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   ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΟ ΣΔΙΤ  
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Νέο κτίριο ΙΒΕΑ για εξατομικευμένη ιατρική

Η διυπουργική Επιτροπή ΣδιΤ ενέκρινε, υπό την προεδρία του υπουργού 
οικονομίας και Ανάπτυξης δημήτρη Παπαδημητρίου, την πρόταση της Ειδικής 
Γραμματείας ΣδιΤ για υλοποίηση του νέου κτηρίου του ιδρύματος ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την ανάπτυξη υπηρεσιών εξατομικευμένης 
ιατρικής ως έργο ΣδιΤ. Τo Ίδρυμα ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών, το οποίο είναι το μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο ερευνητικό κέντρο 
βιοϊατρικών επιστημών στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά αντίστοιχα 
κέντρα ερευνών, παρέχει τη δυνατότητα σε περισσότερους από 450 ερευνητές να 
ασκούν ερευνητικές δραστηριότητες. 
Το επενδυτικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ, ενώ θα είναι το 
πρώτο έργο ΣδιΤ στην Ελλάδα στον τομέα των ιατροβιολογικών ερευνών και 
της υγείας. Το έργο αφορά στην κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού νέου 
κτιρίου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της εξατομικευμένης 
ιατρικής. Πρόκειται για εκσυγχρονισμένη κτιριακή εγκατάσταση, υψηλών τεχνικών 
προδιαγραφών με σκοπό την επίτευξη δυναμικής συνέργειας μεταξύ ακαδημαϊκών 
και επιχειρηματικών φορέων προς νέες εφαρμογές. 
Επιπλέον, αφορά στην ανακατασκευή του Λοβέρδειου κτιρίου, που βρίσκεται στο 
νοσοκομείο Σωτηρία, για τη δημιουργία μονάδας κλινικών μελετών πρωτοτύπων 
και γενοσήμων φαρμάκων. οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα στεγάσουν τις πλέον 
εκσυγχρονισμένες (state-of-the-art) εργαστηριακές υποδομές για την ανάπτυξη 
και προσφορά απολύτως εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών εξατομικευμένης 
ιατρικής σε συνεργασία με διάφορους φορείς όπως πανεπιστήμια, πανεπιστημιακές 
κλινικές, ερευνητικά κέντρα, νοσοκομεία/θεραπευτήρια, φαρμακοβιομηχανίες, 
διαγνωστικά κέντρα και εταιρίες πληροφορικής στο χώρο της υγείας. 
Ταυτόχρονα, χώρος των κτιρίων θα προσφέρεται προς εγκατάσταση νεοφυών 
(start-ups) και άλλων καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο της βιοτεχνολογίας, διαγνωστικής και ιατρικών εφαρμογών, οι οποίες θα 
έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις ερευνητικές υποδομές και την 
ευκαιρία διαδραστικής επικοινωνίας με το επιστημονικό προσωπικό. Αυτό το 
υβριδικό μοντέλο ανάπτυξης θα λειτουργήσει αμφοτεροπλεύρως με καταλυτικό 
τρόπο για μία δυναμική συνέργεια μεταξύ ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών 
φορέων προς νέες εφαρμογές, δηλαδή προς όφελος της δημοσίας υγείας, 
καινοτομίας και οικονομίας. 
Άμεσο αποτέλεσμα της υλοποίησης του Έργου θα είναι επίσης η μείωση της 
ανεργίας με παράλληλη δραστική αντιστροφή του καταστροφικού για την 
Ελληνική οικονομία ρεύματος φυγής νέων Ελλήνων επιστημόνων προς το 
εξωτερικό (brain drain), της προσέλευσης επιστημόνων της διασποράς και της 
παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας. 

   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

 Κατατεθείσα τροπολογία

Τροπολογία – προσθήκη στο σχέδιο 
νόμου του υπουργείου δικαιοσύνης, 
διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων: «Μέτρα θεραπείας ατόμων 
που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω 
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και 
άλλες διατάξεις» σχετικά με την εξαίρεση 
του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου Αγία 
Τριάς ΑΕ, από την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 100 του Νόμου 
4172/2013 (Α΄ 167) και των κατ’ 
εξουσιοδότηση τούτων εκδοθεισών 
υπουργικών αποφάσεων, κατέθεσαν 
οι βουλευτές του ΣυΡιΖΑ Χρήστος 
Μαντάς, Αθανάσιος Παπαδόπουλος και 
Μερόπη Τζούφη. Στην αιτιολογική τους 
έκθεση οι βουλευτές αναφέρουν ότι η 
προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται επιτακτική 
για την εξασφάλιση της ομαλότερης και 
αποτελεσματικότερης λειτουργίας του 
Ευγενιδείου, εφόσον μιλάμε για ένα 
θεραπευτήριο το οποίο ανήκει σε νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, καθώς 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέχει άνω 
του 99% του μετοχικού κεφαλαίου. 
δεδομένου λοιπόν ότι το τελευταίο 
επιδιώκει δημόσιο σκοπό συνδεόμενο 
με την εκπαιδευτική, επιστημονική 
λειτουργία του Πανεπιστημίου, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του καταστατικού του, και 
έχουν εγκατασταθεί σε αυτό κλινικές και 
εργαστήρια που έχουν εκπαιδευτικούς, 
κλινικούς, εργαστηριακούς και 
ερευνητικούς σκοπούς και πλαισιώνεται 
και από πανεπιστημιακό ιατρικό 
προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα υπάγεται 
στην εποπτεία του υπουργού υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 17 του π.δ. 
247/1991 (Α’ 93), δεν μπορεί να 
αντιμετωπίζεται σαν ιδιωτικής φύσεως 
φορέας. καθίσταται λοιπόν σαφές ότι 
το Ευγενίδειο αδυνατεί να εξομοιωθεί 
με τους λοιπούς ιδιώτες παρόχους 
υπηρεσιών υγείας.

 ΕΕΣ: ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΕΡΑΝΟ 
Με αφορμή τη δράση κάποιων ατόμων οι οποίοι επικαλούμενοι τον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό διενεργούν παρανόμως έρανο, ο ΕΕΣ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 
«Δηλώνουμε προς όλους ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ουδένα έρανο διενεργεί και 
παρακαλούμε όποιον ή όποια αντιληφθεί κάτι παρόμοιο να ενημερώσει αμέσως τον ΕΕΣ 
(στα τηλέφωνα: 210 36 46 005, 210 36 28 684, 210 36 13 570), προκειμένου να προβούμε 
άμεσα στην καταγγελία των συγκεκριμένων ατόμων στην Ελληνική Δικαιοσύνη».
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Ε Ι ∆ Ι Κ Η  Ε Κ ∆ Ο Σ Η

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μια Premium έκδοση για την Παραγωγή και Εμπορία του Φαρμάκου  

Τo Health Daily έχει προγραμματίσει μια σημαντική έκδοση για το πρώτο εξάμηνο του 2018, με τίτλο 
«Παραγωγή και Εμπορία Φαρμάκου στην Ελλάδα: Ιστορία-Ανάπτυξη-Όραμα», επιδιώκοντας να 
καταγράψει την ιστορία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, αλλά και της παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων 
στη χώρα μας από ξένες φαρμακευτικές εταιρείες.

Η έκδοση, η οποία βασίζεται σε έρευνα, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις 
με σημαντικές μορφές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας 
παρουσιάζει:

•  Την πορεία από τις παραδοσιακές θεραπείες στα 
βιομηχανοποιημένα σκευάσματα, 

•  τη δημιουργία των πρώτων βιομηχανικών μονάδων στη 
μεταπολεμική Ελλάδα

•  τη σύγχρονη ανάπτυξή τους,

•  τη συμβολή τους στην ελληνική οικονομία και την απασχόληση, 

•  την εξαγωγική δυναμική που έχουν αναπτύξει 

•  τις επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία και

•  τη σημαντική κοινωνική συνεισφορά των φαρμακευτικών 
επιχειρήσεων διαχρονικά, ξεκινώντας από τους ιδρυτές-
κοινωνικούς «ευεργέτες» και φθάνοντας στις σύγχρονες δράσεις 
κοινωνικής προσφοράς των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η σημαντική αυτή έκδοση θα τύχει 
ευρείας διανομής σε όλους τους 
opinion leaders του χώρου της 
υγείας, και ειδικότερα στους φορείς 
του δημοσίου και του ιδιωτικού 
τομέα, στην ιατρική και ακαδημαϊκή 
κοινότητα, καθώς και σε στελέχη 
της φαρμακοβιομηχανίας. Επίσης, 
θα διανέμεται στους συμμετέχοντες 
στα συνέδρια πολιτικών υγείας που 
διοργανώνει το Health Daily. Η 
Boussias Cοmmunications θα στηρίξει 
επικοινωνιακά την προβολή της εν 
λόγω έκδοσης, με δημοσιογραφικές 
παρουσιάσεις και καταχωρίσεις σε 
επιλεγμένα media του ομίλου, τόσο 
έντυπα όσο και ηλεκτρονικά.

Πληροφορίες: Νέλλη Καψή, Τ: 6977731311, E: nellykapsi@yahoo.com
Χορηγίες-Διαφήμιση: Χρυσούλα Κορδούλη, T: 210 6617 777 (ext. 266), E: ckordouli@boussias.com
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  �ΑΥΞΗΣΗ�30%�ΤΩΝ�ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ� 
ΣΕ�ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥΣ

� Τα�τελευταία�3�χρόνια

Τα τρία τελευταία χρόνια που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη ενημερωτική εκστρατεία 
της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ «Το Σώμα σου μιλάει- άκουσε το», παρατηρήθηκε αύξηση κατά 
30% των επισκέψεων σε ρευματολόγους στα νοσοκομεία, ιδιαίτερα από άτομα 
με ήπια συμπτώματα που δεν γνώριζαν ότι έπασχαν από κάποιο ρευματικό 
νόσημα. Τα παραπάνω διαπιστώθηκαν από την καταγραφή που έκανε η ΕΡΕ-
ΕΠΕΡΕ στις δημόσιες δομές υγείας της Αθήνας και άλλων πόλεων της Ελλάδας που 
διαθέτουν τμήμα ή μονάδα με ρευματολόγο. Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία 
συνεχίζει την εκστρατεία «Το Σώμα σου μιλάει-άκουσε το» με ένα νέο δυναμικό 
βίντεο για τα συμπτώματα των ρευματικών παθήσεων και με την καταγραφή του 
«Υγειονομικού Χάρτη» της χώρας για τις δομές που διαθέτουν ρευματολογικό 
ιατρείο. Το βίντεο, που επιμελήθηκε η Γενική Γραμματέας της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και 
υπεύθυνη της ενημερωτικής εκστρατείας κα. Ευαγγελία Καταξάκη, καταγράφει τις 
Ρευματικές παθήσεις και τα συμπτώματά τους βοηθώντας κάθε ενδιαφερόμενο να 
τις εντοπίσει και να απευθυνθεί στον ειδικό ιατρό. Στο πλαίσιο της καμπάνιας «Το 
Σώμα σου μιλάει- άκουσε το», το ολοκληρωμένο portal ενημέρωσης του κοινού 
για το σύνολο των Ρευματικών παθήσεων και το ρόλο του Ρευματολόγου, www.
tosomasoumilaei.gr, διαθέτει έναν πλήρως επικαιροποιημένο«Υγειονομικό Χάρτη 
Ρευματολογικών Υπηρεσιών» της Ελλάδος. Το νέο βίντεο της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ όπως 
και ο υγειονομικός χάρτης βρίσκονται από χθες Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017, στην 
ιστοσελίδα www.tossomasoumilaei.gr, σε μία προσπάθεια να γίνουν ευρύτερα 
γνωστές οι ρευματικές παθήσεις, τα συμπτώματά τους και οι τρόποι αντιμετώπισής 
τους, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

  �ΧΟΡΗΓΙΑ�
«προΣfΕΕρουμε»

� �Στο�Κέντρο�Φιλοξενίας�
Ασυνόδευτων�της�Praksis

Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, 
ΣΦΕΕ, στο πλαίσιο της κοινωνικής 
πρωτοβουλίας «προΣfΕΕρουμε», 
επισκέφθηκε το Σωματείο Praksis, 
και πρόσφερε χρηματικό ποσό για 
τη στήριξη του Κέντρου Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Άνω 
Πετράλωνα. Το χρηματικό αυτό ποσό 
συγκεντρώθηκε από τη συμμετοχή της 
ομάδας του ΣΦΕΕ στον 35ο Αυθεντικό 
Κλασσικό Μαραθώνιο της Αθήνας, 
όπου ταυτόχρονα με την αθλητική του 
παρουσία, ο Σύνδεσμος υποστήριξε 
οικονομικά το σπουδαίο έργο του 
Σωματείου Praksis. Το Κέντρο, το 
οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2015, 
φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 25 ανήλικα 
παιδιά, από 13 έως 17 ετών. Κατά την 
επίσκεψη τους, οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ 
προσέφεραν γλυκά και επιτραπέζια 
παιχνίδια στα παιδιά, ενώ παράλληλα, 
επισκέφθηκαν το Πολυϊατρείο και το 
Κέντρο Ημέρας του Σωματείου. Από 
την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, 
Πασχάλης Αποστολίδης, ανέφερε ότι η 
πρωτοβουλία αυτή είναι ένα ελάχιστο 
δείγμα κοινωνικής αλληλεγγύης. 

•  7-8-9 Φεβρουαρίου  
ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Καρκίνος: Μείνε δυνατός!

•  28 Φεβρουαρίου 
ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
Πώς διαγράφεται το μέλλον των 
ασθενών με Σπάνια Πάθηση

•  8 Μαρτίου  
ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 
Οι «χρυσοί» κανόνες για υγιή νεφρά

•  27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΕΜΒΟΛΙΑ 
Τα εμβόλια είναι ασφαλή, 
αποτελεσματικά, χωρίς παρενέργειες 
και σώζουν ζωές

•  18 Μαΐου 
ΙΦΝΕ 
Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη 
Νοσήματα του Εντέρου

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

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ

•  25 Μαΐου 
Νέες τεχνολογίες για τους  
επαγγελματίες υγείας 

•  30 Μαΐου 
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 
Ελπιδοφόρα νέα στην αντιμετώπιση  
της Πολλαπλής Σκλήρυνσης

•  1 Ιουνίου 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
Η συνήθεια του καπνίσματος αποτελεί  
ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα 
δημόσιας υγείας 

•  15 Ιουνίου 
ΕξωΣωΜΑΤΙΚΗ γΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  
Περίπου 300.000 υπογόνημα ζευγάρια  
στην Ελλάδα ζητούν απαντήσεις

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ A’ Εξαμήνου 2018 HealthDaily
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http://www.degustation.gr
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   ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ATEZOLIZUMAB  
ΚΑΙ BEVACIZUMAB 

  Για τον προχωρημένο 
καρκίνο του πνεύμονα

Η θεραπεία με atezolizumab και 
bevacizumab σε συνδυασμό με 
χημειοθεραπεία συμβάλει στη μείωση 
του κινδύνου  εξέλιξης της νόσου ή 
θανάτου κατά 38%, στους ασθενείς 
με προχωρημένο μη πλακώδη μη 
μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα 
(MMKΠ), που δεν είχαν λάβει 
προηγούμενη θεραπεία, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της μελέτης φάσης III 
IMpower150. 
Η εν λόγω μελέτη, που 
παρουσιάστηκε ως μέρος του 
επίσημου προγράμματος του 
πρόσφατου Συνεδρίου Ανοσο-
ογκολογίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
ιατρικής ογκολογίας (ESMO) για το 
2017, είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη 
μελέτη φάσης III για την επίσημη 
αξιολόγηση του συνδυασμού 
ανοσοθεραπείας και χημειοθεραπείας 
έναντι χημειοθεραπείας πρώτης 
γραμμής σε ασθενείς με προχωρημένο 
μη πλακώδη MMKΠ. 
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
τη μελέτη, τα άτομα που έλαβαν 
θεραπεία με atezolizumab και 
bevacizumab σε συνδυασμό με 
χημειοθεραπεία (καρβοπλατίνη και 
πακλιταξέλη) επέδειξαν κατά 38% 
μείωση του κινδύνου εξέλιξης της 
νόσου ή θανάτου έναντι εκείνων 
που έλαβαν bevacizumab σε 
συνδυασμό με χημειοθεραπεία.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό 
PFS με ορόσημο τους 12 μήνες 
διπλασιάστηκε με το συνδυασμό 
atezolizumab και bevacizumab συν 
χημειοθεραπεία (37%) σε σχέση με 
το bevacizumab συν χημειοθεραπεία 
(18%). 
οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες 
σχετιζόμενες με τη θεραπεία 
παρατηρήθηκαν στο 25.4% των 
ασθενών που έλαβαν το συνδυασμό 
atezolizumab και bevacizumab συν 
χημειοθεραπεία σε σύγκριση με το 
19.3% των ασθενών που έλαβαν 
bevacizumab συν χημειοθεραπεία. 
Νεότερα δεδομένα της μελέτης 
IMpower150 αναμένονται το πρώτο 
εξάμηνο του 2018.

   ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ 
ΜΗΝΥΜΑ 

 Σε «επώνυμους» καπνιστές

Μια ευχετήρια κάρτα με αντικαπνιστικό μήνυμα αποφάσισε να στείλει για 
φέτος σε όλους τους «επώνυμους» καπνιστές, η Πνευμονολογική κλινική του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Επιστημονική Εταιρία Αναπνευστικών διαταραχών 
και βαρείας Νόσου. Μαζί με τις ευχές τους για ένα υγιές και ευτυχισμένο 2018, 
τους καλούν να στρατευθούν στον αγώνα για εφαρμογή του Νόμου που 
απαγορεύει το κάπνισμα και το άτμισμα στους δημόσιους Χώρους, για ένα νέο 
έτος με λιγότερο κάπνισμα και περισσότερο ελεύθερο, καθαρό από καπνό, 
περιβάλλον! Το παθητικό κάπνισμα ευθύνεται για 600.000 θανάτους ετησίως, 
από τους οποίους οι 165.000 αφορούν παιδιά νηπιακής ηλικίας. και ενώ οι 
αντικαπνιστικοί νόμοι στην Ελλάδα δεν χαίρουν αποδοχής και ουσιαστικής 
αντιμετώπισης, ενδιαφέρον παρουσιάζει να διερευνηθούν οι λόγοι που ένας 
καπνιστής αδιαφορεί για τις συνέπειες της καπνιστικής του συμπεριφοράς απέναντι 
στους μη καπνιστές. ο καθηγητής κωνσταντίνος ι. Γουργουλιάνης, διευθυντής 
της Πνευμονολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δήλωσε σχετικά: 
«Η ενσυναίσθηση, η ικανότητα του να ‘μπαίνεις στα παπούτσια του άλλου’, 
θα μπορούσε να βοηθήσει τους καπνιστές να ελέγχουν την επιθυμία τους να 
καπνίζουν σε δημόσιους χώρους, επειδή αναγνωρίζουν ότι εκτός από τις βλαβερές 
συνέπειες στον οργανισμό τους βλάπτουν και τους ανθρώπους γύρω τους». 

   ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ TECHAPPS HEALTHIER
 Από την ΑΧΑ και τη Servier

Με κεντρικά μηνύματα «υιοθετώ μια startup», «οραματίζομαι την Ελλάδα του 
αύριο», η Techapps Healthier, η ΑΧΑ και η Servier προχωρούν σε μία τριμερή 
συνεργασία στοχεύοντας να βοηθήσουν τους Έλληνες πολίτες να ζουν καλύτερα 
μέσα από την καθημερινή ψηφιακή οργάνωση και διαχείριση της υγείας τους.
Η βάση για τη συνεργασία τέθηκε από το πρόγραμμα του ελληνογαλλικού 
δικτύου καινοτομίας Mazinnov (www.mazinnov.com) το οποίο διοργανώνει για 
δεύτερη φορά η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα. 
Μέσα από την τριμερή σύμπραξη οι δημιουργοί της startup Techapps Healthier 
(www.healthier-app.com) θα συνεργαστούν στενά με τους δύο πολυεθνικούς 
ομίλους σε επίπεδο ανταλλαγής γνώσης, διάχυσης των στόχων της στο κοινό και 
προσέλκυσης καταναλωτών στη χρήση της πλατφόρμας Healthier.
«Η συνεργασία αυτή θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε την εταιρεία μας και να 
βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας να οργανώνουν και να διαχειρίζονται κάθε 
πτυχή της υγείας τους, μέρα με τη μέρα. κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
δαπανώνται περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε νοσηλείες, λόγω 
ελλιπούς συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή από τους ασθενείς. 
Η πλατφόρμα που δημιουργούμε θα βοηθήσει τους ανθρώπους να έχουν 
καλύτερη οργάνωση, έλεγχο και χρήση φαρμάκων αλλά και να προλαμβάνουν 
πιθανές ασθένειες μέσα από τη στενή παρακολούθηση της υγείας και του ιατρικού 
ιστορικού τους» ανέφεραν οι Νίκος βασιλάκης και Αλέξης δημητρόπουλος, εκ 
των ιδρυτών της Techapps Healthier.
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   ΜΙΑ PREMIUM ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 

 Για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η ιστορία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, αλλά και της παραγωγής 
και εμπορίας φαρμάκων στη χώρα μας από ξένες φαρμακευτικές εταιρείες 
καταγράφονται για πρώτη φορά σε μια ειδική έκδοση που επιμελείται το Health 
Daily και η οποία έχει τίτλο «Παραγωγή και Εμπορία Φαρμάκου στην Ελλάδα: 
ιστορία-Ανάπτυξη-Όραμα». Η έκδοση βασίζεται σε έρευνα, ρεπορτάζ και 
συνεντεύξεις με σημαντικές μορφές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, αλλά 
και της οικονομίας και καλύπτει την πορεία από τις παραδοσιακές θεραπείες 
στα βιομηχανοποιημένα σκευάσματα, την απαρχή των πρώτων βιομηχανικών 
μονάδων στη μεταπολεμική Ελλάδα και την εξέλιξη των σύγχρονων 
φαρμακοβιομηχανιών. 
καλύπτει επίσης τη σύγχρονη ανάπτυξη του κλάδου, τη συμβολή του στην 
ελληνική οικονομία και την απασχόληση, την εξαγωγική δυναμική που έχει 
αναπτύξει και την ανάδειξή του, μέσω των επενδύσεων στην έρευνα και 
καινοτομία που πραγματοποιούν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, σε βασικό 
πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο της έκδοσης θα 
παρουσιαστούν αναλυτικά οι επιχειρήσεις του κλάδου και θα συμπεριληφθούν 
συνεντεύξεις με τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής 
φαρμακοβιομηχανίας, τους ιδρυτές κάποιων εκ των σημαντικότερων μονάδων, 
καθώς και εκπροσώπους και ιστορικά στελέχη ξένων φαρμακευτικών εταιρειών, 
που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα στον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας 
φαρμάκου. Στην έκδοση παρουσιάζονται άρθρα και συνεντεύξεις από σημαντικές 
προσωπικότητες της βιομηχανίας και της οικονομίας. 

   Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ  
ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΗ ΑΝΟΣΙΑ

 Στον ιό της γρίπης τύπου Α

οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευαίσθητοι από τους νεότερους στον ιό της γρίπης 
τύπου Α (IAV) που μπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο.
Σε σύγκριση με τα μονοκύτταρα των νεότερων ανθρώπων, τα μονοκύτταρα 
των ηλικιωμένων παράγουν λιγότερες ιντερφερόνες και εμφανίζουν μειωμένη 
επαγωγή αντιϊικών γονιδίων για την αντιμετώπιση της IAV.
Ερευνητές διαπίστωσαν ότι η έμφυτη αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού 
στη λοίμωξη διακυβεύτηκε σε κύτταρα μεγαλύτερων σε ηλικία άτομα λόγω 
αλλαγών σχετιζόμενων με την ηλικία. Τα μονοκύτταρα των πιο ηλικιωμένων 
ατόμων περιείχαν λιγότερη πρωτεΐνη TRAF3, η οποία απαιτείται για την 
επαγωγή αμφότερων των ιντερφερονών και του ρυθμιστικού παράγοντα 
μεταγραφής ιντερφερόνης IRF8.
Η αποκατάσταση της αφθονίας της πρωτείνης TRAF3 ή η διέγερση της 
ιντερφερόνης IRF8 σε ηλικιωμένα άτομα μπορεί ως εκ τούτου να αποτελέσει 
μια πιθανή θεραπευτική στρατηγική για τη μείωση της θνησιμότητας από IAV 
στα ηλικιωμένα άτομα.

   ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

  Για ψυχιατρικές και 
νευροεκφυλιστικές παθήσεις

Τη σπουδαιότητα των νευροεπιστημών 
παγκοσμίως και την απήχηση 
της βασικής έρευνας για την 
αποκρυπτογράφηση των μυστικών 
του εγκεφάλου και την ανάπτυξη 
θεραπευτικών παρεμβάσεων για 
ψυχιατρικές και νευροεκφυλιστικές 
παθήσεις, ανέδειξε το 27ο 
συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας 
για τις Νευροεπιστήμες που 
πραγματοποιήθηκε στην ιατρική Σχολή 
του Εθνικού καποδιστριακού Αθηνών 
στις 8 με 10 δεκεμβρίου.
κατά την έναρξη του συνεδρίου 
έλαβε χώρο στρογγυλή τράπεζα 
σχετικά με την ποιότητα της έρευνας 
και τις προσπάθειες που γίνονται 
παγκοσμίως για τη βελτίωση των 
προκλινικών δεδομένων με σκοπό 
αυτά να χρησιμεύσουν στην κλινική 
έρευνα σε ανθρώπους και να βρεθούν 
νέες θεραπείες για τις παθήσεις του 
εγκεφάλου, αλλά όχι μόνο. 
Την εκδήλωση προσφώνησε με μία 
σύντομη εισαγωγή σχετικά με το θέμα 
και την κατάσταση στην Ελλάδα η 
Πρόεδρος του ΕοΦ, δρ. κατερίνα 
Αντωνίου.
ο Dan Ehninger, ερευνητής 
στο Γερμανικό ινστιτούτο για τις 
Νευροεκφυλιστικές Ασθένεις (DZNE) 
παρουσίασε δεδομένα από μελέτες 
σε πειραματόζωα που δείχνουν ότι 
η ηλικία αλλά και η διατροφή των 
γονέων επηρεάζει τις γνωστικές 
λειτουργίες των απογόνων. ο Henry 
Ervard, ερευνητής στο ινστιτούτο Max 
Planck της Γερμανίας, παρουσίασε 
δεδομένα νευροανατομίας και 
μαγνητικής τομογραφίας από πιθήκους 
που ρίχνουν φως στα νευρωνικά 
μονοπάτια που εμπλέκονται στα 
ανθρώπινα συναισθήματα και στη 
συνείδηση. 
Τέλος, ο Vincent Prevot από το 
ινστιτούτο INSERM στη Γαλλία μίλησε 
για τον ρόλο μιας αέριας χημικής 
ουσίας, του μονοξείδιου του αζώτου, 
στη σεξουαλική ωρίμανση των 
θηλυκών πειραματόζωων, αλλά κατ’ 
επέκταση και των γυναικών.
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διαχειριστούν τη νόσο και να παραμένουν 
σε ύφεση, όσο το δυνατό μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. Σε μία χρόνια πάθηση, 
όπως η Νόσος Crohn, η ψυχολογική 
υποστήριξη μπορεί να συμπληρώσει την 
ιατροφαρμακευτική φροντίδα, βοηθώντας 
τον ασθενή να έχει ενεργό ρόλο στη 
διαχείριση της πάθησής του και να 
βελτιώσει ακόμα και τη συνεργασία του με 
τον γιατρό του. καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προσπάθειας του ασθενή να αντιμετωπίσει 
τους περιορισμούς της νόσου, είναι πολύ 
σημαντικό να έχει πρόσβαση σε έγκυρες 
και σωστές πληροφορίες που αφορούν 
την ασθένειά του. Η επαφή με έναν 
επίσημο φορέα ενημέρωσης και στήριξης 
ασθενών, όπως είναι ο Σύλλογος Ατόμων 
με Νόσο Crohn και Ελκώδη κολίτιδα 
Ελλάδος (HELLESCC), μπορεί να βοηθήσει 
σε σημαντικό βαθμό έναν ασθενή, 
προσφέροντάς του έγκυρες πληροφορίες 
για ό,τι σχετίζεται με την ασθένειά του 
και τα δικαιώματά του. Μπορεί επίσης, 
μέσα από αυτήν τη διαρκή ενημέρωση, 
να αποκτήσει σιγά σιγά έναν πιο ενεργό 
ρόλο στη διαχείριση της πάθησής του. Η 
Νόσος Crohn είναι ένα σύνθετο νόσημα 
που απαιτεί από τον ασθενή μία διαχείριση 
σε πολλά επίπεδα, καθώς επηρεάζει 
σημαντικά όλους τους τομείς της ζωής 
του. Είναι σημαντικό, οι ασθενείς να μην 
αισθάνονται ντροπή για την πάθησή τους 
και να μην φοβούνται να μιλήσουν στο 
οικογενειακό και φιλικό  
τους περιβάλλον για το νόσημά τους και  
για τους περιορισμούς που αυτό επιφέρει  
στην ποιότητα της ζωής τους. Η στήριξη 
και η κατανόηση από την πλευρά της 
οικογένειας και των φίλων αποτελεί  
ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην 
προσπάθεια διαχείρισης της νόσου, από  
την πλευρά του ασθενή.

 ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ 

  «Νόσος Crohn: Μία αόρατη νόσος»
Σοφία Λαντζανάκη, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Ατόμων με Νόσο 
Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδος (HELLESCC)

Η Νόσος Crohn ανήκει στην κατηγορία των ιδιοπαθών Φλεγμονωδών 
Νοσημάτων του Εντέρου (ι.Φ.Ν.Ε.), όπως και η Ελκώδης κολίτιδα. Πρόκειται 
για μία αόρατη πάθηση που όμως είναι χρόνια και απαιτεί συνεχή ιατρική 

παρακολούθηση από ειδικούς γαστρεντερολόγους. καθώς είναι μία χρόνια νόσος 
χαρακτηρίζεται κυρίως από εξάρσεις και υφέσεις, που αναπόφευκτα επηρεάζουν την 
ποιότητα ζωής των ασθενών σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς τους.
 Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών αντιμετωπίζει συμπτώματα της νόσου ακόμα και 
όταν βρίσκεται σε ύφεση. Ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα αυτής της νόσου είναι η 
κόπωση, κάτι που δημιουργεί αρκετούς περιορισμούς στην καθημερινή ζωή ενός 
ασθενή, ειδικά στο κομμάτι της επαγγελματικής του ζωής. Σε περιόδους έξαρσης, 
είναι πολύ πιθανό τα συμπτώματα της νόσου να κρατήσουν έναν ασθενή εκτός 
εργασίας ακόμα και για διάστημα μηνών. Επιπλέον, αρκετοί ασθενείς αντιμετωπίζουν 
πολλούς περιορισμούς στην διατροφή τους, ακόμα και σε περιόδους ύφεσης της 
νόσου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται αρκετά και η κοινωνική τους ζωή 
και να οδηγούνται πολύ συχνά στην απομόνωση. Σε αυτές τις δυσκολίες προστίθεται 
και η ανάγκη των ασθενών να έχουν άμεση πρόσβαση, οπουδήποτε κι αν 
βρίσκονται, σε τουαλέτες. ιδιαίτερα σε περιόδους έξαρσης της νόσου, αυτή η ανάγκη 
των ασθενών τους δημιουργεί μόνιμη ανησυχία και άγχος, κάτι που επίσης τους 
οδηγεί, πολύ συχνά, στην απομόνωση και στην ασφάλεια του δικού τους σπιτιού. 
Η χρονιότητα της νόσου σε συνδυασμό με τις απότομες και απρόβλεπτες αλλαγές 
που επιφέρει, λόγω των περιόδων ύφεσης-έξαρσης, απαιτούν διαρκή ιατρική 
παρακολούθηση σε μία σταθερή βάση. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πάθηση δεν περιορίζεται μόνο στην 
εντερική περιοχή, δηλαδή στο πεπτικό σύστημα, αλλά μπορεί να επηρεάσει όλο το 
ανθρώπινο σώμα. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς δεν παρακολουθούνται μόνο από 
εξειδικευμένους γαστρεντερολόγους, αλλά από μία ομάδα γιατρών διαφορετικών 
ειδικοτήτων. Επιπροσθέτως, οι ασθενείς ι.Φ.Ν.Ε. βρίσκονται, σε μία σταθερή βάση, 
υπό φαρμακευτική αγωγή για όλη τους τη ζωή και υποβάλλονται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα σε ιατρικές εξετάσεις, στο πλαίσιο μίας σωστής και ολοκληρωμένης 
παρακολούθησης από τον γαστρεντερολόγο τους. καθώς οι ασθενείς με νόσο 
Crohn ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, από τη στιγμή που ο οργανισμός τους είναι 
περισσότερο ευάλωτος λόγω των φαρμακευτικών αγωγών μέτριας ή βαριάς μορφής, 
χρειάζονται, πολύ συχνά, επιπλέον ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Όλα τα παραπάνω 
έχουν σαν αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν αρκετά την οικονομική κατάσταση του 
ασθενή. Στην πλειονότητά τους, οι ασθενείς της νόσου Crohn αντιμετωπίζουν, πολύ 
συχνά, τον φόβο της επόμενης έξαρσης της νόσου. Αυτό μπορεί να επιβαρύνει την 
ψυχολογική τους κατάστασή, δημιουργώντας τους ένα μόνιμο άγχος που δυσκολεύει 
σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της ζωής τους. ο ψυχολογικός παράγοντας είναι 
άμεσα συνδεδεμένος με την συγκεκριμένη πάθηση και μπορεί ακόμα και να 
πυροδοτήσει μία έξαρση της νόσου. Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι πολύ 
σημαντική η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών ώστε να είναι σε θέση, οι ίδιοι, να 
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