κολογικού Τµήµατος του νοσοκοµείου Παίδων «Π. & Α. Κυ-
ριακού», κα Ελένη Βασιλάτου – Κοσµίδη.

Το πρόγραµµα παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη:

• Μικρότερος αριθµός αναγκαίων επισκέψεων στο νο-
σοκοµείο, µε αποτέλεσµα την καλύτερη ψυχική κατά-
σταση των παιδιών, λιγότερη ταλαιπωρία στους
δρόµους και τους χώρους αναµονής των νοσοκοµείων

• Μικρότερος κίνδυνος έκθεσης σε µικρόβια στο δρόµο
ή τους χώρους αναµονής

• Οικονοµικό όφελος για τις οικογένειες λόγω λιγότερων
µετακινήσεων

• Λιγότερες απουσίες των γονιών από την εργασία τους
και των παιδιών από τα σχολεία τους

• Καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών που πραγµατικά
χρειάζονται νοσοκοµειακή περίθαλψη

Σκίτσο παιδιού της Φλόγας, το οποίο δόθηκε στον Eddie Gray, Πρόεδρο της
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Europe, κατά την επίσκεψή του στη "Φλόγα"



H καµπάνια ενηµέρωσης για την Ψωρίαση είναι ένα φι-
λόδοξο πρόγραµµα, το οποίο απευθύνθηκε σε όλους
τους ψωριασικούς ασθενείς. Πρόκειται για µια εκστρα-
τεία µε ηµεροµηνία έναρξης τις 22 Σεπτεµβρίου του 2009
στην Πάτρα η οποία έφτασε σταδιακά σε διάστηµα ενός
µήνα σε 5 πόλεις. Έληξε µια εβδοµάδα πριν την Παγκό-
σµια Ηµέρα Ψωρίασης, 29 Οκτωβρίου 2009 και οι πόλεις
ήταν: Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και
Ηράκλειο.
Κύριος στόχος της εκστρατείας ήταν η αποστιγµατοποί-
ηση της ψωρίασης για τους ασθενείς και τις οικογένειές
τους στις κλειστές κοινωνίες της περιφέρειας.
Σε κάθε πόλη, σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές, εγκα-
ταστάθηκαν για 3 ηµέρες περίπτερα ενηµέρωσης απ’
όπου διανεµήθηκε ενηµερωτικό υλικό. Παράλληλα, οργα-
νώνεται ενηµερωτική ηµερίδα για το κοινό και τους πά-
σχοντες, µε τη συµµετοχή των τοπικών Πανεπιστηµιακών
κλινικών και µελών του Σωµατείου Υποστήριξης Ψωριασι-
κών ασθενών ΚΑΛΥΨΩ.
Η θεµατολογία των ενηµερωτικών ηµερίδων περιελάµ-
βανε, µεταξύ άλλων, ενηµέρωση για:

• Την ύπαρξη του σωµατείου υποστήριξης ψωριασικών
ασθενών ΚΑΛΥΨΩ

• Την ασθένεια
• Τρόπους ψυχολογικής υποστήριξης
• Θεραπείες

Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται από το Σωµατείο Υπο-
στήριξης Ψωριασικών ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ», υπό την αιγίδα
της Ελληνικής ∆ερµατολογικής και Αφροδισιολογικής Εται-
ρείας – Ε∆ΑΕ και την υποστήριξη της φαρµακευτικής εται-
ρίας Janssen Cilag.
Το Σωµατείο Υποστήριξης Ψωριασικών ασθενών «ΚΑ-
ΛΥΨΩ» ιδρύθηκε για να καλύψει την ανάγκη τους για ενη-
µέρωση και ψυχολογική υποστήριξη. Είναι το µοναδικό
ενεργό σωµατείο στην Ελλάδα µε βασικούς στόχους την
βοήθεια των ασθενών που πάσχουν από ψωρίαση και ψω-
ριασική αρθρίτιδα καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής τους. Επίσης στοχεύει στο να προάγει τις διαπρο-
σωπικές σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων που έχουν κοινό
σηµείο την νόσο.

« Η αλήθεια
είναι... άλλη»

Καµπάνια Ενηµέρωσης
για την Ψωρίαση
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Για τη Merck η Κοινωνική Ευθύνη είναι
άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη βιώσιµη
ανάπτυξη. Με κύριους άξονες το
παιδί, το περιβάλλον, την υγεία, την
εκπαίδευση και τον εθελοντισµό ερ-
γαζόµαστε σκληρά για να συµβάλ-
λουµε ουσιαστικά στην κοινωνία.
Το πρώτο µεγάλο και πολλά υποσχό-
µενο πρόγραµµα που στήριξε η Merck
φέρει τον τίτλο «Αποτυπώµατα».
Ο Σ.Κ.Ε.Π. (Σύνδεσµος Κοινωνικής
Ευθύνης για Παιδιά και Νέους), Σω-
µατείο µη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
που ιδρύθηκε το 2008, διοργάνωσε,
µαζί µε το Μουσείο Βορρέ, µια έκθεση
ζωγραφικής και κατασκευών µε τίτλο
«Αποτυπώµατα», από τις 14 έως και
τις 20 Νοεµβρίου 2009.

Αποκλειστικοί δηµιουργοί - συντελεστές
της εκδήλωσης ήταν παιδιά και νέοι.
Βασικοί στόχοι της καλλιτεχνικής
αυτής δραστηριότητας ήταν, αφ’ ενός,
να δοθεί φωνή και βήµα στις ευπαθείς
οµάδες νέων και, αφ’ ετέρου, να ευαι-
σθητοποιηθούν εκείνοι που δεν αντι-
µετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα,
ώστε να αναπτυχθεί µια οικειότητα και
αρµονική συνοµιλία ανάµεσα τους.
Πρόκειται για ένα καινοτόµο για τα ελ-
ληνικά δεδοµένα εικαστικό γεγονός
αφού οι συµµετέχοντες είναι παιδιά
από σχολεία και ιδρύµατα, τα οποία
συµπράττουν δηµιουργικά. Η έκθεση
έδωσε έµφαση στις ικανότητες και τα
συναισθήµατα των ευαίσθητων οµά-
δων νέων, µε στόχο τη χωρίς διακρί-
σεις κοινωνική ένταξη τους.

Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια στο Μου-
σείο Βορρέ είχαν ως θέµα το «Νερό»,
αφήνοντας µεγάλο περιθώριο δηµι-
ουργικής έκφρασης στους νέους δη-
µιουργούς. Ταυτόχρονα, µε αυτό τον
τρόπο δόθηκε έµφαση στην ανάγκη
για την προστασία και το σεβασµό του
περιβάλλοντος.
Φυσικά, το εικαστικό αυτό γεγονός
είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Τα
έργα που εκτέθηκαν ήταν προς πώ-
ληση – τα έσοδα θα διατεθούν απ’ ευ-
θείας στα Ιδρύµατα που συµµετέχουν.
Η τελετή λήξης στο Μουσείο Βορρέ,
την Παρασκευή 20 Νοεµβρίου 2009
περιελάµβανε ταυτόχρονες διαδρα-
στικές εκδηλώσεις µε πρωταγωνι-
στές, πάντα, τους νέους.
Βασικός στόχος µας ήταν να κινητοποι-
ήσουµε µεγάλο αριθµό σχολείων και
φορέων που µεριµνούν για ευπαθείς
οµάδες νέων, έτσι ώστε να αναπτύξουν
µεταξύ τους σχέσεις κατανόησης, σε-
βασµού και συνέργειας. Ευελπιστούµε
ότι η τέχνη θα τους δώσει την ευκαιρία
να προσεγγίσουν το σύνολο της κοινω-
νίας και να ενισχύσουν την αφύπνιση
της ευαισθησίας των πολιτών.
Η Merck, ο Σ.Κ.Ε.Π. και το Μουσείο
Βορρέ στοχεύουν η συγκεκριµένη
προσπάθεια να γίνει θεσµός και να δί-
νουν, κάθε χρόνο, τη δυνατότητα σε
παιδιά και νέους να εκφραστούν µέσα
από την τέχνη.

Κοινωνικό πρόσωπο
µε ευαισθησία



Η ουσιαστική εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης, όταν αυτή είναι µεθοδευµένη και συστηµατική, καλύ-
πτοντας συγκεκριµένες ανάγκες, µόνο ευεργετική µπορεί
να είναι για το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα για τα παιδιά.
Εδώ και 20 χρόνια, η sanofi-aventis αποδεικνύει έµπρακτα
τη στήριξή της σε τοµείς που άπτονται καίριων κοινωνικών
θεµάτων, είτε ανταποκρινόµενη σε επείγουσες ανθρώπι-
νες ανάγκες είτε βάσει µακροπρόθεσµων προγραµµάτων.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η πρωτοβουλία της
εταιρείας να προβεί στη δωρεά ενός υπερσύγχρονου
µηχανήµατος για την αντιµετώπιση των εγκαυµάτων των
παιδιών στο Παιδοχειρουργικό Τµήµα του Νοσοκοµείου
Παίδων «Π & Α Κυριακού», αναβαθµίζοντάς το µε αυτόν
τον τρόπο σε Πρότυπο Κέντρο Αποκατάστασης Εγκαυ-
µάτων στη χώρα µας.
Σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου, παρουσία της ∆ιοίκησης
του Νοσοκοµείου και εκπροσώπων του Υπ. Υγείας, για την
ανακοίνωση στα ΜΜΕ της έναρξης λειτουργίας της Μονά-
δας Εγκαυµάτων, τονίσθηκε από τον ∆ρ. Θεόδωρο Αϊβά-
ζογλου Παιδοχειρουργό, ∆ιδάκτωρα Πανεπιστηµίου
Αθηνών και ∆ιευθυντή του Παιδοχειρουργικού Τµήµατος
Νοσοκοµείου Παίδων «Π &Α Κυριακού» ότι: «Η ειδική µπα-
νιέρα αποτελεί τον πλέον εξελιγµένο τρόπο αντιµετώπισης
των εγκαυµάτων και η σηµασία της λειτουργίας της σε ένα
από τα µεγαλύτερα νοσοκοµεία Παίδων της χώρας γίνεται
αντιληπτή αν αναλογιστεί κανείς ότι σχεδόν 400 παιδιά ηλι-
κίας έως 14 ετών κάθε χρόνο προσέρχονται στα εξωτε-
ρικά ιατρεία του νοσοκοµείου µας µε κάποιου βαθµού
έγκαυµα, η αποκατάσταση του οποίου εξαρτάται από την
έγκαιρη αντιµετώπιση του στον τόπο του ατυχήµατος και
στη συνέχεια σε οργανωµένη νοσηλευτική µονάδα.»
Η κυρία Αγγελική Αγγέλη, ∆ιευθύντρια Εταιρικών Υποθέ-
σεων & Επικοινωνίας της sanofi aventis Ελλάδος πρό-
σθεσε: «Η ενέργεια αυτή µας κάνει ιδιαίτερα περήφανους
µιας και, ανταποκρινόµενοι στην ανάγκη του Νοσοκοµείου,
συµβάλλουµε στην άµεση ανακούφιση και ταχύτερη απο-
κατάσταση των εγκαυµάτων των µικρών ασθενών.»

Αντιµετώπιση
Σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση των εγκαυµάτων ανα-
λαµβάνει, πλέον, και το υπερσύγχρονο µηχάνηµα που λει-
τουργεί στη Μονάδα Εγκαυµάτων του νοσοκοµείου
Παίδων «Π & Α Κυριακού». Η τοποθέτηση του παιδιού στη
βυθιζόµενη ειδική «µπανιέρα», έχει ως αποτέλεσµα:
n την αποκατάσταση των βλαβών που έχουν υποστεί οι

ιστοί του δέρµατος, από την υψηλή θερµοκρασία στην
οποία έχουν εκτεθεί,

n την επιτάχυνση της επούλωσης µε αποτέλεσµα την
σύγκλειση της εγκαυµατικής επιφάνειας και

n την πρόληψη των υπερτροφικών ουλών που σχηµατί-
ζονται κατά τη διάρκεια της επούλωσης.

∆εδοµένου ότι η διαχείριση των εγκαυµάτων αποτελεί µία
µεγάλη πρόκληση για την ιατρική επιστήµη παγκοσµίως
αλλά και στη χώρα µας, η πρωτοβουλία της sanofi-aventis
να επανδρώσει το Νοσοκοµείο Παίδων µε την υπερσύγ-
χρονη Μονάδα Εγκαυµάτων αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα
προόδου στην αντιµετώπιση των εγκαυµάτων στην Ελλάδα.

H sanofi aventis αρωγός
στην αντιµετώπιση των
εγκαυµάτων στη χώρα µας
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Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών «Π & Α Κυριακού» ένα µεγάλο βήµα µπροστά στην
αντιµετώπιση των εγκαυµάτων στη χώρα µας µε µια υπερσύγχρονη «µπανιέρα» για
την αντιµετώπιση των εγκαυµάτων των παιδιών.
Αγγελική Αγγελή, ∆ιευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας της εταιρίας
sanofi aventis, Θεόδωρος Αϊβαζόγλου, Παιδοχειρουργός, ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου
Αθηνών, ∆ιευθυντής του Παιδοχειρουργικού Τµήµατος Νοσοκοµείου Παίδων.
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Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε ο εµβολιασµός κατά του ιού της κοι-
νής (εποχιακής) γρίπης που οργάνωσε η εταιρεία SOLVAY PHARMA ΜΕΠΕ σε
συνεργασία µε το ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ο.Τ.Α σε 12 ακριτικά ∆ωδεκάνησα.

Η εταιρία SOLVAY PHARMA Μ.ΕΠΕ στα πλαίσια του προγράµµατος Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) προσέφερε 10.000 αντιγριπικά εµβόλια τα
οποία κατανεµήθηκαν βάσει του πληθυσµού ευπαθών οµάδων στα ακόλουθα
∆ωδεκάνησα: Αγαθονήσι, Αρκοί, Αστυπάλαια, Κάλυµνος, Κάρπαθος, Κάσος,
Καστελόριζο, Λειψοί, Νίσυρος, Πάτµος, Τήλος και Κάµειρο-Ρόδου για τη
Χάλκη.

Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ∆ΥΠΕ Πειραιά και Αιγαίου,
κατόπιν σχετικής έγκρισης του ΕΟΦ και οι εµβολιασµοί έλαβαν χώρα απο
6 έως 16 Οκτωβρίου 2009 στα παραπάνω νησιά. Τα εµβόλια προσφέρθηκαν
δωρεάν στις ευπαθείς οµάδες των νησιών αυτών από την εταιρεία SOLVAY
PHARMA ΜΕΠΕ και διανεµήθηκαν µε την ευγενική χορηγία της εταιρείας
ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της SOLVAY PHARMA ΜΕΠΕ, κ. Κωνσταντίνος
Κοφινάς, δήλωσε «Η πρωτοβουλία αυτή λαµβάνει χώρα σε µια ιδιαίτερη για
την εξέλιξη της γρίπης περίοδο και σε περιοχές µε ανεπαρκή πρόσβαση σε
προγράµµατα πρόληψης και πρωτοβάθµιας περίθαλψης», υπογραµµίζοντας
την έµπρακτη κοινωνική ευθύνη της Solvay Pharma στην Ελλάδα και ευχαρί-
στησε το ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας για την πολύτιµη συµβολή του στην υλο-
ποίηση του προγράµµατος αυτού.

Ολοκληρώθηκε η εβδοµάδα
εµβολιασµού στα

ακριτικά νησιά



Η ψωρίαση είναι µια χρόνια νόσος του
ανοσοποιητικού συστήµατος που εκδη-
λώνεται µε δερµατικές βλάβες. Η ασθέ-
νεια αυτή µπορεί να έχει
καταστρεπτικές συνέπειες για τη ζωή
των ασθενών καθώς τους γεννά έντονα
αισθήµατα ντροπής και αποµόνωσης.

Η Wyeth ανέλαβε την πρωτοβουλία ορ-
γάνωσης ενός πανευρωπαϊκού εκπαι-
δευτικού προγράµµατος που έχει ως
σκοπό να ενηµερώσει σχετικά µε τις
σωµατικές και συναισθηµατικές επι-
πτώσεις της ψωρίασης αλλά και να εν-
θαρρύνει τους ασθενείς που πάσχουν
από αυτή να αναζητήσουν ενηµέρωση
και την κατάλληλη θεραπεία.
Κεντρικό αντικείµενο της εκστρατείας
είναι η φωτογραφική έκθεση που πα-
ρουσιάζει τις πραγµατικές εµπειρίες
των ασθενών που ζουν µε την ψωρίαση,
µέσα από φωτογραφίες αλλά και προ-
σωπικές µαρτυρίες. 19 ασθενείς µε ψω-
ρίαση από όλο τον κόσµο
ανταποκρίθηκαν και συγκεντρώθηκαν
µε ένα κοινό στόχο – να πείσουν τους
συνανθρώπους τους να δουν πέρα από
το δέρµα και την ασθένειά τους. Ήθε-
λαν να πουν την αλήθεια, τη «Γυµνή
Αλήθεια», για το τι σηµαίνει να πάσχει
κάποιος από ψωρίαση. Κάθε ένας από
αυτούς είχε το θάρρος να γυµνώσει το
δέρµα του και να εκθέσει τον εαυτό του
και την ιστορία του στον ευαίσθητο φακό
του φωτογράφου Ralf Tooten.
Το αποτέλεσµα είναι η έκθεση «Ψω-
ρίαση: Η Γυµνή Αλήθεια», ένα σύνολο

πορτρέτων που εµπνέουν και αποκα-
λύπτουν τις προκλήσεις και τις νίκες
των ασθενών µε ψωρίαση. Ελπίδα της
Wyeth είναι, µέσω αυτής της πρωτο-
βουλίας, να αναδείξει το µέγεθος των
ψυχολογικών πιέσεων και του κοινωνι-
κού αποκλεισµού που συχνά συνεπά-
γεται αυτή η νόσος, και να δείξει στους
ασθενείς µε ψωρίαση ότι, παρά την
ασθένειά τους, µπορούν να ζήσουν µια
απόλυτα φυσιολογική ζωή.

Στην Ελλάδα, η Wyeth, σε στενή συνερ-
γασία µε το Σωµατείο Ασθενών µε Ψω-
ρίαση ΚΑΛΥΨΩ, ανέλαβε µια
εκτεταµένη σειρά πρωτοβουλιών, µε
στόχο να παρέχει σε όσο το δυνατόν µε-
γαλύτερο µέρος των ασθενών αλλά και
του κοινού πρόσβαση τόσο στο φωτο-
γραφικό υλικό της έκθεσης, όσο και σε
επιστηµονικά δεδοµένα σχετικά µε τη
νόσο.

Η εκστρατεία περιλαµβάνει τις εξής
ενέργειες:
• Προβολή της φωτογραφικής έκ-

θεσης και σύντοµου ντοκιµαντέρ
από την διαδικασία της φωτογρά-
φησης στα πλαίσια του 1ου ∆ιε-
θνούς Φεστιβάλ Ταινιών Υγείας
«Ιπποκράτης», που πραγµατοποι-
ήθηκε από 1 έως 6 Σεπτεµβρίου
στην Κω

• ∆ιανοµή αφίσας και καρτών σε δη-
µόσια και ιδιωτικά δερµατολογικά
ιατρεία

• ∆ιαδικτυακή πρόσβαση στο υλικό

της έκθεσης µέσω της εκπαιδευτι-
κής ιστοσελίδας της Wyeth για τα
ρευµατικά και δερµατικά νοσή-
µατα του ανοσοποιητικού

• ∆ηµιουργία τηλεοπτικού spot για
την ενηµέρωση του ευρύτερου
κοινού σχετικά µε τη νόσο και
προβολή του ως κοινωνικού τηλε-
οπτικού µηνύµατος

• Συγχρηµατοδότηση της νέας τη-
λεφωνικής γραµµής ψυχολογικής
υποστήριξης του σωµατείου ΚΑ-
ΛΥΨΩ και προβολή της γραµµής
σε όλα τα υλικά της καµπάνιας

«Ψωρίαση: Η γυµνή αλήθεια»
Μια πρωτοβουλία ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης για την Ψωρίαση
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Αφίσα της καµπάνιας,
που παραπέµπει στις διαθέσιµες διαδικτυακές πηγές
ενηµέρωσης και τη γραµµή ψυχολογικής
υποστήριξης του συλλόγου ασθενών



∆ιοικητικό Συµβούλιο Σ. Φ. Ε. Ε.
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Πρόεδρος:
∆ιονύσιος Φιλιώτης
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ AEBE

Αντιπρόεδροι:
Πασχάλης Αποστολίδης
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ABBOTT Lab. ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Μάρκος Γερασόπουλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος και Γενικός ∆ιευθυντής, SANOFI – AVENTIS AEBE

Κωνσταντίνος Ευριπίδης
∆ιευθύνων Σύµβουλος, ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.

Κατερίνα Καρέλλα
Πρόεδρος ∆.Σ., ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος, PFIZER HELLAS A.E.

Γιώργος Κατζουράκης
Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, GLAXOSMITHKLINE AEBE

Βασίλης Νειάδας
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος CANA A.E.

Γενικός Γραµµατέας:
Παναγιώτης Ζερβακάκης
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, WYETH HELLAS AEBE

Ταµίας:
Ιωάννης Βλόντζος
Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος MERCK A.E.

Μέλη:
Μάριος Κάτσικας
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ

Κωνσταντίνος Κοφινάς
Γενικός ∆ιευθυντής, SOLVAY PHARMA Μ. ΕΠΕ

Γιώργος Κωνσταντέλλης
Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, BRISTOL- MYERS SQUIBB A.E.

Γιώργος Μουτουσίδης
Γενικός ∆ιευθυντής, CHIESI ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Cyril Schiever
Γενικός ∆ιευθυντής, SCHERING PLOUGH ΑΦΒΕΕ

Κωνσταντίνος Φρουζής
Αντιπρόεδρος, NOVARTIS HELLAS A.E.


