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Q	ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΦΥ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ CLAWBACK
Ευρεία σύσκεψη στα γραφεία του ΙΣΑ

Μετά από ευρεία σύσκεψη των ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, με θέμα το claw back, που πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία του 
ΙΣΑ, οι προτάσεις των εκπροσώπων των Φορέων για τη διευθέτηση του θέματος, 
διαμορφώθηκαν ως εξής:
•  Οι 120 δόσεις που έχουν νομοθετηθεί για την παρακράτηση του claw back 2013-

2015, 2017, 2018 και 2019 να έχουν ελάχιστο μηνιαίο όριο καταβολής τα 150 
ευρώ και το συνολικό ποσό να διαιρείται με το 120. 

•  Για το 2020 να ξεκινήσει το όριο της δαπάνης για τις διαγνωστικές εξετάσεις και 
πράξεις από το όριο της δαπάνης του 2019 που είναι τα 400,5 εκατομμύρια ευρώ.  

•  Για το 2020 να θεσμοθετηθεί claw back έως 5% πέραν του οποίου να μην είναι 
υποχρεωτική η εκτέλεση των εξετάσεων από τους ιδιωτικούς φορείς ΠΦΥ. 

•  Να διερευνηθεί ο τρόπος κατανομής του rebate μεταξύ των φορέων ΠΦΥ σε 
συνδυασμό με την κοστολόγηση νέων εξετάσεων χωρίς αντίστοιχη αύξηση του 
προϋπολογισμού.

•  Οι εξετάσεις που αφορούν την πρόληψη να απαλλάσσονται του claw back.
•  Άμεση εφαρμογή των Διαγνωστικών πρωτοκόλλων που έχουν εκπονηθεί από τις 

ομάδες εργασίας του Υπουργείου Υγείας και συμπλήρωση τους όπου χρειάζεται 
και εφαρμογή τους με κόφτες από την ΗΔΙΚΑ.  

•  Να δημιουργηθεί ειδικός αριθμός pin για κάθε συναλλαγή του ασφαλισμένου, 
με λήψη sms στο κινητό του τηλέφωνο, που να πιστοποιεί την ταυτοπρόσωπη 
παρουσία του. 

Παρέμβαση μέσω skype έκανε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, o οποίος 
ξεκαθάρισε ότι ο ΙΣΑ θα δώσει μάχη για να καταργηθεί το άδικο και καταστροφικό 
μέτρο του claw back που απειλεί τη βιωσιμότητα των εργαστηρίων.

Q	ΣΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ 
ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΤΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 
ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Γενετική ανάλυση πλήρους 
γονιδιώματος

Στη γενετική ανάλυση πλήρους 
γονιδιώματος του νέου κορονοϊού 2019-
nCoV, που ευθύνεται για την επιδημική 
έκρηξη που ξεκίνησε από την πόλη 
Ουχάν στην Κίνα, προχώρησαν Έλληνες 
επιστήμονες. Η μελέτη με τίτλο: «Full-
genome evolutionary analysis of the 
novel corona virus (2019-nCoV) rejects 
the hypothesis of emergence as a result 
of a recent recombination event», με 
τα έως σήμερα διαθέσιμα δεδομένα 
υποδεικνύει ότι η πιο πιθανή πηγή 
προέλευσης για τον 2019-nCoV, είναι οι 
νυχτερίδες και, επίσης, ότι δεν υπάρχει 
καμία ένδειξη ότι ο ιός 2019-nCoV 
προήλθε από ερπετά. Επιπλέον, η μελέτη 
έδειξε ότι το γενετικό υλικό του 2019-
nCoV δεν είναι αποτέλεσμα πρόσφατης 
γενετικής ανάμιξης (ανασυνδυασμού) 
με κάποιον άλλον κορονοϊό, ούτε έχει 
τροποποιηθεί πρόσφατα, πριν την αρχική 
του μετάδοση στους ανθρώπους. Η 
διαδικασία του ανασυνδυασμού μπορεί 
να δημιουργήσει στη δημιουργία ιών με 
μωσαϊκό γονιδίωμα και τροποποιημένες 
βιολογικές ιδιότητες και έχει παρατηρηθεί 
συχνά στην κατηγορία των κορονοϊών. Τα 
δεδομένα μας υποδεικνύουν ότι ανάλογη 
διαδικασία δεν έχει συμβεί για τον νέο ιό 
2019-nCoV. Σύμφωνα με τους ερευνητές, 
η σημασία των γενετικών χαρακτηριστικών 
του 2019-nCoV χρήζουν περαιτέρω 
διερεύνησης.  
Η μελέτη που έγινε δεκτή για δημοσίευση 
στο επιστημονικό περιοδικό Infection 
Genetics and Evolution, είναι προσβάσιμη 
από την ιστοσελίδα bioRxiv:
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/
2020.01.26.920249v1.

Q	ΟΛ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ  
Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ

«Το μεγαλύτερο θέμα για το Υπουργείο Υγείας είναι η εξασφάλιση πρόσβασης 
στα νέα φάρμακα για τους Έλληνες ασθενείς. Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα 
οι αρμόδιες επιτροπές ΗΤΑ και Διαπραγμάτευσης ώστε να διαλυθεί ο απίστευτος 
συνωστισμός νέων φαρμάκων στον διάδρομο προς την αποζημίωση» υπογράμμισε 
στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΔΣ του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης του Συνδέσμου για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. 
Πρόσθεσε δε, ότι «το 2020 είναι η χρονιά που θα πρέπει να γίνουν κινήσεις για ένα 
πλαίσιο σταθερότητας και προβλεψιμότητας στο φαρμακευτικό κλάδο. Κινήσεις που 
αφενός θα επιτρέψουν τον εξορθολογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, 
αφετέρου θα επισπεύσουν ουσιαστικά διαρθρωτικά μέτρα που θα ελέγξουν τη 
ζήτηση. Και μάλιστα ο πιο πρακτικός τρόπος για να συμβούν αυτά είναι να εισαχθεί 
η έννοια της συνυπευθυνότητας στην υπέρβαση της δαπάνης. Έτσι θα πάψει να 
διαφαίνεται προβληματική η πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακά τους, και πολύ 
περισσότερο στα μελλοντικά φάρμακα». 
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Έρχεται για 5η χρονιά, στις 18 Φεβρουαρίου, από τη Boussias Communications και το Health Daily, το μοναδικό 
Συνέδριο για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών της Υγείας (ΗΤΑ). Το Συνέδριο αυτό δίνει την ευκαιρία να συζητηθούν 
σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις και το μέλλον της εθνικής και ευρωπαϊκής 
συνεργασίας για ένα ολοκληρωμένο σύστημα ΗΤΑ προς όφελος των ασθενών, των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και της κοινωνίας.Το συνέδριο φιλοξενεί εξέχοντες διεθνείς ομιλητές, υψηλόβαθμα στελέχη από την 
EUnetHTA, εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, θεσμικών φορέων καθώς και διακεκριμένους ακαδημαϊκούς. 

Για 2η χρονιά, στο πλαίσιο του συνεδρίου, εντάσσεται το Advanced Executive Training από τον καθηγητή 
Οικονομικών Υγείας του LSE, Δρ. Πάνο Καναβό, ο οποίος ως επικεφαλής των δραστηριοτήτων της MTRG και με 
διεθνή εμπειρία στα θέματα υγείας, είναι ο πλέον αρμόδιος να εκπαιδεύσει σε αντίστοιχα θέματα στην Ελλάδα. 
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Tuesday 18 February 2020,  
Divani Caravel Hotel, Olympia Hall

C O N F E R E N C E
Advanced Executive Training  

Monday 17 February 2020,  Divani Caravel Hotel, Olympia Hall

www.htaconference.gr 

Συμμετοχές & Χορηγίες: Χρυσούλα Κορδούλη, T: +30 210 6617 777 (εσωτ. 204), E: ckordouli@boussias.com, 
Ζωή Ρακοπούλου, M: +30 6948 388 608, E: rakopoulou@boussias.com
Περιεχόμενο: Νέλλη Καψή, T: +30 210 6617 777 (εσωτ. 289), E: nellykapsi@yahoo.com
Ναταλία Τουμπανάκη, T: +30 210 6617 777 (εσωτ. 289), E: ntoubanaki@boussias.com

http://www.htaconference.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print
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HTΑ
C O N F E R E N C E Value Driven Healthcare and Shared Decision Making

Advanced Executive Training  

Monday 17 February 2020,  Divani Caravel Hotel

Εκπαιδευτής

www.htaconference.gr 

Συμμετοχές & Χορηγίες: Χρυσούλα Κορδούλη, T: +30 210 6617 777 (εσωτ. 204), E: ckordouli@boussias.com
Ζωή Ρακοπούλου, M: +30 6948 388 608, E: rakopoulou@boussias.com Περιεχόμενο: Νέλλη Καψή, T: +30 210 6617 777 (εσωτ. 289),  
E: nellykapsi@yahoo.com Ναταλία Τουμπανάκη, T: +30 210 6617 777 (εσωτ. 289), E: ntoubanaki@boussias.com

Tuesday 18 February 2020,  
Divani Caravel Hotel, Olympia Hall

Η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας στην Ελλάδα, η κατανόηση του τρόπου αξιολόγησης της αξίας μιας θεραπείας στο 
πλαίσιο του ΗΤΑ, ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων αξιολόγησης και οι λύσεις στα πιο συνηθισμένα προβλήματα και 
λάθη είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν στο Advanced Executive Training, στις 17 Φεβρουαρίου.

Οι βασικές συνεδρίες του σεμιναρίου: 

  A toolkit for assessing value in HTA and adaptation to the Greek context
  Principles of healthcare negotiation
  Pharmaceutical budgeting and approaches to risk mitigation: relevance and implications for HTA and reimbursement
  Case study introduction and planning
  Negotiation Preparation

Πάνος Καναβός, PhD, 
Associate Professor, 
Deputy Director, LSE 
Health, Department 

of Social Policy, London School of 
Economics, επικεφαλής των δρα-
στηριοτήτων του Medical Technology 
Research Group (MTRG) το οποίο συ-
ντονίζει τις δραστηριότητες του impact 
HTA consortium.

Δείτε αναλυτικότερα το Πρόγραμμα εδώ

Q	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ 
ΕΚΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 
Μπορεί να επιταχύνει τη δημιουργία εμβολίου

Η επιτυχής καλλιέργεια της εργαστηριακής εκδοχής του νέου κορονοϊού -η πρώτη 
που δημιουργήθηκε εκτός Κίνας- που ανακοινώθηκε χθες από Αυστραλιανούς 
επιστήμονες, μπορεί να βοηθήσει στο να επιταχυνθεί η δημιουργία εμβολίου. 
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Λοιμώξεων και Ανοσίας Πίτερ Ντόχερτι 
στην Μελβούρνη ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν το δείγμα αυτό, το οποίο 
δημιουργήθηκε από έναν ασθενή που είχε προσβληθεί, στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και σε εργαστήρια στον κόσμο.
«Αυτό είναι ένα βήμα, είναι ένα κομμάτι του παζλ με το οποίο συμβάλαμε», 
δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του ινστιτούτου αυτού Μάικ Κάτον σε 
δημοσιογράφους, επισημαίνοντας ωστόσο παράλληλα ότι η εξέλιξη αυτή από 
μόνη της δεν θα αντιστρέψει την πορεία των γεγονότων στην μάχη κατά του νέου 
ιού. Εργαστήριο στην Κίνα έχει ήδη επιτύχει την καλλιέργεια του ιού, αλλά έχει 
μοιραστεί μόνον την γονιδιακή αλληλουχία του, όχι το ίδιο το δείγμα, μετέδωσε το 
δίκτυο Australian Broadcasting Corp.
Η Ρέινα Μακεντάιρ, η οποία διαχειρίζεται το Ερευνητικό Πρόγραμμα Βιοασφάλειας 
του Ινστιτούτου Κέρμπι, δήλωσε ότι η καλλιέργεια και η ανταλλαγή του δείγματος 
του νέου κοροναϊού θα επισπεύσει τη δημιουργία πιθανών εμβολίων, καθώς θα 
καταστεί δυνατή η δοκιμή φαρμάκων σε ζώα.
 Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας ο απολογισμός των νεκρών 
εξαιτίας του νέου κορονοϊού σε όλη την επικράτεια της χώρας της Ασίας αυξήθηκε 
σε 132 ενώ επιβεβαιώθηκαν 1.459 νέα κρούσματα ως τα μεσάνυχτα της Τρίτης. 

Q	Β. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ: 
ΣΕ ΠΛΗΡΗ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 
Για την αντιμετώπιση πιθανού 
κρούσματος κορονοϊού

«Είμαστε πανέτοιμοι, έχουν ήδη οριστεί 
και νοσοκομεία αναφοράς ανά την 
επικράτεια για να αντιμετωπίσουμε 
τυχόν περιστατικά και είμαστε σε πλήρη 
ετοιμότητα», δήλωσε ο υφυπουργός 
Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης στον 
ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού- 
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, 
«Πρακτορείο 104,9 fm» για το σχέδιο 
αντιμετώπισης πιθανού κρούσματος 
κορονοϊού στην Ελλάδα. «Δεν υπάρχει 
λόγος ανησυχίας, εάν προκύψει 
κάποιο περιστατικό στη χώρα μας, 
θα το αντιμετωπίσουμε με επιτυχία», 
διαβεβαίωσε ο υπουργός. «Δεν υπάρχει 
λόγος να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, 
πρέπει να καθησυχάζουμε τον κόσμο, 
εμείς δεν εφησυχάζουμε βέβαια στις 
προσπάθειές μας, αλλά πρέπει να είμαστε 
καθησυχαστικοί», πρόσθεσε, εξηγώντας 
ότι «σε κάθε περίπτωση πρόκειται για 
έναν ιό, ο οποίος έχει χαμηλή θνητότητα 
και είναι αντιμετωπίσιμος» και «είμαστε 
σε επαγρύπνηση, έχουμε πάρει όλα τα 
κατάλληλα μέτρα, είμαστε σε επικοινωνία 
με τον ΠΟΥ, που δίνει τις οδηγίες, είμαστε 
σε πλήρη ετοιμότητα».

http://www.htaconference.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print
https://www.htaconference.gr/workshop-agenda/
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HealthDaily
ΚΑΡΚIΝΟΣ 
Nέα επιστημονικά δεδομένα για την πρόληψη και τη θεραπεία
Δηλώστε τη συμμετοχή σας στo τεύχος 1900, 1901, 1902,  
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 5-6-7 Φεβρουαρίου 2020

SPECIAL REPORT

Πληροφορίες: Ανθή Αγγελοπούλου, Τ: 6944 299 867, E: anthiangelopoulou@gmail.com 
Υπεύθυνη Διαφήμισης: Χρυσούλα Κορδούλη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 204), E: ckordouli@boussias.com

Q	ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΗ 
ΜΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών

Την άμεση λήψη μέτρων από το υπουργείο 
Υγείας, αλλά και από κάθε άλλο 
συναρμόδιο υπουργείο, προκειμένου 
να σταματήσει η παράνομη δράση Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) 
που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς 
καμία νομιμότητα, ζητά ο Πανελλήνιος 
Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) με επιστολή του 
στον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. 
Ειδικότερα ο ΠΙΣ επισημαίνει στην επιστολή 
του ότι τα τελευταία έτη παρατηρούμε την 
ανεξέλεγκτη δράση ΜΚΟ, κάθε μορφής 
και προέλευσης στην παροχή υπηρεσιών 
υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες που 
εισέρχονται στην χώρα μας. Πολλές ΜΚΟ 
που δραστηριοποιούνται στον χώρο, 
άλλοτε προσλαμβάνουν (με υψηλότατες 
αμοιβές) ιατρούς και άλλοτε υπόσχονται 
προοπτική «εργασιακής εμπειρίας» 
και απόκτησης «επαγγελματικών 
δικαιωμάτων» σε ιατρούς τρίτων χωρών 
προκειμένου να παράσχουν αυτοί δωρεάν 
τις ιατρικές υπηρεσίες τους, εντός του 
Ελληνικού εδάφους. Οι ίδιες όμως, οι 
ΜΚΟ, χρηματοδοτούνται αδρά και γι’ 
αυτή τους την δράση, κυρίως από την ΕΕ 
αλλά και μέσω «δωρεών». «Η κατάσταση 
αυτή πλέον είναι ανεξέλεγκτη και αποτελεί 
υγειονομική βόμβα στα θεμέλιά του 
συστήματος υγείας, προσβάλλει βάναυσα 
τους επαγγελματίες ιατρούς που έχουν 
νομίμως εγγραφεί στους τοπικούς ιατρικούς 
συλλόγους και παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους, συντηρεί την εισφοροδιαφυγή/ 
φοροδιαφυγή και επιβαρύνει τους Έλληνες 
πολίτες με επιπλέον έξοδα», τονίζει ο 
ΠΙΣ που δηλώνει ότι θα εκδώσει οδηγίες 
προς τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους, 
προκειμένου να προβούν σε ελέγχους 
και να επιβάλλουν πρόστιμα για κάθε μη 
νομίμως αδειοδοτημένη ιατρική πράξη.

Q	ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ: ΚΑΜΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΤΑ 
Στον 1,5 χρόνο λειτουργίας της

«Ούτε μία ογκολογική θεραπεία δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) στον 1,5 χρόνο λειτουργίας της», δήλωσε ο Ιωάννης 
Μπουκοβίνας, Πρόεδρος ΔΣ της Εταιρείας Ογκολόγων - Παθολόγων Ελλάδας 
(ΕΟΠΕ), απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την 
ανοσοθεραπεία στον καρκίνο. Σημείωσε επίσης ότι τα μοντέλα που εφαρμόζονται 
στην Ελλάδα για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας είναι απαρχαιωμένα αφού 
για να είναι αποτελεσματικά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μητρώα ασθενών και 
ατομικούς φακέλους υγείας που στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Για την ανοσοθεραπεία 
στον καρκίνο, ο κ. Μπουκοβίνας ανέφερε ότι έχει αλλάξει τον τρόπο που 
αντιμετωπίζουμε τη νόσο. «Ο μοναδικός μηχανισμός δράσης, η παρατεταμένη 
διάρκεια ανταπόκρισης, το ξεχωριστό προφίλ ασφάλειας, η καθορισμένη 
χρονική διάρκεια χορήγησης της, η επάνοδος στην κανονικότητα, η πιθανότητα 
μακροχρόνιας επιβίωσης, ακόμα και ίασης, δίνουν ιδιαίτερη αξία στην ελπίδα» 
σημείωσε. Για αλλαγή σελίδας στη θεραπεία του μελανώματος με τη βοήθεια 
της ανοσοθεραπείας έκανε λόγο η Καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας, Έλενα 
Γκόγκα, σημειώνοντας ότι «η πενταετής επιβίωση διαμορφώνεται στο 35-40% με 
τη μονοθεραπεία anti-PD1 παραγόντων, ενώ συνδυάζοντας ανοσοθεραπευτικούς 
παράγοντες, σημειώνονται ποσοστά πενταετούς επιβίωσης 52%». 
Ο καρκίνος του νεφρού έχει γίνει πλέον χρόνια νόσος με την εφαρμογή της 
ανοσοθεραπείας, ανέφερε Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Αριστοτέλης 
Μπάμιας ενώ έχει αλλάξει και το τοπίο στη θεραπεία του καρκίνου του ουροθηλίου, 
αφού είναι αποτελεσματική και σε πιο προχωρημένα στάδια της νόσου. «Δεν είμαστε 
καν στην αρχή του τέλους αλλά είμαστε στο τέλος της αρχής» είπε χαρακτηριστικά 
για την ανοσολογία στον καρκίνο του πνεύμονα, ο Καθηγητής Παθολογίας & 
Ογκολογίας Κων/νος Συρίγος, τονίζοντας ότι η ανοσοθεραπεία αποτελεί πλέον 
τον βασικό πυλώνα θεραπείας των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, είτε ως 
μονοθεραπεία, είτε σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Υπογράμμισε επίσης ότι 
δεν υπάρχει θέμα πρόσβασης στις νεότερες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων 
των ανοσοθεραπειών, στην Ελλάδα. Με αφορμή ερώτηση για την τοξικότητα της 
ανοσοθεραπείας ο κ. Συρίγος τόνισε επίσης την ανάγκη οι ασθενείς να απευθύνονται 
σε οργανωμένα κέντρα και σε ειδικούς γιατρούς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
σωστά η νόσος τους αλλά και τυχόν τοξικότητες των θεραπειών. 
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 

•  Διοικητές & Αναπληρωτές 
Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ)  
& Νοσοκομείων 

•  Στελέχη Πληροφορικής & Ποιότητας 
δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων 
υγείας 

•  Διοικητικά στελέχη Νοσοκομείων  
& Μονάδων Υγείας 

•  Στελέχη Πρωτοβάθμιας  
Φροντίδας Υγείας

• Εκπροσώπους ιδιωτικού τομέα

•  Εκπροσώπους εποπτευόμενων φορέων 

•  Εκπροσώπους επαγγελματικών 
συλλόγων στο χώρο της υγείας  

•  Εκπροσώπους ασθενών

Το Health IT Conference διοργανώνεται για 3η 
συνεχή χρονιά με σκοπό να αναδείξει πως οι 

καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και οι ψηφιακές τεχνολογίες 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής υγείας και 
της περίθαλψης. Το συνέδριο στοχεύει να φέρει κοντά 
τα στελέχη Διοίκησης, Πληροφορικής και Ποιότητας 
των Νοσοκομείων, Υγειονομικών Περιφερειών και 
γενικότερα φορέων υγείας της χώρας, σε ένα στρατηγικό 
διάλογο με το Υπουργείο Υγείας και την αγορά. 
Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να αναλυθούν 
τρόποι και πρακτικές αναβάθμισης της πληροφορικής 
των Νοσοκομείων και γενικότερα του ψηφιακού 
ανασχηματισμού του συστήματος υγείας.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στελέχη πληροφορικής 
νοσοκομείων & υγειονομικών περιφερειών θα 
παρουσιάσουν νέα έργα που βοηθούν στην αναβάθμιση 
του ψηφιακού μετασχηματισμού. 
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12  &13  ΜΑΡΤ ΙΟΥ  2020  
Αμφ ιθέα τρο ,  Ί δρυμα  Ευγ εν ί δου

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΉΤΉΣΉ: 

  Καινοτομία στην Ψηφιακή Πολιτική της Υγεία

  Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Υγεία

  Διαλειτουργικότητα

  Ηλεκτρονικές Εφαρμογές στα Νοσοκομεία 

  Διαδικασίες, Ποιότητα & Auditing στον 
τομέα της Υγείας

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Θάνος Θώμος, T: 210 6617777 (εσωτ. 322) F: 210 6617 778 E: tthomos@boussias.com 
Λίζα Αντωνιάδη, T: 210 6617777 (εσωτ. 158) F: 210 6617 778 E: lantoniadi@boussias.com
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Χρυσούλα Κορδούλη, T: 210 6617777 (εσωτ. 204) F: 210 6617 778 E: ckordouli@boussias.com
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Ρακοπούλου, T: 6948388608 E: rakopoulou@boussias.com 
Ναταλία Τουμπανάκη T: 6947936708, E: ntoubanaki@boussias.com

http://www.HEALTHITCONFERENCE.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print
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Q	ΔΙΑΒΗΤΗΣ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΕΚΑΤ. ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΧΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΚΡΟ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
Κίνδυνο ακρωτηριασμού διατρέχουν περίπου 50.000 Έλληνες

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία για τον Διαβήτη κάθε χρόνο 1 (ένα) 
εκατομμύριο διαβητικοί ασθενείς παγκοσμίως χάνουν κάποιο άκρο (πόδι) εξαιτίας 
του Διαβήτη. Οι χρόνιες αγγειακές επιπλοκές του Διαβήτη, μπορεί να αποβούν 
μοιραίες, εάν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα, τονίζουν ο Πρόεδρος της Εταιρίας 
Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ), Χρήστος Μανές και ο ΓΓ της 
ΕΜΕΔΙΠ, και πρ. ΓΓ της Πανευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για το Διαβητικό Πόδι 
Νικόλαος Τεντολούρης, με αφορμή τη διεξαγωγή του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
της ΕΜΕΔΙΠ, από τις 30/1 - 2/2, στην Αθήνα. Όπως αναφέρουν, η βλάβη στα αγγεία 
οδηγεί στην εμφάνιση μιας άλλης μορφής του Διαβητικού Ποδιού την γάγγραινα, 
δηλαδή την απόφραξή τους από τις αθηρωματικές πλάκες. 
Ακόμα όμως μεγαλύτερο κίνδυνο από τις δύο παραπάνω κατηγορίες βλαβών έχουν 
τα άτομα που ήδη έχουν διαβητικό έλκος στο πόδι. Αποτελούν περίπου το 5% του 
διαβητικού πληθυσμού στην Ελλάδα, δηλαδή περίπου 50.000 άτομα με Διαβήτη 
διατρέχουν άμεσο κίνδυνο ακρωτηριασμού. Κάθε χρόνο όμως, ποσοστό 2% των 
διαβητικών ασθενών, εμφανίζουν νέα έλκη στα πόδια. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι 
προστίθενται 20.000 άτομα στον πληθυσμό υψηλού κινδύνου για ακρωτηριασμό 
κάτω άκρου. Σε χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ βρέθηκε ότι μόνο η αντιμετώπιση 
των ατόμων με διαβητικό πόδι από εξειδικευμένα ιατρεία Διαβητικού Ποδιού 
μπόρεσε να μειώσει κατά πολύ τους ακρωτηριασμούς.

Q	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Στο ετήσιο συνέδριο  
της ΑΚΟΣ

«Ογκολογικά ερωτήματα που ζητούν 
απαντήσεις» τίθενται στο ετήσιο διήμερο 
συνέδριο της ΑΚΟΣ, με τη συμμετοχή 
έγκριτων επιστημόνων από το σύνολο 
των ειδικοτήτων, που εμπλέκονται με 
τον ογκολογικό ασθενή, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί από 31 /1 και 1/2 
2020, στο Airotel Stratos Vassilikos Hotel 
στην Αθήνα. Με αφορμή το συνέδριο, 
η Πρόεδρος της ΑΚΟΣ Ογκολόγος/ 
Ακτινοθεραπευτής Δρ. Δέσποινα Κατσώχη 
επισημαίνει: «Στην τροχιά της νέας 
δεκαετίας, η επιστημονική κοινότητα 
συνεχίζει τον αγώνα της, προκειμένου 
να προσφέρει ανακούφιση και ίαση στον 
ογκολογικό ασθενή. Θέτοντας θεμελιώδη 
ερωτήματα, επιχειρούμε να δώσουμε 
αξιόπιστες απαντήσεις, προς όφελος 
της δημόσιας υγείας». Στο συνέδριο θα 
συζητηθούν ερωτήματα που αφορούν στη 
σχέση ανοσοθεραπείας και ακτινοθεραπείας, 
αλλά και ερωτήματα σχετικά με την 
ολιγομεταστατική νόσο. θα εστιάσει και σε 
ερωτήματα που αφορούν στον καρκίνο 
του πνεύμονα, την ώρα που καταγράφεται 
σημαντική μείωση της θνησιμότητας από 
τον καρκίνο του πνεύμονα τα τρία τελευταία 
χρόνια, σε έρευνα που δημοσιεύθηκε τον 
Ιανουάριο του 2020 στο Cancer Journal 
for Clinicials. Το συνέδριο θα εστιάσει 
επίσης και σε ερωτήματα που αφορούν 
στον καρκίνο του πνεύμονα, δεδομένου 
ότι τα τρία τελευταία χρόνια καταγράφεται 
σημαντική μείωση της θνησιμότητας 
από τη νόσο, σύμφωνα με έρευνα που 
δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Cancer 
Journal for Clinicials.

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Νέλλη Καψή, εσωτ. 204, E: nellykapsi@yahoo.com

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

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣXEΔΙΑΣΜΟΣ: Αλέξανδρος Καρβουτζής,  
E: akarvoutzis@boussias.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Χρυσούλα Κορδούλη, εσωτ. 204, E: ckordouli@boussias.com

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Αμαλία Ψιλούδη, εσωτ. 231, E: apsiloudi@boussias.com 
Δημήτρης Φαραός, εσωτ. 102, E: farao@boussias.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Βoussias Communications 
T: 210 6617777, F: 210 6617778, Δ:  Κλεισθένους 338, 15344, Γέρακας

Κόστος ετήσιας εταιρικής συνδρομής 330€ + ΦΠΑ 24%

ΕΚΔΟΤΗΣ:  
Μιχάλης Μπούσιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: 
Δημήτρης Κορδεράς

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: 
Αντωνία Κατσουλιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  
& ΒΡΑΒΕΙΩΝ: 
Νικόλας Κονδάκης

 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Την ανάπτυξη του πρώτου εργαστηρίου Virtual Reality με σκοπό την ενίσχυση των 
μεθόδων ιατρικής αποκατάστασης με καινοτόμες τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας 
και σωματικής αλληλεπίδρασης, υποστηρίζει το κέντρο Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης». Στο εργαστήριο του Φιλοκτήτη αξιοποιούνται εφαρμογές 
εικονικής πραγματικότητας οι οποίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου «REACT» 
(Virtual Reality Medical Rehabilitation, Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας στην 
Ιατρική Αποκατάσταση). Το έργο «REACT» υλοποιείται με τη συνεργασία του Τμήματος 
Ιατρικής ΕΚΠΑ, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Σεραφείμ Νανά, Καθηγητή Παθολογίας-
Εντατικής Θεραπείας και Επιστημονικά Υπεύθυνο της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας 
(ΜΑΦ) του κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας «Φιλοκτήτης», και εταίρους 
τη NOUS VR και STRATIS Ε.Π.Ε. Το έργο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της Δράσης 
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω 
του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

 ΕΟΦ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ  
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Την ανάκληση της παρτίδας 379252 του 
συμπληρώματος διατροφής SOLGAR 
RESVERATROL 60 Vegetable caps με 
ημερομηνία λήξης 3/22, αποφάσισε ο 
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Όπως 
αναφέρεται, βρέθηκε να περιέχει αυξημένα 
επίπεδα πολυλυκλικών αρωματικών 
υδρογονανθράκων, χημικών ενώσεων που 
προκύπτουν φυσικά στα τρόφιμα συνήθως 
κατά την ξήρανση αυτών ή διεργασίες όπως 
το κάπνισμα ή η θερμική επεξεργασία.
Το προϊόν διακινείται στην ελληνική αγορά 
από την εταιρεία ISO-PLUS ΑΕ. 


