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Συγκριτικός κατάλογος πωλήσεων φαρμάκων ανά
σε αξίες 2014-2015

μ ηνα

il

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
11ΜΚΡΗΣΙΑ 27-28.8.2016

Νοσοκομεία νοσοκομειακή τιμή 2014

Νοσοκομεία νοσοκομειακή τιμή 2015

Φαρμακεία φαρμακαποθήκες
λιανική τιμή 2014

Φαρμακεία φαρμακαποθήκες
λιανική τιμή 2015

Ιαν Φεβρ Μόρ Απρ Μάιος Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπτ Οκτ Νοέμ Δεκ

Οι Ελληνες αρρώστησαν μαζικά τον Μάρτιο και τον Δεκέμβριο του 2015 καθώς οι συγκεκριμένοι μήνες παρουσιάζουν τις υψηλότερες

πωλήσεις φαρμάκων στη διάρκεια του έτους Στον αντίποδα ο Φεβρουάριος και ο Αύγουστος όπου καταγράφεται πτώση των

πωλήσεων φαρμάκων κατά 19,3 και κατά 47 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους

ΜΟΝΟ ΠΕΡΥΣΙ ΠΩΛΗΘΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 500 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 5,6 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

Φαρμακώνονται οι Ελληνες
με 45 κουτιά ετησίως ο καθένας

Η συνολική αγορά
φαρμάκου
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΟΥΕΟΦ,ΔΜΜΟΡΦΠΘΗΚΕ

ΤΟ 2015 ΣΤΑ 5.603 ΕΚΑΤ

ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ 5.638 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ

ΤΟ 2014 ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ

ΜΙΑ ΕΛΑΦΡΑ ΚΑΜΨΗ 0,62

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τουλάχιστον 45 κουτιά με φάρμακα καταναλώνει

το χρόνο κάθε Έλληνας και Ελληνίδα

Μόνο πέρυσι πωλήθηκαν περισ
σόιερα από 500 εκατομμύρια συσκευασίες
φαρμάκων στη χώρα μας συνολικής αξίας
5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ Μάλιστα το
2015 καταγράφεται αύξηση ισυ αριθμού των
φαρμάκων που διακινήθηκαν είτε μέσω
φαρμακείων είτε μέσω νοσοκομείων κατά
4.505.804 κουτιά σε σχέση με ιην προηγούμενη

χρονιά
Οι Έλληνες φαίνεται όιι αρρώστησαν

μαζικά τον Μάρτιο και ιον Δεκέμβριο του
2015 καθώς οι συγκεκριμένοι μήνες παρουσιάζουν

ης υψηλότερες πωλήσεις φαρμάκων

στη διάρκεια ιου έτους Στον αντίποδα

ο Φεβρουάριος και ο Αύγουστος όπου

καταγράφεται πτώση των πωλήσεων φαρμάκων

κατά 19,3 και κατά 477c σε σχέση
με τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους

Τα παραπάνω στοιχεία για τις πωλήσεις
φαρμάκων το 2015 στη χώρα μας προκύπτουν

από σχετική έκθεση του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων ΕΟΦ Σύμφωνα
με τα στοιχεία αυτά ίο 2015 πωλήθηκαν
σε νοσοκομεία και φαρμακεία 502.235.460
συσκευασίες φαρμάκων έναντι 497.729.656
ιο 2014 Η μικρή αύξηση που καταγράφεται
συνολικά στον αριθμό συσκευασιών κατά
0,90 το 2015 οφείλεται στην αύξηση των
πωλήσεων στα φαρμακεία κατά 1,56 και
σι η μείωση κατά 2,71 των πωλήσεων
σια νοσοκομεία σε σχέση με ιην προηγούμενη

χρονιά
Η αξία των φαρμάκων και λοιπών σκευασμάτων

που φέρουν m σήμανση του ΕΟΦ
και διακινήθηκαν μέσα από τα ιδιωτικά
φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες διαμορφώθηκε

πέρυσι στα 4.1 19.448.188 ευρώ
έναντι 4.234 103.057 ευρώ το 2014 Η πτώση
που καταγράφεται ανάμεσα οιις 2 χρονιές

είναι ιης τάξης του 2,78 Όοον αφορά στα

φάρμακα που διακινήθηκαν πέρυσι από τα
νοσοκομεία αλλά και ευρύτερα εκείνα τα
οποία βγαίνουν στην αγορά μόνο με νοσοκομειακή

τιμή ήταν αξίας 1,484.185.203
ευρώ έναντι 1.404.155.330 ευρώ το 2014
Δηλαδή καταγράφεται αύξηση κατά 5,39
γεγονός που αποδίδεται σια ακριβά φάρμακα

που χορηγούνται στα νοσοκομεία γτα
σοβαρές παθήσεις

Έτσι η συνολική αγορά φαρμάκου με
βάση ια επίσημα στοιχεία του ΕΟΦ διαμορφώθηκε

το 2015 στα 5.603 εκατ ευρώ έναντι

5.638 εκατ ευρώ το 2014 δηλαδή παρουσιάζει

μια ελαφρά κάμψη 0,62

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Όσον αφορά τώρα στις συσκευασίες που

διακινήθηκαν συνολικά στα ιδιωτικά φαρμακεία

και τις φαρμακαποθήκες το 2015
πωλήθηκαν 424.288.315 σκευάσματα έναντι
417.670.196 καταγράφοντας αύξηση κατά
1,56 Αντίστοιχα τα οκευάσμαια που διακινήθηκαν

στα νοσοκομεία και γενικότερα
εκείνα τα οποία καταγράφονιαι με βάση

τη νοσοκομειακή τιμή είχαν όγκο 77.947 145

τεμαχίων έναντι 80.059.460 τεμαχίων το
2014 καταγράφοντας μείωση κατά 2.71
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει πως

μείωση που σημειώθηκε οιις συσκευασίες
δεν οδήγησε σε μείωση της νοσοκομειακής
φαρμακευτικής δαπάνης καθώς πρόκειιαι
για φάρμακα υψηλού κόστους και μαλισια
φάρμακα που κυκλοφόρησαν για πρώιη
φορά με υψηλό κόσιος

Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Κατακόρυφη πτώοη καταγράφει η συνολική

φαρμακευτική δαπάνη στα χρόνια
της οικονομικής κρίσης Πιο αναλυτικά
από τη ξέφρενη πορεία ιου 2009 με τις
πωλήσεις των φαρμάκων σε αξίες στη
χώρα μας να αγγίζει ια 8,5 διο ευρώ η συνολική

φαρμακευτική δαπάνη ιο 2015 έπεσε

στα 5,6 δισ καταγράφοντας πτώση
καιά 347 Η μείωση αυτιί δεν συνοδεύτηκε
και από αντίστοιχη μείωση των πωλήσεων
φαρμάκων οε συσκευασίες

Ειδικότερα το 2009 καταναλώσαμε
562 εκαι κουτιά φάρμακα έναντι 502 εκατ
κουτιών πέρυσι καταγράφοντας μείωση
κατά 10,77 γεγονός που εξηγείται από τις
σημαντικές μειώσεις που σημειώθηκαν στις
τιμές των φαρμάκων Από τα ίδια στοιχεία
προκύπτει ότι μεγαλύτερες απώλειες καιέ
γραψαν τα φαρμακεία και οι φαρμακαποθήκες

καθώς τα νοσοκομειακά φάρμακα

τόσο το 2009 όσο και πέρυσι ήταν από πλευράς

αξίας σια ίδια επίπεδα κονιά στο 1,5
δισ ευρώ

Από το 2013 μέχρι και σήμερα η συνολική

φαρμακευτική δαπάνη φαίνεται να
εμφανίζει σταθεροποιητικές ιάσεις και να
έχει κλειδώσει περίπου στα 5,6 διο ευρώ
Ειδικότερα η πορεία ιης συνολικής φαρ
μακευπκής δαπάνης στη χώρα μας διαμορφώθηκε

ιο 2010οε 7,3 διο ευρώ 521 εκαι
συσκευασίες ιο 201 1 οε 6,7 διο ευρώ 512
εκαι συσκευασίες ιο2012 σε 5,9 δισ ευρώ
479 εκαι συσκευασίες ιο 2013 οε 5,6 διο

ευρώ 485 συσκευασίες και ιο 2014 οε 5,6
διο ευρώ 502 συσκευασίες

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Από ια σιοιχεία ιου ΕΟΦ ιιροκύπιει

ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που αφορά
οιις παράλληλες εξαγωγές Συγκεκριμένα
το 20 15 οι εξαγωγές αυξήθηκαν καιά 30,957
όοον αφορά στην αξία ιους η οποία ιιροο
διορίζεται σια 401 6 εκαι ευρώ έναντι 306,7
εκατ ευρώ ιο 2014 Η αύξηση αυιή αποδίδεται

οτην εκρηκτική αύξηση ιου όγκου οε
ποσοστό άνω του 907 καθώς σύμφωνα με
τον ΕΟΦ πέρυσι οι φαρμακαποθήκες εξήγαγαν

19 126.566 συσκευασίες φαρμάκων
έναντι 10.059.249 συσκευασίες το 2014 Βέβαια

φαίνειαι ότι η μέση αξία ανά συσκευασία

είναι της τάξης των 21 ευρώ όταν το
2014 ήταν περίπου 30,5 ευρώ

Πιο αναλυτικά το 2008 οι παράλληλες
εξαγωγές φαρμάκων ανήλθαν οε 606 εκατ
ευρώ με 25 εκατ συσκευασίες το 2009 σε
649 εκατ με 22 εκατ συσκευασίες to 2010
σε 626 εκαι με 20 εκατ συσκευασίες το
201 1 οε 485 εκατ με 17 εκατ συσκευασίες
το 2012 οε 415 εκατ ευρώ με 13 εκατ συσκευασίες

ιο 2013 οε 328 εκαι ευρώ με 14

εκαι συσκευασίες και ιο 2014 οε 306 εκαι
ευρώ με μόλις 10 εκαι συσκευασίες το
χαμηλότερο ειιίπεδο
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Κεφαλαίο

on
L Υγεία Σάββατο 27 Αυγούστου 2016

Από το φαρμακείο στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Ποια φάρμακα μπαίνουν από το
φθινόπωρο στην αγορά τηςλιανικής
ΑΝΟΙΞΕ Ο ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Εναναμανηγιατην
τοποθέτηση των πρώτων
216 φάρμακων
όπως παυοίπονων
αναλγητικών και
αλοκρών και κυρίως για
το πώς θα οιαμαρφωθει
η τιμή τους

Μ«ΡΓ«ί1Ι1 HI

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗ vicky.koarlibn@capital.gr

ι Θεσμοί πίεζαν

εδώ και
τουλάχιστον

τρία χρόνια για το άνοιγμα
της αγοράς του φαρμάκου και
την είαοδο των μη συνταγο
Υραφούμενων σκευασμάτων
δηλαδή των φαρμάκων ευρείας

χρήσης που δεν αποζημιώνονται

από τα ασφαλιστικά
ταμεία ούτε οι καταναλωτές
χρειάζονται απαραίτητα ιατρική

συνταγή για να τα λάβουν
σε αλυσίδες λιανικής πώλησης

Μετά την είσοδο των βιταμινών

και των συμπληρωμάτων
διατροφής στα ράφια των σούπερ

μάρκετ και την απελευθέρωση

και των μη συνταγο
γραφούμενων με τη δημιουργία

μιας νέας υποκατηγορίας
σκευασμάτων με την ονομασία

ΓΈΔΙΦΑ Γενικής Διάθεσης

Φάρμακα που θα περιλαμβάνει

σκευάσματα που δεν
θα διατίθενται αποκλειστικά
οπό τα φαρμακεία μέσα στσ
φθινόπωρο και σύμφωνα
με πληροφορίες του Κ μέχρι

τον Οκτώβριο θα γίνει
η πρεμιέρα των 216 φαρμάκων

ευρείας χρήσης από τα συνολικά

1 582 μη συνταγονρα
φούμενα που κυκλοφορούν
στην αγορά της λιανικής

Τα περιθώρια χρόνου για
ιην τοποθέτηση των φαρμάκων

στα ράφια των αλυσίδων
λιανικής εξαντλούνται καθώς

σύμφωνα με πληροφορίες
οι διαδικασίες για την

απελευθέρωση των μη συντα

γογραφούμενων θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί πριν από
την έναρξη των συναντήσεων

της κυβέρνησης με τους
θεσμούς για τη δεύτερη

Τα φάρμακα που θα κατατάσσονται στην υποκατηγορία ΓΕΔΙΦΑ θα πρέπει
Να είναι φάρμακα που να ανυμετωηΖρυν συμπτώματα εύκοάης αυτοοΊάγνωσης και

αντιμετώπισης
Η οδηγία του δοσοτΤογικου σχήματος να είναι απλή
Οι αήήηήεηιδρόσεις τους με άλλες συχνά χορηγούμενες θεραπείες να είναι ελάχιοτες

η Να μη χρειάζονται ιδιαιτέρες συνθήκες φύλαξης και διακίνησης
m Οι συσκευασίες τους να είναι μικρές
m Να μην υπάρχουν τεκμηριωμένες ένδοξος για σοβαρούς κινδύνους από τη μακροχρόνια
χρήση τους

αξιολόγηση
Ήδη πάντως έχει υπογραφεί

η απαιτούμενη υπουργική
απόφαση με την οποία καθορίζονται

οι όροι για την κυκλοφορία

των 2 1 6 φαρμάκων για
την αντιμετώπιση προφανών
συμπτωμάτων με απλές οδηγίες

TTil ακριβής λίστα με τα

φάρμακα που θα
ανήκουν σε αυτή

την κατηγορία αναμένεται
από το υπουργείο Υγείας
όπως λένε οι πληροφορίες
μέχρι στιγμής που απομένει
να επιβεβαιωθούν με την

οριστικοποίηση

της λίστας αναλγητικά

όπως το depon και οι

ασπιρίνες θερμαντικές κρέμες

όπως η counterpain και
η voltaren σιρόπια όπως το
sinecod και το mucosolvan χάπια

για το ελαφρύ συνάχι όπως
τα comtrex cold και panadol
cold flu με την τρέχουσα ή με
νέα μορφή εικάζεται πως θα

μπουν στις αλυσίδες λιανικής
Θα είναι εντούτοις εύκολα στη

δοσολογία και Θα αντιμετωπίζουν

συμπτώματα για τα οποία

μπορούμε να κάνουμε και μονοί

μας διάγνωση Οι πληρο

Ένα ακόμα σημείο
πώλησης για τους
καταναλωτές
που δεν θα
πηγαίνουνμόνο
στο φαρμακείο για
να προμηθεύονται
απλά αναλγητικά
ήπανσίπονα

φορίες επίσης λένε πως θα
πρόκειται για νέες συσκευασίες

με μικρότερη ποσότητα
και χαμηλότερο ποσοστό δραστικής

ουσίας

Η χρυσή αγορά
Η διάθεση των μη συντα

γογραφούμενων αποτελεί
μήλον της έριδος καθώς

οι φαρμακοποιοί αρνούνται
πεισματικά να επιτρέψουν το

άνοιγμα της αγοράς Και όχι
άδικα αφού όπως δείχνουν
τα στοιχεία της IMS ο συνολικός

τζίρος της σχετικής αγοράς
έφτασε να ξεπερνά τα 350
εκατ ευρώ ποσό στο οποίο

περιλαμβάνονται όλα τα φαρμακευτικά

σκευάσματα που
έχουν τεθεί εκτός της λίστας
των φαρμάκων που αποζημιώνονται

καθώς και τα συμπληρώματα

διατροφής
Συνολικά ο τζίρος των

βιταμινών

που διακινούνται
από τα φαρμακεία υπολογίζεται

πως αγγίζει τα 80 εκατ
ευρώ στην Ελλάδα αποτελώντας

το ένα τέταρτο του τζίρου
των σκευασμάτων που χορηγούνται

από τους φαρμακοποιούς

χωρίς ιατρική συνταγή

μη συνταγογραφούμενα
φάρμακα

Το μεγάλο ερώτημα πάντως
είναι σε ποια επίπεδα θα διαμορφωθούν

οι τιμές τους
Στην Ιταλία στον έναν χρόνο
μετά την απελευθέρωση της

αγοράς οι ιιμές tu)v ΜΗΣΥ
ΦΑ μειώθηκαν κατά 6,6 Στη
Δανία οι τιμές μειώθηκαν κατά
5%-15 μετά την απελευθέρυ
οη Στο Ηνωμένο Βασίλειο τέλος

οι διαφορές τιμής ανάμεσα

σε εναλλακτικά σημεία πώλησης

έφθασαν στο 10%-30

Διό πυρός και σιδήρου

Ηταν
Μάρτιος του 20 1 3 όταν η τρόικα

ζήτησε την πλήρη απελευθέρωση

της αγοράς των μη συντα
γογραφούμενων φαρμάκων θέτοντας θέμα
διάθεσής τους από τα σούπερ μάρκετ με την

αιτιολογία πως το ποσοστό εκπτώσεων που

θα κερδηθεί από την ευρεία διάθεση τους θα

περάσει τελικά και στους καταναλωτές Όπως

υποστήριζε τότε το υπουργείο Υγείας η διάθεση

των φαρμάκων από τα σούπερ μάρκετ ή

ακόμη και η λειτουργία ειδικών σημείων πώλησης

όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες θα αποτελούσε ισχυρό πλήγμα για τη

βιωσιμότητα των φαρμακείων ενώ παράλλη¬

λα υπήρχε ζητημα προστασίας της δημόσιας
υγείας με δεδομένο πως τα ΜΗΣΥφΑ αποτελούν

επί της ουσίας φάρμακα
Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς με κοινή

υπουργική απόφαση που υπέγραψαν οι αρμόδιοι

υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης
και Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης η πώληση

των συμπληρωμάτων διατροφής θα

επιτρέπεται τελικά και από τα καταστήματα
XiaviKns Όπως αναφερόταν πιο συγκεκριμένα

στην απόφαση Η πώληση των συμπληρωμάτων

διατροφής επιτρέπεται να γίνεται από

τα φαρμακεία καθώς και τα καταστήματα τα

οποία κατά την κείμενη νομοθεσία επιτρέπεται

να πωλούν τυποποιημένα τρόφιμα Η πώληση

εξ αποστάσεως συμπληρωμάτων διατροφής
επιτρέπεται μόνο από τις παραπάνω πηγές
και εφόσον πληρούνται οι ειδικοί όροι της

νομοθεσίας για πωλήσεις εξ αποστάσεως

Τον
Ιανουάριο της επόμενης χρονιάς το

ζητημα της διάθεσης των μη συνταγο
γραφούμενων επανέρχεται στο προσκήνιο

με το υπουργείο Ανάπτυξης va τονίζει

πως στην Ελλάδα οι πολίτες πληρώνουν
για τα μη συνταγογραφούμενα κατά μέσο όρο
27.6 παραπάνω την τιμή τους ενώ η απελευθέρωση

των τιμών σε συνδυασμό με την

απελευθέρωση των σημείων πώλησης θα
έχει πολλαπλά οφέλη θα εξυπηρετείται καλύτερα

ο Έλληνας καταναλωτής που μπορεί
να βρει πολύ ευκολότερα το προϊόν που επιθυμεί

ενώ σε καθεστώς ελεύθερων τιμών
δημιουργείται ο απαραίτητος ανταγωνισμός
που οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως αν και
το υπουργέ ο Υγείας επαναλαμβάνει πως τα

2 1 6 σκευάσματα θα είναι τα πρώτα και μόνα
που θα βγουν εκτός φαρμακείων φαίνεται
πως οι θεσμοί έχουν άλλα σχέδια και 6εν
αποκλείεται να ακολουθήσει και δεύτερο
κύμα απελευθέρωσης
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ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙ... ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΠΟΛΑΚΗ
Το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης και
στον τομέα της υγείας τείνει να
καταντήσει π χώρα μας,
διαψεύδοντας μέσα σε λίγους μήνες
ολόκληρο τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας, ο οποίος μόλις τον περασμένο
Απρίλιο είχε, μετά βαίών και κλάδων,
ανακοινώσει την «εξάλειψη της
ελονοσίας από το ευρωπαϊκό
έδαφος». Τα μέχρι ώρας 65

επιβεβαιωμένα περιστατικά
(εισαγόμενης λόγω

Μεταναστευτικού) ελονοσίας, σε

συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουν
εμφανιστεί κρούσματα και σε
Ελληνες, μας δημιουργούν την
εντύπωση πως οσονούπω ο
συγκεκριμένος διεθνής οργανισμός,
ένα μικρό κομμάτι της ηπείρου, θα

αναγκαστεί εντέλει να το εξαιρέσει. ..

Μία ακόμη θλιβερή πρωτιά λίγο πριν
από την πολιτική καραντίνα! Σκίζει ο
Πολάκης! !

Γ. Δ.
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ΣΦΕΕ Business Day
Η φαρμακοβιομηχανία είναι ένας κλάδος

που ακόμα προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης
Για τρίτη συνεχή χρονιά ο Σύνδεσμο3

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων ΣΦΕΕ
άνοιξε Tis πόρτε5 ίου nous véous αν
9pconous μέσω του θεσμού των Business

Days Περίπου 100 νέοι προπτυχιακοί

και μεταπτυχιακοί cporcmés Φαρμακευτικών

Ιατρικών Οικονομικών και
Πολυτεχνικών Σχολών ξεναγήθηκαν
στον κόσμο ms καινοτομία των τάσεων

και των προοπτικών στον κλάδο του
φαρμάκου για απασχόληση και ανάπτυξη

επιχειρηματία δραστηριότητα
από διακεκριμένα στελέχη ms φαρμα
κευτική3 βιομηχανία κατά τη διάρκεια
εκπαιδευτικήε ημερίδα3 του ΣΦΕΕ στο
πλαίσιο του προγράμματθ5 Business
Day που οργανώνει ο καθηγητήΞ του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
lopôàvns Λαδόπουλθ3

Το ΣΦΕΕ Business Day με αυξανόμενο ενδιαφέρον και συμμετοχή

λειτουργεί cos ένα εργαστήριο για τη σύνδεση των εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων με τον κόσμο των επιχειρήσεων Στο πλαίσιο

αυτό και éxovras την πεποίθηση ότι ο φαρμακευτικ03 κλάδοε
μπορεί να αποτελέσει κεντρικό άξονα για την ανάκαμψη ms ελ
ληνικήΞ οικονομία ιδιαίτερα επενδύοντα3 σε ταλαντούχοα véous

ανθρώποα σε όλα τα επίπεδα λειτουργία aums ms μεγά
Xns βιομηχανία ο ΣΦΕΕ και οι sxaipiss μέλη του άνοιξαν και φέ
TOS α πόρτεΞ tous

ΑρκετέΞ φαρμακευτικέ3 εταιρίεε επενδύουν mous véous ms
χώρα που τη δεδομένη στιγμή μαστίζονται από την ανεργία προ
ocpépovrâs tous τη δυνατότητα ενό3 δυναμικού επαγγελματικού
ξεκινήματο3 σε ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον μέσω προγραμμάτων

έμμισθη5 εξειδίκευσπ3
Όπα σημείωσε στην εισαγωγή του ο πρόεδροε του ΣΦΕΕ Πα

oxàAns Αποστολίδηε Είναι εξαιρετικά ευχάριστο το γεγονό3 neos
η συνάντηση μα3 αυτή το ΣΦΕΕ Business Day πραγματοποιείται

για τρίτη συνεχή χρονιά με επιτυχία αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον

τόσο από α εταιρίεΞ μέλη του ΣΦΕΕ που συμμετέχουμε
όσο και από tous φοιτητέε που έρχονται να ακούσουν και να γνωρίσουν

το χώρο Η υγεία και ειδικά ο xeopos του φαρμάκου αποτελεί

έναν κατεξοχήν κλάδο που επενδύει διαχρονικά στην έρευνα
και την ανάπτυξη Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι ο κλάδοΞ

που πιστεύει περισσότερο από κάθε άλλον στην έρευνα και την

ανάπτυξη σχεδόν το 20 του τζίρου του κάθε χρόνο 9 με 1 0 ποσοστιαία

μονάδε5 πάνω από τον επόμενο κλάδο Είναι κάτι που
βλέπουμε ότι σιγά σιγά το υποστηρίζουν όλοι τόσο από την πλευρά

ms Πολιτεία όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων το
φάρμακο και η παραγωγή του αποτελεί αναπτυξιακό πυλώνα για
την ελληνική οικονομία Και όλα αυτά σε έναν κλάδο που με καταλύτη

την καινοτομία δημιουργεί όχι απλά προστιθέμενη αξία
αλλά ένα αγαθό που στοχεύει στη μακροζωία και την βέλτιστη
noiômras ζωήΞ όλων των πολιτών xcopis καμία διάκριση

Την ημερίδα τίμησαν με τη συμμετοχή tous cos ομιλητέΞ γενικοί

δ/vrxs καθώε και υψηλόβαθμα στελέχη των εταιριών μελών

του ΣΦΕΕ Αναλυτικά οι κ.κ ΚωνσταντίνοΞ Παναγούλια3
fèviKÔs Διευθυντή3 Vian Αντιπρόεδρο3 Vianex Κωνσταντί

vos Eupmiôns Δ/νων Σύμβουλοε Genesis Μανόλη3 Αλεξαν
ôpàKns Assoc Director Policy Communications External
Affairs Department MSD Αφροδίτη Γαλάνη HR Business Partner

Janssen-Cilag Ειρήνη Καμπούρη Senior HR Business Partner

AstraZeneca Λίτσα Λαγού Senior Product Manager Bayer
MavcMns MiTÔKns Head of Communications Global Making
More Health Project Boehringer Ingelheim Θεοδώρα Μπα
λάνη HR Generalist AbbVie Μαρία Σπανοπούλου Communications

Specialist Merck Ευτυχία Σμπαρούνη Director HR Legal

Administration Pharmaserve-Lilly Tàoos Συκάκη3 Government

Affairs Manager AbbVie και Χρήοτα Xpioriôns HR
Manager Vianex/Vian


	ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
	28/08/2016 REAL NEWS σελ. 1
	28/08/2016 REAL NEWS σελ. 8
	28/08/2016 REAL NEWS σελ. 9
	28/08/2016 REAL NEWS σελ. 10

	ΦΑΡΜΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ 45 ΚΟΥΤΙΑ ΕΤΗΣΙΩΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ
	27/08/2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 2
	27/08/2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 53
	27/08/2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 54

	ΒΟΜΒΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
	28/08/2016 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ σελ. 7

	ΠΟΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
	27/08/2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ σελ. 20

	ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΠΟΛΑΚΗ
	28/08/2016 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ σελ. 30

	ΣΚΟΤΕΙΝΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΕ 4 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
	27/08/2016 ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ σελ. 40

	Η ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
	28/08/2016 ΤΟ ΠΑΡΟΝ σελ. 12




