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  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΠΑΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΗΔΙΚΑ

 Πρόταση Τ. Τάγαρη σε συνέδριο για τις Σπάνιες Παθήσεις

τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους ασθενείς με σπάνιες παθήσεις 
και η ανάγκη διαλόγου με όλους τους εμπλεκομένους στο σύστημα υγείας 
με στόχο την εξεύρεση λύσεων που εγγυώνται την απρόσκοπτη πρόσβαση 
των ασθενών σε μοναδικά και απαραίτητα για τη ζωή τους φάρμακα, 
συζητήθηκαν σε Workshop που διοργάνωσε χθες το Health Daily, με τη 
συμμετοχή Ελλήνων και ξένων εκπροσώπων του EUCOPE, του Plasma Protein 
Therapeutics Association (PPTA) Europe, του ΕΟΦ, του ιΦΕτ, του ΕΟΠΥΥ, 
της ΠΕΣΠΑ και του ΕΕΣΠΟΦ. Σημαντική ήταν η αναλυτική παρουσίαση του 
πρώτου μητρώου σπάνιων παθήσεων σε συνεργασία της ΠΕΣΠΑ με την 
ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Αθηνών. Στο πλαίσιο της 
παρουσίασης των πρώτων αποτελεσμάτων σημαντική ήταν η πρόταση από 
τον Δ/νοντα Σύμβουλο της ηΔιΚΑ, τάσο τάγαρη, για την καταγραφή των 
ασθενών μέσω icd 10, με διασύνδεση του μητρώου σπανίων παθήσεων 
με την ηΔιΚΑ για την καταγραφή και παρακολούθηση και των ασθενών με 
σπάνιες παθήσεις. 
το Workshop ανέδειξε μια σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν τους 
ασθενείς με σπάνιες παθήσεις και την πρόσβασή τους στα ορφανά φάρμακα, 
τις θεραπείες με πρωτεΐνες πλάσματος και τα παράγωγα αίματος. Νέα 
δεδομένα δείχνουν ότι οι σπάνιες ασθένειες είναι πάνω από 8.000, ενώ 
σύμφωνα με την Eurordis φαίνεται να φτάνουν τις 12.000, εκ των οποίων 
μόνο το 1% διαθέτει εγκεκριμένα φάρμακα από την ΕΕ. τα ορφανά φάρμακα 
αποτελούν τη μόνη θεραπευτική λύση για τις ιατρικές ανάγκες των ασθενών 
με σπάνιες παθήσεις. 
Πολλές χώρες της ΕΕ έχουν εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα για να 
προστατέψουν την πρόσβαση των ασθενών σε αυτές τις θεραπείες. Συνολικά 
75 ορφανά φάρμακα έχουν αδειοδοτηθεί στην Ευρώπη. 
Περίπου 45 φάρμακα κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τα 17 από τον ιΦΕτ. Σε 
λίγα χρόνια το 20% των φαρμακευτικών δαπανών θα αφορά στις σπάνιες 
παθήσεις. Ο ΕΟΠΥΥ αποζημίωσε το 2016 για ορφανά φάρμακα συνολικά 
112,8 εκατ. ευρώ (περίπου 3-5% της συνολικής συνταγογράφησης). Από 
την πλευρά των ασθενών τονίστηκε η ανάγκη για εκπόνηση Εθνικού Σχέδιο 
Δράσης για τις σπάνιες παθήσεις, προσπάθεια η οποία ενώ έχει ξεκινήσει από 
το 2008, ακόμη δεν έχει παρουσιάσει έργο. 
η βιομηχανία από την πλευρά της εστίασε στην αποζημίωση των ορφανών 
φαρμάκων στην Ελλάδα τονίζοντας ότι είναι ήδη στα χαμηλότερα επίπεδα 
στην Ευρώπη, ενώ τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ για το 2015 καταδεικνύουν πολύ 
περιορισμένες δαπάνες. η διατήρηση του clawback στα ορφανά φάρμακα 
παρά τη δέσμευση του υπουργού για εξαίρεση, υπονομεύει τη διατήρηση 
πολλών ορφανών φαρμάκων στην αγορά και είναι απαγορευτική για την 
είσοδο νέων. 
Επιπρόσθετα, υπάρχει μια άκρως προβλέψιμη δαπάνη, καθώς η πρόσβαση 
σε ορφανά φάρμακα είναι αυστηρά ρυθμισμένη (η έναρξη της θεραπείας 
ή η ανανέωση των αναγκών θεραπείας απαιτεί έγκριση από τις εξεταστικές 
επιτροπές του ΕΟΠΥΥ). Ως εκ τούτου, ο αριθμός των ασθενών και το κόστος 
θεραπείας είναι εξ’ ολοκλήρου ανελαστικά και εύκολα προβλέψιμα. 

  Α. ΞΑΝΘΟΣ: 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  
ΤΩΝ ΤΕΠ

  Εξειδίκευση στην  
επείγουσα ιατρική

η ενίσχυση και αναβάθμιση των τΕΠ 
είναι επένδυση στην ποιότητα της 
δημόσιας περίθαλψης αλλά και στην 
υγειονομική ασφάλεια των πολιτών 
και των επισκεπτών της χώρας, 
δήλωσε ο υπ. Υγείας Α. Ξανθός κατά 
το χαιρετισμό του στο Πανευρωπαϊκό 
Συνέδριο Επείγουσας ιατρικής. Όπως 
ανέφερε, η απάντηση στην ανάγκη 
ενίσχυσης και αναβάθμισης των 
τΕΠ είναι κατ’ αρχήν η δημιουργία 
ενός αποτελεσματικού «φίλτρου» 
για περιστατικά πρωτοβάθμιου 
χαρακτήρα που σήμερα συρρέουν 
στα νοσοκομεία και, στη συνέχεια, 
η αυτόνομη συγκρότηση και 
στελέχωση των τΕΠ, η συνεχής 
παρουσία επαρκούς, εξειδικευμένου 
και καλά εκπαιδευμένου ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού , τα 
υψηλά standards οργάνωσης και 
ετοιμότητας τους, η διασύνδεση 
και συνέργεια με το ΕΚΑΒ, η 
διαρκής υποστήριξη από τις 
υπόλοιπες ειδικότητες, κλινικές 
και τμήματα του νοσοκομείου. 
Σ ’αυτή την κατεύθυνση κινείται 
ήδη το Υπουργείο Υγείας, 
συνεργαζόμενο με την Ελληνική 
Εταιρεία Επείγουσας ιατρικής και 
την υπόλοιπη επιστημονική και 
ακαδημαϊκή κοινότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στην ανάπτυξη της 
ΠΦΥ και της δυνατότητας 24ωρης 
εφημερίας ορισμένων Κέντρων Υγείας 
Αστικού τύπου, ενισχύοντας τα τΕΠ 
στοχευμένα στο αμέσως επόμενο 
διάστημα με 465 θέσεις μόνιμων 
γιατρών ΕΣΥ και θεσμοθετώντας την 
εξειδίκευση στην Επείγουσα ιατρική 
μετά από σχετική εισήγηση του ΚΕΣΥ. 

HealthDaily
EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS 
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  ΕΟΠΥΥ: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΦΑΝΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 Πρόταση για διαπραγμάτευση τιμών

Ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Π. Γεωργακόπουλος, αναφερόμενος στο ζήτημα της 
εξαίρεσης των φαρμάκων για τις σπάνιες παθήσεις από το clawback, στο χθεσινό 
workshop για τις Σπάνιες Παθήσεις και τα Ορφανά Φάρμακα, δήλωσε ότι οι 
φαρμακευτικές εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν το ζήτημα της τιμολόγησης των 
φαρμάκων για τις σπάνιες παθήσεις, αντί να θέτουν μόνον το θέμα της απαλλαγής 
των θεραπειών αυτών από το νοσοκομειακό clawback. Όπως ανέφερε, πρέπει να 
βρεθεί και μια ισορροπία, η οποία ως εκκίνηση θα πρέπει να έχει την εισαγωγή των 
φαρμάκων για σπάνιες παθήσεις στη θετική λίστα και την τιμολόγησή τους. Επίσης, 
πρότεινε και για αυτά τα φάρμακα τη λειτουργία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ως 
μια αμοιβαία και κοινά αποδεκτή λύση, ώστε να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση όλοι 
οι ασθενείς. Ο Aντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, αναφέρθηκε επίσης στην αυξανόμενη 
δαπάνη για τα ορφανά φάρμακα, που το 2017 ανήλθε στα 112.800 εκατ. ευρώ, 
τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα, η Ελλάδα ίσως είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη 
που δεν βάζει περιορισμούς στην είσοδο τέτοιων φαρμάκων. η Δ. Μακριδάκη, 
Α’ Αντιπρόεδρος ΕΟΦ, Πρόεδρος ΠΕΦΝι, δήλωσε ότι από το 2000 μέχρι σήμερα 
έχουν εγκριθεί 124 δραστικές ουσίες για τις σπάνιες παθήσεις, προσθέτοντας ότι 
ο προϋπολογισμός αυτών των προϊόντων ίσως θα πρέπει να αυτονομηθεί και να 
βασιστεί σε κάποια άλλη αξιολόγηση. Επίσης, ανέφερε ότι η περίοδος της πρώιμης 
πρόσβασης των φαρμάκων ίσως θα πρέπει να επιμηκυνθεί μέχρι την αποζημίωσή 
τους. Ο Δ. Πανταζής, Δ/νων Σύμβουλος ιΦΕτ ανέφερε ότι το ζήτημα των ορφανών 
φαρμάκων είναι πολύπλοκο θέμα, ενώ τόνισε ότι το ζήτημα του clawback πρέπει να 
ξανασυζητηθεί λαμβάνοντας υπόψη περισσότερα στοιχεία.

Saturday, 2 December 2017, Hilton Cyprus, Nicosia

Healthcare Reforms  and Challenges

SAVE THE DATE

THE FuTurE oF HEAlTHcArE  
in cypruS

For sponsorship and registrations: Chrisoula Kordouli, T: +30 210 6617 777 (ext. 266) E: ckordouli@boussias.com 
George Vouvakos, T: +357 24400546 F: +357 24400547, E: publisher@medeventscy.com 
For general enquiries: Nelly Kapsi, T: +30 210 6617 777 (ext. 259) E: nellykapsi@yahoo.com,  
Natalia Toubanaki, Τ: 210 -6617777 (ext. 281), F: 210 6617778, E: ntoubanaki@boussias.com 

Organized by

THE FuTurE oF HEAlTHcArE in cypruS

   ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ: ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΕΜΒΟΛΙΩΝ 

 Ιλαράς- Παρωτίτιδας- Ερυθράς

Με αφορμή δημοσιεύματα στα οποία 
αναφέρεται ότι παρατηρούνται ελλείψεις 
στα εμβόλια ιλαράς- παρωτίτιδας- 
ερυθράς, το υπουργείο Υγείας ενημερώνει 
ότι υπάρχει επάρκεια σκευασμάτων καθώς 
τα αποθέματα ανέρχονται σε 100.000 
εμβόλια. Οι όποιες ελλείψεις υπάρχουν 
αυτές τις μέρες στα φαρμακεία, οφείλονται 
στην αυξημένη ζήτηση λόγω της σύστασης 
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών 
για άμεσο εμβολιασμό ενηλίκων και 
παιδιών (επισυνάπτεται εκ νέου η σχετική 
εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας) εξαιτίας 
της επιδημικής έξαρσης ιλαράς σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες, πρόσφατα και στην 
Ελλάδα. Γι αυτό το λόγο, ο ΕΟΦ μετά 
από συνεννόηση με τις φαρμακευτικές 
εταιρείες που εισάγουν τα εν λόγω 
εμβόλια, διασφάλισε ότι α) από αύριο 
θα ανανεωθεί το stock των φαρμακείων 
και των φαρμακαποθηκών και β) από 
εδώ και στο εξής ο εφοδιασμός θα είναι 
συχνότερος λόγω της αυξημένης ζήτησης.
τέλος, όσον αφορά τους πληθυσμούς 
ρομά, το ΚΕΕΛΠΝΟ πραγματοποιεί 
από τον Αύγουστο, με κινητή μονάδα, 
έκτακτη δράση εμβολιασμού σε παιδιά. 
Μέχρι και την περασμένη Παρασκευή 
πραγματοποιήθηκαν 1.056 εμβολιασμοί 
για ιλαρά- παρωτίτιδα- ερυθρά.
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Διοργάνωση Official Publications

2017

Best
City
awards

Κλείστε τις θέσεις σας online στο site των βραβείων

www.bestcityawards.gr

Η μεγάλη βραδιά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση έρχεται!  
Ποιες είναι ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες πόλεις στην Ελλάδα; 

Ζήστε στον παλμό της νίκης μαζί με: 
Δημάρχους και υψηλόβαθμα στελέχη 65 ελληνικών πόλεων  

& 3 Δημοτικών Επιχειρήσεων Περιφερειών & στελεχών Δημόσιου Τομέα  
& 11 καινοτόμων Επιχειρήσεων

Τελετή Απονομής Βραβείων
Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017, 19:00, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων

Πληροφορίες: Ευδοκία Πεχλιβανίδη, Τ. 210 6617 777 (εσωτ. 188), email: epechlivanidi@boussias.com
0/100/100/5

80% K

Pantone 186 solid coated

80% K

225/27/34 RGB

88/89/91 RGB

Τιμητική Υποστήριξη 

Business Consultants & Engineers by

Υποστηρικτές

Χορηγός 
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�ΑΓΩΝΙΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  
ΜΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

 Για την πρόσβαση σε θεραπείες

«το ζήτημα της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών με σπάνιες παθήσεις 
είναι πρωτίστως ένα ανθρωπιστικό θέμα. το 80% των παθήσεων είναι γενετικής 
προέλευσης και ένα μεγάλο ποσοστό εμφανίζεται στα παιδιά. τα ορφανά 
φάρμακα πρέπει να εντάσσονται άμεσα στη θετική λίστα των αποζημιούμενων 
φαρμάκων, με δίκαιη τιμολόγηση και μηδενική συμμετοχή», δήλωσε ο Αντώνιος 
Αυγερινός, Πρόεδρος ΕΕΣΠΟΦ, Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
μιλώντας χθες στο Workshop που διοργάνωσε το Health Daily για τις Σπάνιες 
Παθήσεις. Ειδική αναφορά έκανε στην ανάγκη ευαισθητοποίησης της ιατρικής 
κοινότητας για τις σπάνιες παθήσεις καθώς, όπως ανέφερε, «οι ασθενείς στην 
Ελλάδα εξετάζονται από 4-8 γιατρούς στην ΠΦΥ και τουλάχιστον οι μισές 
διαγνώσεις θα είναι λάθος». Για μεγάλη δυσκολία και ανισότητα στην πρόσβαση 
έκανε λόγο και η Αικατερίνη Θεοχάρη, Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών με 
σπάνια κληρονομικά και λυσοσωμικά νοσήματα “η Αλληλεγγύη”. Αναφέρθηκε 
στην έλλειψη Εθνικού Σχεδίου Σπανίων Παθήσεων, το οποίο συζητιέται από το 
2008, χωρίς ακόμα να έχει γίνει πράξη, όπως άλλωστε και η σύσταση Επιτροπής 
Σπανίων Παθήσεων, η οποία ακόμη δεν έχει οριστεί. η Μαριάννα Λάμπρου, 
Πρόεδρος Εταιρείας Οζώδους Σκληρύνσεως τ. Πρόεδρος ΠΕΣΠΑ ανέφερε 
χαρακτηριστικά: «Στους ασθενείς δημιουργείται μεγάλη ανασφάλεια για την 
επάρκεια των φαρμάκων, αλλά και για την αποζημίωση των θεραπειών από 
τον ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα οι φαρμακευτικές εταιρείες δέχονται πιέσεις με νέα 
μέτρα που δυσκολεύουν την αποζημίωση και την κυκλοφορία νέων φαρμάκων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο μέτρο για το επιπλέον 25% τέλος 
εισόδου για τα νέα φάρμακα». 

�ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

 25 Σεπτεμβρίου 2017

Με κεντρικό μήνυμα «Από την έρευνα 
στην περίθαλψη: o φαρμακοποιός σας 
είναι στην διάθεσή σας», γιορτάστηκε 
χθες 25 Σεπτεμβρίου, η Παγκόσμια 
ημέρα Φαρμακοποιού.
Στα μηνύματα της η Ένωση 
Ευρωπαίων Φαρμακοποιών (PGEU) 
παραθέτει στοιχεία για την προσφορά 
του Φαρμακοποιού της Κοινότητας: 
Υπάρχουν 400.000 Φαρμακοποιοί 
στην Ευρώπη ενώ 46.000.000 
άνθρωποι επισκέπτονται καθημερινά 
τα φαρμακεία σε ολόκληρη τη 
Ευρώπη. τα Φαρμακεία σε 25 
Ευρωπαϊκές Χώρες μετέχουν στην 
εκστρατεία για την επιστροφή και 
καταστροφή ληγμένων φαρμάκων. 
Σε 9 Ευρωπαϊκές χώρες οι πολίτες 
μπορούν να εμβολιάζονται για την 
γρίπη στα Φαρμακεία.
το 98% του πληθυσμού έχει 
την δυνατότητα να επισκεφθεί το 
κοντινότερο φαρμακείο σε λιγότερα 
από 30 λεπτά. Σε 20 Ευρωπαϊκές 
χώρες οι πολίτες μπορούν να δεχθούν 
την υποστήριξη για διακοπή του 
καπνίσματος στα Φαρμακεία.
Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα 
Φαρμακοποιού ο πρόεδρος του ΠΦΣ 
Κυριάκος Θεοδοσιάδης τόνισε: « H 
σημερινή μέρα μας δίνει την ευκαιρία 
να αναδείξουμε το σημαντικό ρόλο 
του Φαρμακοποιού για την κοινωνία 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να 
δηλώσουμε την μεγάλη σημασία που 
έχει ο εμβολιασμός για τον πληθυσμό 
ιδιαίτερα στην χώρα μας. Ειδικά σήμερα 
με αφορμή και την έξαρση της ιλαράς 
, είναι σημαντική η πιστή τήρηση του 
Προγράμματος Εθνικού Εμβολιασμού 
και ιδιαίτερα η συνεργασία γονέων, 
παιδιάτρων και φαρμακοποιών».

HealthDaily

Πληροφορίες: Ανθή Αγγελοπούλου, anthiangelopoulou@gmail.com, 6936 561 859
Υπεύθυνη Διαφήμισης: Χρυσούλα Κορδούλη, ckordouli@boussias.com, 2106617777, εσωτ.266

ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
«Πρόβλημα καρδιάς» ποιες είναι οι παθήσεις  
και πως μπορούμε να προστατευθούμε

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο τεύχος 1370, Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

   Special Report

 ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟ ΤΟ ΚΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 
Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας στην Κέρκυρα, 
από τον Ιούνιο του 2017 έχει μείνει ακάλυπτη η θέση του Παιδοψυχίατρου με 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση των επισκέψεων, ούτε καν των 
συνταγογραφήσεων και οι κάτοικοι του νησιού να αναγκάζονται να ταξιδέψουν 
μέχρι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Με αφορμή το γεγονός, οι 
βουλευτές της ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου και Ιάσονας Φωτήλας κατέθεσαν ερώτηση 
προς τον υπουργό Υγείας σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί 
προκειμένου να συμπληρωθεί η κενή θέση του Παιδοψυχίατρου και να λειτουργήσει 
η κλινική όπως ορίζει το οργανόγραμμα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στη Κερκύρα.
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�ΘΕΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΤΟ DUPILUMAB

  Για το μη ελεγχόμενο  
επίμονο άσθμα

Θετικά αποτελέσματα για το Dupilumab 
από μία κλινική μελέτη Φάσης 3 για 
το μη ελεγχόμενο επίμονο άσθμα, 
ανακοίνωσαν η Sanofi και ηRegeneron. 
Το Dupilumab, σε συνδυασμό με 
καθιερωμένες θεραπείες, μείωσε τις 
σοβαρές κρίσεις άσθματος και βελτίωσε 
την πνευμονική λειτουργία. Την 52η 
εβδομάδα, στην ομάδα δοσολογικού 
σχήματος 300 mg, το dupilumab μείωσε 
τι σοβαρές κρίσεις άσθματος κατά 46% 
στον συνολικό πληθυσμό, κατά 60% 
στους ασθενείς με 150 ή περισσότερα 
ηωσινόφιλα κύτταρα/μlκαι κατά 67% 
στους ασθενείς με 300 ή περισσότερα 
ηωσινόφιλα κύτταρα/μl. Τη 12η 
εβδομάδα, στην ομάδα δοσολογικού 
σχήματος dupilumab 300 mg, η μέση 
βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας 
σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, 
η οποία αξιολογήθηκε με βάση τον 
βίαια εκπνεόμενο όγκο αέρα στο πρώτο 
δευτερόλεπτο (FEV1), με dupilumab ήταν 
130 mL (9%)στον συνολικό πληθυσμό, 
210 mL (11%) στους ασθενείς με 150 ή 
περισσότερα ηωσινόφιλα κύτταρα/μlκαι 
240 mL (18%) στους ασθενείς με 300 
ή περισσότερα ηωσινόφιλα κύτταρα/
μl (p μικρότερο από 0,001 για όλες 
τις ομάδες). Οι εταιρείες σχεδιάζουν 
να καταθέσουν Συμπληρωματική 
Αίτηση για Άδεια Βιολογικού Προϊόντος 
(sBLA) στον Οργανισμό Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ έως τα 
τέλη του τρέχοντος έτους. «Σχεδόν 
ένα εκατομμύριο ενήλικες και έφηβοι 
στις ΗΠΑ ζουν με μη ελεγχόμενο 
επίμονο άσθμα και εξακολουθούν 
να παρουσιάζουν σοβαρές κρίσεις 
άσθματος παρότι ακολουθούν εντατική 
αγωγή καθιερωμένων θεραπειών», 
δήλωσε ο George D. Yancopoulos, 
M.D., Ph.D., President and Chief 
Scientific Officer της Regeneron. 
«Τα αποτελέσματα αυτά συνεχίζουν 
να υποστηρίζουν την υπόθεσή μας 
ότι το μονοπάτι τωνIL4/IL13 αποτελεί 
κρίσιμο παράγοντα της αλλεργικής 
νόσου, και παραμένουμε αφοσιωμένοι 
να διερευνήσουμε περαιτέρω το 
μονοπάτι τωνIL-4/IL-13 σε άλλες 
αλλεργικές νόσους».

  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ INC RESEARCH  
ΚΑΙ INVENTIV HEALTH

 Το 2018 η ανακοίνωση της νέας επωνυμίας

Η INC Research Holdings, Inc. κορυφαίος παγκόσμιος ερευνητικός οργανισμός 
PhaseI-IV («CRO»), και η inVentiv Health, κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία 
επικοινωνίας στην κατηγορία των κλινικών, εμπορικών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, ανακοίνωσαν την επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσής τους. Η 
συγχώνευση δημιουργεί τον μοναδικό παγκόσμια οργανισμό που προσφέρει 
ολοκληρωμένες λύσεις κλινικής έρευνας (CRO), marketing, πωλήσεων και 
επικοινωνίας στις εταιρείες βιοτεχνολογίας με συνολικά καθαρά έσοδα άνω των 
3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η νέα εταιρεία, προσωρινά, ονομάζεται INC 
Research / inVentiv Health, μέχρι το λανσάρισμα της νέας εμπορικής ονομασίας 
που προγραμματίζεται το 2018. Affiliate office της INC Research / inVentiv 
Health κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και για την Τουρκία, Αλβανία, 
Ρουμανία και Βουλγαρία, μέσω της inVentiv Health, είναι η εταιρεία Alpha Public 
Relations, με εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία (1987) στους τομείς Health 
Communications & Medical Marketing προς όλα τα κοινά (επαγγελματίες υγείας, 
ευρύ κοινό, ΜΜΕ, ασθενείς κ.λπ.). Ο Michael Bell, Εκτελεστικός Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Εμπορικής Διεύθυνσης, της INC 
Research / inVentiv Health, τονίζει «Οι πελάτες μας θα επωφεληθούν από τη 
ενισχυμένη παρουσία της νέας εταιρείας παγκόσμια, και τις ολοκληρωμένες 
λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην αγορά (market access) και των 
προσφερομένων λύσεων στην εκπαίδευση των ασθενών».

  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ NIVOLUMAB  
ΚΑΙ IPILIMUMAB 

 Για ασθενείς με μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα 

Ο συνδυασμός nivolumab και ipilimumab επέδειξε σημαντικό όφελος στη 
συνολική επιβίωση και διαρκή ανταπόκριση σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς 
με προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα στη μελέτη Φάσης 
3 CheckMate -214, ανακοίνωσε η Bristol-Myers Squibb. Συγκεκριμένα, ο εν 
λόγω συνδυασμός, μείωσε τον κίνδυνο θανάτου κατά 37% σε σύγκριση με 
την καθιερωμένη θεραπεία, το sunitinib, σε ασθενείς ενδιάμεσου και υψηλού 
κινδύνου και επίσης βελτίωσε σημαντικά τη συνολική επιβίωση σε όλους τους 
τυχαιοποιημένους ασθενείς. Επιπλέον, ο συνδυασμός nivolumab και ipilimumab 
επέδειξε ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης 42% σε ασθενείς ενδιάμεσου 
και υψηλού κινδύνου, εκ των οποίων το 9,4% ήταν περιπτώσεις πλήρους 
ανταπόκρισης. Ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού 3/4 εμφανίστηκαν στο 46% των 
ασθενών στο σκέλος του συνδυασμού nivolumab 3 mg/kg και ipilimumab 1 mg/
kg και στο 64% των ασθενών στο σκέλος του sunitinib. «Αυτά τα αποτελέσματα 
για το συνδυασμό του nivolumab με ipilimumab είναι πολύ ενθαρρυντικά για την 
πρώτης γραμμής θεραπεία ασθενών με μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα 
(mRCC), οι οποίοι έχουν πολύ δυσμενή πρόγνωση», δήλωσε ο Bernard Escudier, 
M.D., τέως Πρόεδρος της ομάδας ουρογεννητικής ογκολογίας του Ιδρύματος 
Gustave Roussy στο Villejuif της Γαλλίας.
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info: Νένα Γιαννακίδου, T: 210 66 17 777 (εσ. 112), E: nenag@boussias.com
Άννα Γυπαράκη T: 210 66 17 777 (εσ. 112), E: agyparaki@boussias.com

Η ετήσια έκδοση «Best Practices CSR» επιστρέφει για 7η χρονιά, υπηρετώντας την εμπεριστατωμένη
και διαχρονική ενημέρωση γύρω από την Εταιρική Υπευθυνότητα στην Ελλάδα.  

Εταιρείες με αναγνωρισμένη δράση στον τομέα παρουσιάζουν και αναλύουν τις ενέργειές τους,  
συνθέτοντας ένα πανόραμα γνώσης για την Εταιρική Υπευθυνότητα και την εξέλιξή της στην ελληνική αγορά.

Εταιρική Υπευθυνότητα
Διευρυνοντας τη γνΩςη γυρΩ απο την εΚε

BEST PR aC TiCES

Η έκδοση:
• Αναλύει σχετικά case studies

• Προσφέρει πολύτιμα insights & γνώση
• Λειτουργεί ως διαχρονικό σημείο αναφοράς
• Έχει premium αισθητική & ευρεία απήχηση

Ελάτε να συμμετέχετε κι εσείς στο περιεχόμενο που αναδεικνύει  
το υπεύθυνο πρόσωπο της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Δείτε την περσινή έκδοση στο:
http://www.marketingweek.gr/CSR 2016 Special Editions.pdf
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�Η SIEMENS 
HEALTHINEERS 
ΑΠΟΚΤΑ ΤΗΝ 
EPOCAL 

  Ολοκλήρωση χαρτοφυλακίου 
αναλυτών αερίων αίματος

η Siemens Healthineers έχει συνάψει 
οριστική συμφωνία για την απόκτηση 
της Epocal Inc, θυγατρικής της Alere Inc. 
η Epocal Inc. αναπτύσσει και παρέχει 
point-of-care (παρά την κλίνη του 
ασθενούς) διαγνωστικά συστήματα για 
ιδρύματα και επιχειρήσεις υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου 
του Συστήματος Ανάλυσης Αίματος 
epoc®, μία φορητή λύση ασύρματης 
εξέτασης. Οι οικονομικές λεπτομέρειες 
της συναλλαγής δεν γνωστοποιούνται. η 
συναλλαγή υπόκειται στην ολοκλήρωση 
της εξαγοράς της Alere από την Abbott, 
καθώς και στις εγκρίσεις που αφορούν 
στην αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και 
άλλες συνήθεις συνθήκες ολοκλήρωσης 
συμφωνιών. «Θέλουμε να βοηθήσουμε 
τους πελάτες μας να καινοτομήσουν στην 
παροχή της φροντίδας των ασθενών 
τους. Ως ένας από τους ηγέτες της 
αγοράς όσον αφορά στην ανάλυση 
αερίων αίματος, η απόκτηση της σειράς 
προϊόντων epoc® θα μας επιτρέψει να 
προσφέρουμε τη σωστή λύση στη σωστή 
σύνθεση, μέσω ενός μόνο συνεργάτη», 
δήλωσε ο Peter Koerte, Πρόεδρος της 
Point of Care Diagnostics της Siemens 
Healthineers. «η σειρά προϊόντων epoc® 
θα ενσωματωθεί άριστα στο ψηφιακό 
μας οικοσύστημα προσφέροντας στους 
πελάτες την πιο ευρεία λύση στην 
αγορά. η εξαγορά συμπληρώνει τις 
υπάρχουσες προσφορές μας στο  
χώρο των παρά την κλίνη διαγνωστικών 
με σκοπό να προσφέρουμε παγκοσμίως 
στους πελάτες μια πλήρη γκάμα  
λύσεων όσον αφορά στην ανάλυση 
αερίων αίματος».

  ΠΣΦ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ  
ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

 Σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας

Έρευνες έχουν δείξει ότι 1 στους 3 ηλικιωμένους άνω των 65 ετών πέφτει, 
τουλάχιστον, μία φορά κάθε χρόνο, ενώ το ποσοστό αυτό φθάνει στο 50% 
για άτομα άνω των 80 ετών. Οι κακώσεις από πτώσεις αποτελούν σήμερα 
ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα Δημόσιας Υγείας, από άποψη 
νοσηρότητας, θνησιμότητας αλλά και κόστους αντιμετώπισης. 
Με αφορμή την καθιέρωση της ημέρας Μυοσκελετικής Υγείας, στις 
30 Σεπτεμβρίου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ΠΣΦ, 
διοργανώνει για φέτος από τις 25 έως τις 29 Σεπτεμβρίου δωρεάν δοκιμασίες 
για την πρόληψη των πτώσεων σε ηλικιωμένους, σε όλα τα ιδιωτικά και 
δημόσια φυσικοθεραπευτήρια. Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα 
υποβληθούν σε διάφορες δοκιμασίες (δύναμης των κάτω άκρων, ισορροπίας 
και κινητικότητας), προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο κινδύνου 
πτώσεων. Σε όσους εντοπιστεί πρόβλημα, θα γίνει επίδειξη ενός σετ βασικών 
ασκήσεων που μπορούν να ακολουθούν για την ενδυνάμωση και βελτίωση 
της κινητικότητάς τους. 
Παράλληλα, στον ιστότοπο του Συλλόγου (www.psf.org.gr) υπάρχουν 
διαθέσιμα φυλλάδια ασκήσεων για σταθερότητα στάσης, δύναμη και 
αποσυμπίεση, ενδυνάμωση και ισορροπία. τις ασκήσεις μπορούν να 
«κατεβάσουν» οι ενδιαφερόμενοι εντελώς δωρεάν.

 Κόστος ετήσιας εταιρικής συνδρομής 350€  
(συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Νέλλη Καψή, εσωτ. 266, E: nellykapsi@yahoo.com

ΣΥΝΤΑΞΗ/ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βασιλική Κατέρου, E: vasokaterou@gmail.com

ΣxEΔΙΑΣΜΟΣ: Αλέξανδρος Καρβουτζής, E: akarvoutzis@boussias.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Χρυσούλα Κορδούλη, εσωτ. 266, E: ckordouli@boussias.com

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Αμαλία Ψιλούδη, εσωτ. 231, E: apsiloudi@boussias.com 
Θανάσης Μουτζίκος, εσωτ. 263, E: amoutzikos@boussias.com

ΕΚΔΟΤΗΣ:  
Μιχάλης Μπούσιας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  
Βoussias Communications, 
T: 210 6617777,  
F: 210 6617778,  
Δ:  Κλεισθένους 338,  

15344, Γέρακας 

 Η DEMO ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Η εταιρεία DEMO τον μήνα Σεπτέμβριο είχε ενεργό συμμετοχή σε συνέδρια 
που αφορούν τον Έλληνα Γιατρό και Φαρμακοποιό. Το Σαββατοκύριακο 9-10 
Σεπτεμβρίου η DEMO έλαβε μέρος στο 5ο Συνέδριο «Το φαρμακείο στην Υγεία 
και την Ομορφιά-Παρόν και μέλλον» στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ την Κυριακή 
24 Σεπτεμβρίου η DEMO είχε δυναμική παρουσία στην 1η Ημερίδα «Αύριο ένα 
νέο επάγγελμα». 
Στα συνέδρια αυτά οι συμμετέχοντες γιατροί και φαρμακοποιοί είχαν την 
ευκαιρία να περάσουν από το stand της εταιρείας και να ενημερωθούν για 3 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα: To Newsept total, διάλυμα φακών επαφής με 
εκχύλισμα χαμομηλιού, το Rinophar, διάλυμα φυσιολογικού ορού για την μύτη, 
τα αυτιά και τα μάτια και το Newsept Eyes, οφθαλμικές σταγόνες μιας δόσης που 
συνδυάζει τα οφέλη που προσφέρουν το υαλουρονικό νάτριο και το χαμομήλι. 
Τον Οκτώβριο η εταιρεία θα συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που 
διοργανώνει ο φαρμακευτικός σύλλογος Κορινθίας. 


