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Με απΟφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, η χρόνια ηπατίτιδα Β και C εντάσσεται στις χρόνι-
ες παθήσεις. Έτσι, με βάση τον καινούργιο Νόμο (3518/21-12-
2006), η θεραπευτική αγωγή της χρόνιας ηπατίτιδας Β και C θα 
καλύπτεται, πλέον, εξ ολοκλήρου από τα ασφαλιστικά ταμεία, 
χωρίς να απαιτείται καμία συμμετοχή από τους ασφαλισμένους. 
Η απόφαση αυτή είναι εξαιρετικά θετική για τους ασθενείς, οι 
οποίοι προηγουμένως έπρεπε να καταβάλουν μηνιαίως το πο-
σό της συμμετοχής 10-25% σε μακροχρόνιες θεραπείες.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος, στην 
Ελλάδα υπάρχουν περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι που 
πάσχουν από τα νοσήματα αυτά. Διάφοροι φορείς έχουν κά-
νει αρκετές προσπάθειες για να περιοριστεί ο επιπολασμός της 
HBV και HCV λοίμωξης (εμβολιασμός για ηπατίτιδα Β, ενημε-
ρωτικά φυλλάδια, διαλέξεις, κ.λπ.), αλλά υπάρχουν χιλιάδες 
ακόμη αδιάγνωστοι ασθενείς που αγνοούν τον κίνδυνο και δε 

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. 
Η διενέργεια προληπτικών αιματολογικών εξετάσεων είναι 

απαραίτητη για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της 
νόσου, δεδομένου ότι η χρόνια ηπατίτιδα πολλές φορές είναι 
ασυμπτωματική. Οι επιπλοκές της χρόνιας ηπατίτιδας B και C, 
όπως κίρρωση, ηπατική ανεπάρκεια και ηπατοκυτταρικός καρ-
κίνος και οι ανάγκες για μεταμόσχευση ήπατος αναμένεται να 
αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, καθώς οι παλαιές περιπτώσεις 
χρονίων ηπατιτίδων δεν έχουν ελαττωθεί σημαντικά σε αριθ-
μό και οι επιπλοκές από αυτές αυξάνουν καθώς μεγαλώνει η 
ηλικία των ασθενών. 

Έτσι, εκτός από την πρόληψη, ιδιαίτερα σημαντική είναι σήμε-
ρα η έγκαιρη διάγνωση και, τελικά, η κατάλληλη θεραπευτική 
αντιμετώπιση. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι θεραπεία λαμβά-
νουν λιγότεροι από 15-20% των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα 
Β ή C που θα έπρεπε να είναι σε φαρμακευτική αγωγή. 

Φάρμακα χωρίς συμμετοχή για τη χρόνια ηπατίτιδα Β και C

Τισ θεσεισ Τησ για το ωράριο των νοσο-
κομειακών ιατρών παρουσίασε με ανα-
κοίνωσή της η ΕΙΝΑΠ, οι οποίες αναλυ-
τικά είναι οι εξής:
1.  Ανθρώπινο ωράριο για όλους τους 

νοσοκομειακούς ιατρούς (5νθήμερο, 
6ωρο πρωινό τακτικό ωράριο και ως 
48 ώρες την εβδομάδα).

2.  Μαζικές προσλήψεις ειδικευμένων και 
ειδικευόμενων, για να αντιμετωπιστεί 
θετικά το προηγούμενο αίτημα, αλλά 
και να ανανεωθεί το σύστημα.

3.  Νέο αξιοπρεπές ιατρικό μισθολόγιο με 
τη βοήθεια του οποίου να μπορούν οι 
ιατροί να ζήσουν και να εξασφαλίζουν 
την επιστημονική τους επάρκεια.

4.  Οργανωμένη, από την αρχή προβλε-
πόμενη, βαθμολογική εξέλιξη των ικα-
νών ιατρών του συστήματος, μέχρι το 
βαθμό του διευθυντού, σε ένα πολυ-
διευθυντικό σύστημα.

5.  Χαρακτηρισμός της εργασίας ως ανθυ-
γιεινής και πρόβλεψη του εφημεριακού 
έργου ως συντάξιμου χρόνου.

Ο υπΟυργΟσ Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, επι-
σκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσο-
κομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», με αφορμή τα εγκαίνια 
της εικαστικής παρέμβασης στους χώρους 
του Νοσοκομείου, με έργα του ζωγράφου 
Χρήστου Παπανικολάου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο 
«ΑΤΤΙΚΟΝ», ο κ. Αβραμόπουλος επισκέ-
φθηκε τις νέες πανεπιστημιακές κλινικές 
του Νοσοκομείου, οι οποίες στελεχώθη-
καν και τέθηκαν σε λειτουργία τους τελευ-
ταίους τρεις μήνες, διαπιστώνοντας ότι αυ-
τή τη στιγμή η ανάπτυξη των κλινών αγγίζει 
το 85%. Όπως δήλωσε ο κ. Αβραμόπου-
λος, σε ό,τι αφορά την εφημερία του Νο-
σοκομείου, η Διοίκηση θα φροντίσει άμε-
σα, ώστε σύντομα να ενταχθεί στο σύστημα 
εικοσιτετράωρης εφημερίας. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
σήμερα υπηρετούν 1.301 εργαζόμενοι και 
μέχρι το τέλος του 2007 προβλέπεται να 
ξεπεράσουν τους 1.670 εργαζόμενους. Το 
ποσοστό ανάπτυξης κλινών, σύμφωνα με 
τη δυναμικότητα του Νοσοκομείου, είναι 
στο 84,49%. Σήμερα λειτουργούν 621 κλί-
νες έναντι των 735 που προβλέπονται από 
τον Οργανισμό του Νοσοκομείου. Επίσης, 
στελεχώθηκαν, εξοπλίστηκαν και ετέθησαν 
σε λειτουργία νέες πανεπιστημιακές κλινι-
κές (300 κλίνες), προσεγγίζοντας την πλή-
ρη ανάπτυξη του Νοσοκομείου. 

Ειδικότερα, στελεχώθηκαν, εξοπλίστηκαν 
και ετέθησαν σε λειτουργία οι παρακάτω Πα-
νεπιστημιακές Κλινικές και Μονάδες: Καρδι-
οχειρουργικής, Νευρολογικής, Πνευμονολο-
γικής, Παιδιατρικής, ΩΡΛ, Οφθαλμολογικής, 
Δερματολογικής, Αγγειοχειρουργικής Μονά-

δας της Γ΄ ΧΠΚ, Καρδιοχειρουργικής Μονά-
δας (10 κλίνες), Μονάδας Εμφραγμάτων (9 
κλίνες), Μονάδας Λοιμώξεων της Δ΄ ΠΠΚ, 
αλλά και πλήρης ανάπτυξη της ΜΕΘ ενη-
λίκων (21 κλίνες), της Καρδιολογικής, της 
Ορθοπεδικής, της Μονάδας Εμβρυομητρι-
κής Ιατρικής και υποβοηθούμενης αναπαρα-
γωγής της Γ’ ΠΜ/ΓΚ και των Μονάδων Εν-
δοκρινολογίας, Γαστρεντερολογίας και της 
Μονάδας Τεχνητού Παγκρέατος και Λιπα-
φαιρέσεως της Β΄ Πανεπιστημιακής Παθο-
λογικής Κλινικής (Β’ ΠΠΚ). Προς ανάπτυξη 
απομένουν οι παρακάτω κλίνες: Ψυχιατρι-
κή Κλινική - 22 κλίνες Μονάδας Αυξημέ-
νης Φροντίδας - 6 κλίνες, Μονάδας Εντατι-
κής Θεραπείας Παίδων - 6 κλίνες, Μονάδα 
Προώρων και Νεογνών - 24 Θερμοκοιτίδες, 
Τμήμα Ειδικών Θέσεων - 16 κλίνες, Κλινι-
κή Ακτινοθεραπείας - 9 κλίνες.

Στο 85% η λειτουργία του Αττικού Νοσοκομείου

Η ΕΙΝΑΠ για το ωράριο των νοσοκομειακών



3ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο 
του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.
Ο σηΜανΤικΟσ ρΟλΟσ που θα κληθεί να διαδραματίσει η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Σύστημα Υγείας και η επικείμενη νο-
μοθετική κατοχύρωση, ώστε η πρόληψη και η αγωγή Υγείας 
να δοθεί στους Δήμους ήταν το κεντρικό θέμα του 3ου 
Ετησίου Πανελληνίου Συνεδρίου του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που διεξήχθη 
στις 20 και 21 Απριλίου στο Πολιτιστικό και Αθλητι-
κό Κέντρο «Δαΐς».

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξαν 
εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, 
ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρης 
Αβραμόπουλος, ο επίσημος προσκεκλημένος του Συνεδρίου 
Υφυπουργός Υγείας της Κίνας κ. Jiang Zuojun και ο Πρόεδρος 
του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Δήμαρχος Αμαρουσίου 
κ. Γιώργος Πατούλης.

Ο Υπουργός Υγείας κ. Αβραμόπουλος στην ομιλία του με-
ταξύ άλλων τόνισε: «Σε λίγο καιρό από τώρα κατατίθεται στη 
Βουλή νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 

όπου ξεχωριστός θα είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. Ο ρόλος των Δήμων είναι ιδιαιτέρως σημαντικός στον το-
μέα της παροχής των ιατρικών υπηρεσιών και της κοινωνικής 

φροντίδας. Παράλληλα, δρομολογείται η λειτουργική 
διασύνδεση των ιατρείων του ΙΚΑ με τα Κέντρα Υγεί-
ας Αστικού Τύπου.»

Ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δήμαρχος Αμαρουσί-
ου κ. Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι: «η Τοπική Αυτο-

διοίκηση έχει λόγο και ρόλο σε όλα τα ζητήματα που 
άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς βρί-

σκεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον σε επαφή με τον 
πολίτη και τα καθημερινά του προβλήματα».

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστη-
καν σημαντικές επιστημονικές μελέτες, οι οποίες αποδεικνύ-
ουν ότι η έλλειψη πρόληψης και αγωγής της Υγείας στοιχίζει 
και υποβαθμίζει την υγεία του Έλληνα πολίτη, καθώς η ιδιω-
τική δαπάνη για την Υγεία στη χώρα μας ανέρχεται σε 10 δισ. 
ευρώ το χρόνο.
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Ο υπΟυργΟσ Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δημήτρης 
Αβραμόπουλος και η Πρόεδρος του Συλλόγου «Ελπίδα», Μα-
ριάννα Βαρδινογιάννη, υπέγραψαν στο Υπουργείο Υγείας τη 
σύμβαση δωρεάς του «Σωματείου Φίλων Παιδιών με Καρκί-
νο - Ελπίδα» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Νοσοκο-
μείου Παίδων «Αγία Σοφία» για την ανέγερση παιδικής Ογκο-
λογικής Κλινικής. 

Σύμφωνα με τον κ. Αβραμόπουλο, η δωρεά ανέρχεται στα 
23.730.000 ευρώ και θα δώσει τη δυνατότητα λειτουργίας μι-
ας υπερσύγχρονης Ογκολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο αυ-
τό και θα ανακουφίσει τον πόνο παιδιών που πάσχουν, αλλά 
και των οικογενειών τους, που με τόση γενναιότητα δίνουν τον 
αγώνα ζωής. Παράλληλα, ο κ. Αβραμόπουλος ανακοίνωσε ότι 

το Υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται την αναμόρφωση του θεσμι-
κού πλαισίου των δωρεών, με βασικό στόχο την ωφέλεια του 
κοινωνικού συνόλου και των πολιτών της χώρας μας.

Από την πλευρά της, η κ. Βαρδινογιάννη δήλωσε τα εξής: 
«Πρώτο μας μέλημα είναι, τώρα, να αναθέσουμε την ανέγερση 
σε διάφορες τεχνικές εταιρείες, οι οποίες πραγματικά έχουν την 
πείρα για να υλοποιήσουν ένα τέτοιο έργο. Όσον αφορά στο 
χρόνο, με τα δεδομένα που έχουμε, θα έλεγα ότι μπορεί να εί-
ναι έτοιμο το λιγότερο σε 2 χρόνια. Ίσως και σε 18 μήνες. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 30 παιδιά σε λίστες 
αναμονής και είναι θέμα ζωής ή θανάτου γι’ αυτά τα παιδιά, δι-
ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα όρια. Οι ημερομηνίες που 
πρέπει να γίνουν οι επεμβάσεις, είναι περιορισμένες».

Ανέγερση παιδικής Ογκολογικής Κλινικής

φεΤΟσ ΟλΟκληρωθηκε η θητεία του Κα-
θηγητού Νικολάου Γκουρτσογιάννη στην προ-
εδρεία της Ευρωπαϊκής Ακτινολογικής Εταιρεί-
ας (European Society of Radiology). 

Η εταιρεία αυτή είναι ο νέος οργανισμός 
που προήλθε από την ένωση της European 
Association of Radiology της οποίας μέλη ήταν 
οι εθνικές εταιρείες των χωρών της Ευρώπης, 
του European Congress of Radiology, του με-

γαλύτερου συνεδρίου Ακτινολογίας μετά το αμερικάνικο RSNA και 
του περιοδικού European Radiology. Η νέα αυτή εταιρεία, που απο-
τελεί και το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ν. Γκουρτσογιάννη στην πο-
λυετή θητεία του στα Ευρωπαϊκά όργανα, προσφέρει τη δυνατότητα 
στους ακτινολόγους της Ευρώπης να ανήκουν σε μία εταιρεία στην 
οποία θα έχουν λόγο. Πέρα από τη συστέγαση όλων των μέχρι τώ-
ρα ακτινολογικών δραστηριοτήτων και εταιρειών των υπο-ειδικοτή-
των της ακτινολογίας, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας δημιούρ-
γησε την Ευρωπαϊκή Σχολή Ακτινολογίας, έθεσε δε τις βάσεις για τη 
δημιουργία ενός Ερευνητικού Ινστιτούτου Βιοϊατρικής Απεικόνισης 
που θα αποτελεί και την αιχμή του δόρατος των ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων της νέας Εταιρείας.

Ο Καθηγητής κ. Γκουρτσογιάννης, ως τελευταίος Πρόεδρος της 
European Association of Radiology, έβαλε την προσωπική του σφρα-
γίδα σε όλες αυτές τις αλλαγές των τελευταίων ετών και πρωτοστά-
τησε σε όλες τις διαβουλεύσεις, διεργασίες και ζυμώσεις, όπου η 
διορατικότητά του, ο ενθουσιασμός του και το ένστικτό του τον οδή-
γησαν στη μετάλλαξη της εταιρείας σε ζωντανό και δυναμικό οργα-
νισμό με μέλλον και προοπτική.

Η συμβολή του Νικόλαου Χ. 
Γκουρτσογιάννη από τη θέση 

του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Ακτινολογικής Εταιρείας

Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

«Επαγγελματική και 
Περιβαλλοντική Υγεία - 

Διαχείριση και Οικονομική 
Αποτίμηση»

η ιαΤρικη σχΟλη, το Τμήμα Πολιτικής Επιστή-
μης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμή-
μα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης συνδιοργανώ-
νουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 γίνονται δεκτοί 
προς επιλογή κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδα-
πής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου ΑΕΙ της 
αλλοδαπής. Η επιλογή θα γίνει κατόπιν γραπτών 
εξετάσεων και προσωπικής συνέντευξης. Η υποβο-
λή δικαιολογητικών έχει ξεκινήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 10.00 
π.μ. έως 12.00 μ.μ.στη Γραμματεία του γραφείου 
της Καθηγήτριας Α. Λινού της Ιατρικής Σχολής, Ερ-
γαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Μικράς Ασί-
ας 75, Γουδί 115 27, τηλ. 210 746 2115.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και η 
περιγραφή του ΠΜΣ είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρο-
νική μορφή στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών στη διεύθυνση http://www.
med.uoa.gr.
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καΤα Τισ ΤελευΤαιεσ αρχαιρεσίες της Ελληνικής Μικροβιο-
λογικής Εταιρείας, που έγιναν στις 20/2/2007, εξελέγη το νέο ΔΣ 
για τη διετία 2007-2008, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

σΤισ 27.1.07 διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ 
της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας. Το νέο ΔΣ συγκρο-
τήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

πρΟσφαΤα εξελέγη το 
Επαγγελματικό Συμβούλιο 
της Ελληνικής Χειρουργικής 
Εταιρείας μέλη του οποί-
ου είναι: 

Με απΟφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας, αρ. απόφα-
σης: 3607/2006) εγκρίθηκε το από 07/07/2006 
καταστατικό και αναγνωρίσθηκε η «Ελληνι-
κή Εταιρεία Νευροενδοκρινών Όγκων» με 
έδρα την Αθήνα.

Οι κύριοι στόχοι της Εταιρείας είναι: Ο σχε-
διασμός και εκτέλεση επιδημιολογικών ερευ-
νών στα νοσήματα των νευροενδοκρινών 
όγκων στον Ελληνικό Πληθυσμό, η οργά-
νωση Πανελληνίων και Διεθνών Συνεδρίων, 
Σεμιναρίων και Ημερίδων με θέματα σχετικά 
με τους σκοπούς της Εταιρείας, η προώθη-

ση της έρευνας στη διάγνωση και θεραπεία 
των ενδοκρινών όγκων, καθώς και η ενθάρ-
ρυνση ενασχόλησης νέων ερευνητών με τους 
ενδοκρινείς όγκους. 

Επίσης, η συνεργασία και ανάπτυξη επιστη-
μονικών σχέσεων με ομοειδείς επιστημονικές 
εταιρείες σε διεθνές επίπεδο, η έκδοση επι-
στημονικού περιοδικού και η χορήγηση υπο-
τροφιών για την προαγωγή της έρευνας και 
εκπαίδευσης στα νοσήματα των νευροενδο-
κρινών όγκων.

Στην 1η Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών 
Μελών της Ελληνικής Εταιρείας Νευροενδο-

κρινών Όγκων μετά τη νομική επικύρωση της 
ίδρυσής της, έγινε η εκλογή των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκρο-
τήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Νeα επιστημοΝικh ιατρικh εταιρεiα

Ελληνική Εταιρεία Νευροενδοκρινών Όγκων

πρόεδρος: Γεώργιος Κ. Νίκου
γεν. γραμματέας: Καλλιόπη Παζαΐτου
Ταμίας: Χρήστος 
 Τουμπανάκης
Μέλη: Μιχαήλ Σαφιολέας
 Σοφία Τσελένη
 -Μπαλαφούτα

Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία

πρόεδρος: Ελένη Μαλάμου-Λαδά
αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κατσάνης
γεν. γραμματέας: Αναστασία Πάγκαλη
ειδ. γραμματέας: Ευαγγελία Κουσκούνη
Ταμίας: Κωνσταντίνα Τζανέτου
σύμβουλοι: Ελευθερία Τρίκκα-Γραφάκου
 Γεωργία Βρυώνη

Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία

πρόεδρος: Ι. Νταγιαντάς
εισ. πρόεδρος: Δ. Παπαδημητρίου
εξ. πρόεδρος: Χ. Λιάπης
αντιπρόεδρος: Π. Αντωνιάδης
γεν. γραμματέας: Χ. Μαλτέζος
Ταμίας: Μ. Ματσάγκας
ειδ. γραμματέας: Γ. Ελευθερίου
αναπλ. Μέλος: Π. Πέτροβας

Επαγγελματικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

πρόεδρος: Σ. Μαντωνάκης
αντιπρόεδρος: Β. Λαοπόδης
γεν. γραμματέας: Σ. Πίνης
Ταμίας: Γ. Παπαστρατής

Ελληνική Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου

σύμβουλοι:   Π. Αλφάρας, Δ. Αργυρός, 
 Π. Μπροτζάκης, Τ. Παπακωνσταντίνου,  
 Σ. Περρακάκης, Ν. Φινοκαλιώτης,
 Κ. Φωτιάδης

πρόεδρος: Σταύρος Κορρές
αντιπρόεδρος: Δημήτρης Πανταζής
γεν. γραμματέας: Παύλος Μαραγκουδάκης
Ταμίας: Θεοφάνης Ρηγάτος
Μέλη: Τιμολέων Τερζής, Δημήτριος Μπαλατσούρας, Γεώργιος Τασόπουλος

πρoσφαΤα εξελέγη το νέο ΔΣ 
της Ελληνικής Εταιρείας Ωτορινο-
λαρυγγολογίας Χειρουργικής Κε-
φαλής και Τραχήλου, η σύνθεση 
του οποίου έχει ως εξής:

Νεα Διοικητικα σΥμΒοΥΛια
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

«Ο σyνδεσΜΟσ φαρΜακευΤικων επιχειρησεων Ελ-
λάδος (ΣΦΕΕ) δεσμεύεται να συνεχίσει να συμβάλλει ενερ-
γά και ολόπλευρα στην κοινή προσπάθεια της πολιτείας, των 
επιστημονικών φορέων και των φαρμακευτικών επιχειρήσε-
ων για τη διαμόρφωση και λειτουργία των πλέον σύγχρονων 
θεσμικών μηχανισμών, οι οποίοι επιτρέπουν στους ασθενείς 
να επωφελούνται από τη διαρκή φαρμακευτική επανάσταση 
των ημερών μας, ώστε να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητος 
υπηρεσίες υγείας». 

Η επισήμανση αυτή περιλαμβάνεται σε ψήφισμα της ετή-
σιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΦΕΕ, που πραγματο-
ποιήθηκε με την παρουσία του προέδρου Διονυσίου Φιλι-
ώτη, των μελών του ΔΣ και των εκπροσώπων των εταιριών 
μελών του Συνδέσμου.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, «στόχος του ΣΦΕΕ είναι να συμ-
βάλλει, ώστε η Ελλάδα να μη μένει ούτε μία ημέρα πίσω σε 
ό,τι αφορά το χρόνο έγκρισης και κυκλοφορίας νέων φαρμά-
κων σε σχέση με όλα τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσε-
ως». Η αποστολή του ΣΦΕΕ συνοψίζεται σε ένα ολοκληρωμέ-
νο, σύγχρονο και λεπτομερές όραμα, που έχει ως επίκεντρο 
την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

«Το όραμά μας –αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο- επι-
τάσσει την κλιμάκωση των προσπαθειών για την άμεση πρό-
σβαση των ασθενών σε όλα τα φάρμακα και ιδιαιτέρως στα 
νέα, ταυτοχρόνως με τη διαρκή επαγρύπνηση για τη διασφά-
λιση της ποιότητος των φαρμάκων. Καθώς η άμεση πρόσβα-
ση σε όλα τα φάρμακα εξαρτάται από το επίπεδο λειτουργίας 
του συστήματος υγείας, το όραμά μας επεκτείνεται και περι-
λαμβάνει την ενεργό συμβολή προς την επίτευξη του στόχου 
της μηχανοργανώσεως των Ταμείων και των Νοσοκομείων. 
Και ασφαλώς, το όραμά μας συμπληρώνεται από την ουσια-
στική μέριμνα για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, την 
απρόσκοπτη λειτουργία του Δικτύου Διανομής και την ενίσχυ-
ση των διαδικασιών του ελέγχου της αγοράς».

Οι διακριτοί στόχοι και προτεραιότητες που έχει θέσει ο ΣΦΕΕ 
περιγράφονται χαρακτηριστικά στο ψήφισμα ως εξής:
■  Διατηρούμε και ενισχύουμε τη συμμετοχή μας στο διαρκή 

διάλογο για όλα τα θέματα που άπτονται της φαρμακευτι-
κής αγοράς. Αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του 
προσδιορισμού των τιμών φαρμάκων, εισαγομένων και εγ-
χωρίως παραγομένων.

■  Οικοδομούμε επάνω στην αξιοσημείωτη πρόοδο που έχει 
επιτελεστεί το τελευταίο έτος σχετικά με την έγκριση, τιμο-
λόγηση, κυκλοφορία και αποζημίωση από τα ασφαλιστι-
κά ταμεία των νέων φαρμάκων. Επικροτούμε την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία επιβάλλει την έκδο-

ση νέου δελτίου τιμών φαρμάκων εντός 90 ημερών από 
την έκδοση του προηγούμενου.

■  Εκ παραλλήλου, συνεχίζουμε τις προσπάθειες για την απο-
πληρωμή των χρεών των Νοσοκομείων. Ωστόσο, θεωρού-
με ότι οι πλέον στέρεες και βιώσιμες λύσεις στο σκέλος αυ-
τό εξαρτώνται από την πλήρη μηχανοργάνωση Ταμείων και 
Νοσοκομείων, που θα εξαλείψει τη σπατάλη και θα οδηγή-
σει στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων.

■  Προωθούμε και επιταχύνουμε την προσπάθεια ολοκληρω-
μένης επιστημονικής τεκμηρίωσης βασικών θεμάτων του το-
μέα των φαρμάκων, όπως είναι το οικονομικό όφελος των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης από τα νέα φάρμακα και τις 
νέες θεραπείες. Το κόστος των νέων θεραπειών είναι πολύ 
μικρότερο από το οικονομικό όφελος που προκύπτει για 
τους φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως εξαιτίας τόσο της επι-
τάχυνσης της αποθεραπείας, όσο και της αποφυγής δαπα-
νηρών χειρουργικών επεμβάσεων.

■  Διαμορφώνουμε και καταθέτουμε σε διάλογο με την πο-
λιτεία πλαίσιο προτάσεων και προϋποθέσεων για την ενί-
σχυση της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων.

■  Διαμορφώνουμε σχέσεις στέρεας εμπιστοσύνης και εποι-
κοδομητικής συνεργασίας με τους άλλους φορείς της φαρ-
μακευτικής αγοράς, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στη διατή-
ρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας του δικτύου διανομής 
στη χώρα μας.

■  Διασφαλίζουμε την ποιότητα των φαρμάκων με τα πλέον 
αυστηρά και προηγμένα συστήματα παραγωγής, ελέγχου, 
τυποποιήσεως και διανομής. Τονίζουμε παράλληλα τη θέ-
ση ότι η διατήρηση της συνταγογράφησης με την εμπορική 
ονομασία αποτελεί τη μοναδική επιλογή που θωρακίζει τη 
δημόσια υγεία απέναντι στους κινδύνους από την κυκλο-
φορία πλαστών φαρμάκων και ταυτοχρόνως συγκρατεί τη 
φαρμακευτική δαπάνη. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι κάθε 
αλλαγή τρόπου συνταγογραφήσεως μπορεί να οδηγήσει 
στον κλονισμό της εμπιστοσύνης στο φάρμακο των λειτουρ-
γών της υγείας, καθώς και των ασφαλισμένων, εγκυμονεί 
κινδύνους για τη δημόσια υγεία και, κατ’ επέκταση, στρέφει 
τη συνταγογράφηση σε νεότερα επώνυμα –και κατά κανό-
να ακριβότερα– φάρμακα.

■  Όλες οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες μας έχουν ως γνώ-
μονα την ενίσχυση και τη θωράκιση της εμπιστοσύνης στο 
φάρμακο και στη φαρμακευτική βιομηχανία τόσο των ασφα-
λισμένων, όσο και των λειτουργών της υγείας. Στο πλαί-
σιο αυτό κρίνεται πάντοτε απαραίτητη και η πιστή εφαρμο-
γή του Κώδικα Δεοντολογίας του Σ.Φ.Ε.Ε. απ’ όλα τα μέλη 
του Συνδέσμου.

Οι διακριτοί στόχοι και προτεραιότητες που έχει θέσει ο ΣΦΕΕ


