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HealthDaily
EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS 

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ 
ΓΙΑΤΡΟΥΣ

  Για την κάλυψη αναγκών σε όλη τη χώρα

Τροπολογία για την παράταση θητείας των επικουρικών γιατρών κατέθεσε 
ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός στο νομοσχέδιο για την 
ανθρωπιστική κρίση. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη 
τροπολογία κρίνεται απαραίτητη διότι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών 
όλης της χώρας πρέπει να γίνεται από το υπουργείο, ενώ εκκρεμεί ήδη στην 
υπηρεσία η έκδοση αποτελεσμάτων και οι διορισμοί περίπου 300 επικουρικών 
γιατρών, ενώ κατά την καλοκαιρινή περίοδο λήγουν οι συμβάσεις μεγάλου 
αριθμού επικουρικών γιατρών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιπτώσεις στην 
εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Η δαπάνη 
μισθοδοσίας του προσωπικού θα αντιμετωπιστεί από υπάρχουσες πιστώσεις των 
φορέων και ∆ΥΠΕ. Σύμφωνα με το κείμενο της τροπολογίας, δύναται να παραταθεί 
η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επικουρικών 
γιατρών μέχρι την 31/12/2015, εάν η θέση δεν προκηρυχθεί, υπό την προϋπόθεση 
να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Η παράταση 
ισχύει και για το επικουρικό προσωπικό που υπηρετεί σε Φορείς Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του 
ανωτέρω προσωπικού από τους φορείς στους οποίους παρατείνεται η θητεία του, 
τη συγκεκριμένη δαπάνη αναλαμβάνει η οικεία υγειονομική περιφέρεια.

 Μ. ΧΛΕΤΣΟΣ: ΟΧΙ ΣΕ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΕΟΠΥΥ 
 ∆ηλώνει ενοχλημένος από τα δημοσιεύματα

Ο συνδυασμός των αρνητικών δημοσιευμάτων που τον ανέφεραν ως «μνημονιακή 
επιλογή» και πρόσωπο σχετιζόμενο στενά με τους πρώην υπουργούς Υγείας Άδωνι 
Γεωργιάδη και Μάκη Βορίδη, και των έντονων αντιδράσεων από στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ, έκαναν τον καθηγητή Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μιχάλη 
Χλέτσο, να αποσύρει το ενδιαφέρον του για τη θέση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ. 
Σημειώνεται ότι το όνομά του είχε προταθεί στο Μέγαρο Μαξίμου από τον υπουργό 
Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή. Ο κ. Χλέτσος με δηλώσεις του σε διάφορα έντυπα 
και ηλεκτρονικές ιστοσελίδες ξεκαθαρίζει ότι δεν γνωρίζει προσωπικά τους δύο 
υπουργούς Υγείας της προηγούμενης συγκυβέρνησης, ενώ τόνισε ότι δεν έχει 
σχέση με μνημονιακές πολιτικές, καθώς πιστεύει στο δημόσιο σύστημα υγείας. 
Σε ότι αφορά την επίμαχη μελέτη που παρέδωσε στον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας για τα DRGs (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια), θεωρεί ότι σκοπίμως υπήρξε 
σύγχυση, καθώς αυτή δεν είχε καμία σχέση με το πώς θα εφαρμοζόταν το όποιο 
σύστημα στην Ελλάδα, καθώς και με την περιβόητη ΕΣΑΝ. Η μελέτη δεν αφορούσε 
τη χρηματοδότηση, αλλά το πώς τα κρατικά χρήματα θα μπορούσαν να διατεθούν 
στα νοσοκομεία με ορθολογικό τρόπο. Επιστολή για το θέμα Χλέτσου έστειλε ο 
υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής προς τον διευθυντή της Εφημερίδας 
των Συντακτών, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «ο εικαζόμενος διορισμός 
του Καθηγητή Μ. Χλέτσου επί τη βάσει φημών και μόνο (χωρίς να έχει υπάρξει 
ανακοίνωση, πόσο μάλλον τοποθέτησή του ως ∆ιοικητή του ΕΟΠΥΥ), συνιστά 
ενοχοποίηση της σκέψης χάριν ανυπόστατης εντυπωσιοθηρίας».

  ΠΙΣ: 
ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΦΥ

  Ανεξαρτησία του ταμείου ΕΤΑΑ

Σε ενότητα και συνεργασία κάλεσε την 
∆ευτέρα 16 Μαρτίου ο ΠΙΣ όλους τους 
γιατρούς και τους ιατρικούς συλλόγους 
της χώρας, προκειμένου να αναταχθεί 
με κοινή προσπάθεια η αξιοπρέπεια και 
η υπερηφάνεια του ιατρικού σώματος, 
αλλά και των ασθενών. Συγκεκριμένα, ο 
ΠΙΣ ανέφερε: «Επιζητούμε τη συνεργασία 
της Πολιτείας για την αναδιοργάνωση της 
ΠΦΥ, την αποκατάσταση των αδικιών 
μετά την απορρύθμιση του ΕΟΠΥΥ, 
την περιφρούρηση της άσκησης του 
ιατρικού επαγγέλματος-λειτουργήματος 
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την 
ενίσχυση των Νοσοκομειακών δομών με 
το απαραίτητο στελεχιακό προσωπικό 
και τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό, την 
ενίσχυση της πρόληψης και της δημόσιας 
υγείας, την έγκαιρη τακτοποίηση και 
αποπληρωμή των υποχρεώσεων του 
ΕΟΠΥΥ, ταυτόχρονα με την εύρυθμη 
λειτουργία του. Επίσης, ζητούμε την 
ανεξαρτησία του Ταμείου μας ΕΤΑΑ 
(ΤΣΑΥ), την ομαλοποίηση και την 
καλύτερη προσφορά υπηρεσιών στους 
ασφαλισμένους υγειονομικούς, καθώς 
και την τακτοποίηση του θέματος των 
μονοσυνταξιούχων υγειονομικών».

 ΓΙΑΤΡΟΙ: SOS ΕΚΠΕΜΠΕΙ Η ΠΦΥ 
Επιστολή στον Υπουργό Υγείας Παναγιώτη 
Κουρουμπλή με θέμα την ΠΦΥ απέστειλε 
ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, αναφέροντας 
μεταξύ άλλων ότι το καθεστώς λειτουργίας 
των συμβεβλημένων εργαστηριακών 
και κλινικοεργαστηριακών ιατρών είναι 
παντελώς άγνωστο για το 2015. Οι ιατροί του 
ιδιωτικού τομέα έχουν συνεισφέρει μέσω 
των «κουρεμάτων» και των απλήρωτων 
ληξιπρόθεσμων οφειλών και έχουν στηρίξει 
τη βιωσιμότητα της ΠΦΥ, με ποσό που 
αγγίζει το 1 δισ. Η οικονομική εξαθλίωση 
των ιατρών και η οριακή επιβίωση του 
ατομικού ιατρείου δεν αφήνουν κανένα 
περιθώριο ανοχής ή αναμονής.
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  ΓΝ ΑΡΓΟΥΣ: ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΝΕΑ 
ΠΤΕΡΥΓΑ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

  Με χρήματα του ΕΣΠΑ 

Την ψυχιατρική κλινική θα στεγάσει η νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου 
Άργους που εγκαινιάστηκε χθες. Ειδικότερα, τα εγκαίνια έγιναν παρουσία των 
βουλευτών Αργολίδας, ∆ημήτρη Κοδέλα (ΣΥΡΙΖΑ) και Γιάννη Ανδριανού 
(Ν∆), του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πέτρου Τατούλη, του δημάρχου 
Άργους-Μυκηνών, ∆ημήτρη Καμπόσου, του διοικητή του νοσοκομείου 
Λάμπρου ∆ημητρογιάννη, γιατρών, νοσηλευτών και αυτοδιοικητικών 
παραγόντων της Αργολίδας. 
Σημειώνεται ότι η νέα πτέρυγα ολοκληρώθηκε με χρήματα του ΕΣΠΑ από 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και είναι η 
πρώτη ψυχιατρική κλινική που ολοκληρώθηκε σε γενικό νοσοκομείο της 
περιφέρειας. Όταν τεθεί σε λειτουργία θα εξυπηρετεί τους ψυχικά πάσχοντες 
της Αργολίδας και θα αποφορτίσει το ψυχιατρικό νοσοκομείο της Τρίπολης, 
που δέχεται το σύνολο των ψυχικά πασχόντων από όλη την Πελοπόννησο. 
Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, επεσήμανε, μεταξύ 
άλλων, ότι  αυτό το ψυχιατρικό τμήμα δεν θα είχε υλοποιηθεί εάν δεν 
είχε επέμβει η περιφέρεια να το εντάξει και να το χρηματοδοτήσει από το 
πρόγραμμά της, αποπληρώνοντας, παράλληλα, όλες τις εκκρεμείς δαπάνες 
των προηγουμένων ετών. «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου τα 3,5 αυτά χρόνια 
έχει επενδύσει πάνω από 50.000.000 ευρώ σε ολοκληρωμένες, και όχι 
ημιτελείς, δομές υγείας» σημείωσε.

  ∆ΙΑΒΗΤΗΣ: ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

  Σύγχρονα δεδομένα στο 14ο Πανελλ. ∆ιαβητολογικό Συνέδριο

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 8% – 9% του πληθυσμού (800 – 900 χιλιάδες) 
πάσχει από διαβήτη, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 3% – 4 % που δεν γνωρίζει 
ότι πάσχει από τη νόσο. Αυτό ανέφεραν, μεταξύ άλλων οι επιστήμονες- μέλη 
της Ελληνικής ∆ιαβητολογικής Εταιρείας που συμμετείχαν χθες σε συνέντευξη 
τύπου με αφορμή την έναρξη του 14ου Πανελλήνιου ∆ιαβητολογικού 
Συνεδρίου. Ενδεικτικά επίσης: Περίπου 1 στους 10 έλληνες έχει διαβήτη. Ο 
αριθμός των ατόμων με διαβήτη στην Ελλάδα έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 
30 χρόνια. Ο διαβήτης τύπου 1 αυξάνεται κατά 3% κάθε χρόνο στα παιδιά 
και στους εφήβους. Επίσης ο διαβήτης τύπου 2 προσβάλλει πλέον όλο και 
μικρότερες ηλικίες νέους και παιδιά. Ο διαβήτης έχει υψηλότερη συχνότητα 
εμφάνισης στο δυτικό κόσμο πράγμα που σχετίζεται με τη διατροφή και 
την καθιστική ζωή. Οι διαβητικοί παρουσιάζουν ίδιο κίνδυνο εμφράγματος 
μυοκαρδίου με αυτόν των μη διαβητικών που είναι μεγαλύτεροι κατά 15 
χρόνια. Νέα δεδομένα, εκπαιδευτικά και ερευνητικά, που αφορούν όλο το 
φάσμα της νόσου, από την πρόληψη και διάγνωση έως τις προχωρημένες 
επιπλοκές και τις συννοσηρότητες, είναι μεταξύ των θεμάτων που θα 
αναλυθούν και θα συζητηθούν στο Συνέδριο. 

  ΠΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ 
∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ  

  Στόχος η ευαισθητοποίηση 
του κοινού

Η πρώτη Υπουργική ∆ιάσκεψη Κορυφής 
της Παγκόσμιας ∆ράσης κατά της άνοιας 
πραγματοποιείται από χθες και συνεχίζεται 
και σήμερα στα κεντρικά γραφεία του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). 
Η σύνοδος κορυφής έχει ως στόχο την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης απέναντι 
στην πρόκληση που δημιουργεί για 
τη δημόσια υγεία η νόσος Alzheimer 
και η άνοια καθώς και την καλύτερη 
κατανόηση του ρόλου των κυβερνήσεων 
και της ευθύνης που έχουν να 
ανταποκριθούν στην πρόκληση αυτή. 
Σκοπός της διάσκεψης είναι η αύξηση 
της ευαισθητοποίησης και η παραδοχή 
ότι ένας κόσμος χωρίς την επιβάρυνση 
που επιφέρει η άνοια είναι εφικτός. Αυτό 
θα επιτευχθεί μόνο αν οι κυβερνήσεις 
στις πλούσιες και τις φτωχές χώρες 
ακολουθήσουν μια κοινή δέσμευση να 
θέσουν σε εφαρμογή τις απαραίτητες 
πολιτικές και να διαθέσουν τους 
αναγκαίους πόρους για τη φροντίδα 
των ασθενών και την εξεύρεση μιας 
θεραπείας για την άνοια. Η δράση 
κατά της άνοιας πρέπει να τοποθετηθεί 
σε υψηλότερη θέση στην εθνική και 
παγκόσμια πολιτική ατζέντα. Οι στόχοι 
της διάσκεψης έχουν οριστεί ως εξής: 
Επισήμανση των στοιχείων σχετικά 
με την παγκόσμια επιβάρυνση και τις 
επιπτώσεις της άνοιας. Ενθάρρυνση των 
κυβερνήσεων να αναλάβουν δράση για 
την πρόληψη της άνοιας και τη βελτίωση 
των υπηρεσιών φροντίδας, με βάση τις 
τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις, τα 
διαθέσιμα στοιχεία και την παγκόσμια 
εμπειρία σε όλο τον κόσμο. Συζήτηση για 
την ανάγκη αξιολόγησης της περίθαλψης 
των ασθενών και της παρακολούθησης 
της προόδου τους. Συζήτηση των 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων για την 
άνοια. Υπογράμμιση της ανάγκης για 
αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα. 
Επανεξέταση των δράσεων που έχουν 
αναληφθεί από το 2011 και το 2014 
και διερεύνηση των δυνατοτήτων 
ενίσχυσης της παγκόσμιας συνεργασίας. 
Πέρασμα από τη δέσμευση στη 
δράση σε συντονισμό με όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς.
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Athens

Óôü÷ïò ôïõ óõíåäñßïõ åßíáé íá ôåèåß óôï 

åðßêåíôñï ôïõ äéáëüãïõ ç Âéïôå÷íïëïãßá êáé íá 

μåëåôçèïýí ïé ðñïïðôéêÝò ðïõ áõôÞ ðñïóöÝñåé 

ãéá ôç äçμéïõñãßá åíüò âéþóéμïõ óõóôÞμáôïò 

õãåßáò ü÷é μüíï óå åèíéêü, áëëÜ êáé óå äéåèíÝò 

åðßðåäï. ÐáñÜëëçëá, èá äéåñåõíçèïýí ôá

êëéíéêÜ êáé ôá ïéêïíïμéêÜ ïöÝëç ðïõ èá 

μðïñïýóáí íá ðñïêýøïõí áðü ôç óõãêñüôçóç 

åíüò èåóμéêïý ðëáéóßïõ ðïõ èá ðñïÜãåé ôç 

÷ñÞóç ôçò âéïôå÷íïëïãßáò óôïí ôïμÝá ôçò Õãåßáò.

Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ç óõμâïëÞ ôïõ ôïμÝá ôçò 

Âéïôå÷íïëïãßáò óôçí Õãåßá êáé óôçí áíÜðôõîç 

íÝùí óêåõáóμÜôùí ãéá ôçí áíôéμåôþðéóç óïâáñþí 

áóèåíåéþí åíôåßíåé óõíå÷þò ôï åíäéáöÝñïí 

ôüóï ôçò åñåõíçôéêÞò êïéíüôçôáò, üóï êáé ôçò 

öáñμáêïâéïμç÷áíßáò. ÐáñÜëëçëá, ç áíÜãêç 

÷ñçμáôïäüôçóçò êáé èÝóðéóçò åíüò êáëÜ 

ïñãáíùμÝíïõ ðëáéóßïõ ãéá ôç âéïôå÷íïëïãßá ôüóï 

óå Åõñùðáúêü üóï êáé óå åèíéêü åðßðåäï êñßíåôáé 

ðéï áíáãêáßá áðü ðïôÝ.  

Ôï óõíÝäñéï «Âéïôå÷íïëïãßá: ÐñïïðôéêÝò & 

Ëýóåéò ãéá Ýíá âéþóéμï óýóôçμá õãåßáò» èÝôåé 

óôï åðßêåíôñï ôá êýñéá æçôÞμáôá ðïõ áöïñïýí 

óôçí Âéïôå÷íïëïãßá êáé ðïõ áðïôåëïýí ôñï÷ïðÝäç 

ãéá ôçí áíÜðôõîÞ ôçò ôüóï óôçí Åõñþðç üóï 

êáé óôç ÷þñá μáò. ÅðéðëÝïí, óôï óõíÝäñéï èá 

ðáñïõóéáóôïýí êáëÝò ðñáêôéêÝò ðïõ μðïñïýí 

íá åíéó÷ýóïõí ôçí Üðïøç üôé ç Âéïôå÷íïëïãßá 

åðéâÜëëåôáé íá áíáðôõ÷èåß ãéá Ýíá ðéï âéþóéμï 

óýóôçμá õãåßáò óå ðáãêüóμéï åðßðåäï.

  Èåμáôïëïãßá

•  Θåóμéêü ðëáßóéï 
•  Âéï-ïμïåéäÞ: Ôéμïëüãçóç - Αðïæçμßùóç 
•  Χñçμáôïäüôçóç åñåõíçôþí / êÝíôñùí êáé 

óõíåñãáóßá μå áãïñÜ 
•  ÅöáñμïãÞ óå èåñáðåõôéêÜ ðåäßá (áõôïÜíïóá, 

óðÜíéåò ðáèÞóåéò, ïãêïëïãßá ê.Ü.)
•  ΚëéíéêÝò ΜåëÝôåò 
•  Âéïäåßêôåò 
•  ΔéáãíùóôéêÜ ôåóô êáé åîåôÜóåéò 

  Óå ðïéïõò áðåõèýíåôáé:

• Γéáôñïýò, åðáããåëμáôßåò ôçò Õãåßáò
• ΑêáäçμáúêÞ Κïéíüôçôá
• ÅñåõíçôéêÞ Κïéíüôçôá
• Φáñμáêïâéïμç÷áíßåò êáé Åôáéñåßåò äéáãíùóôéêþí
• Αóèåíåßò
•  Φïñåßò (ΓåíéêÞ Γñáμμáôåßá Έñåõíáò êáé  

Ôå÷íïëïãßáò, Õðïõñãåßï Õãåßáò, ÅΟΦ, ΣΦÅÅ ê.Ü.)
•  ÐÜñï÷ïõò Õãåßáò (äéáãíùóôéêÜ êÝíôñá,  

íïóïêïμåßá êëð)

Περιεχόμενο: Μυρσίνη Ανωμερίτη, Τ: 210‐6617777 (εσ. 266), F: 210 6617778, E: m.anomeriti@boussias.com 
Χορηγίες & συμμετοχές: Βασίλης Καφίρης, Τ: 210 6617777 (εσ. 132), F: 210 6617778, Ε: vkafiris@boussias.com

ÔÅÔÁÑÔÇ 24 ÉÏÕÍÉÏÕ 2015, ΞÅΝΟΔΟΧÅΙΟ DIVANI CARAVEL, ΑΙΘΟÕΣΑ ΟËÕΜÐΙΑ
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  ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 

  Ο προηγούμενος είχε τεθεί εδώ και 4 χρόνια εκτός 
λειτουργίας

Θέμα ημερών είναι η λειτουργία του νέου αξονικού τομογράφου που 
τοποθετήθηκε στο νοσοκομείο Σάμου. Σύμφωνα με τον ∆ιοικητή του 
Νοσοκομείου, Γιώργο Ραγκούση έχει δοθεί το πράσινο φως από την Ελληνική 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για τη λειτουργία του αξονικού τομογράφου, ενώ 
αναμένεται το απαραίτητο πιστοποιητικό λειτουργίας έτσι ώστε η ανάδοχος 
εταιρεία να πραγματοποιήσει την τελετή παράδοσης. 
Σημειώνεται ότι ο προηγούμενος αξονικός τομογράφος του νοσοκομείου 
είχε τεθεί εκτός λειτουργίας τα τελευταία 4 χρόνια. Το διάστημα αυτό το 
νοσοκομείο εξυπηρετείτο από έναν μεταχειρισμένο αξονικό τομογράφο ο 
οποίος λόγω της παλαιότητας από την μία και της αυξημένης χρήσης από την 
άλλη ήταν συνήθως χαλασμένος με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μεταφέρονται 
σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα στα οποία έπρεπε να πληρώνουν εφόσον δεν 
υπήρχε σύμβαση των κέντρων με το ΠΕ∆Υ. 

  PEMBROLIZUMAB: 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EAMS 

  Αφορά ασθενείς με 
προχωρημένο μελάνωμα

Η MSD, γνωστή και ως Merck στις ΗΠΑ 
και στον Καναδά, ανακοίνωσε χθες ότι 
το pembrolizumab, η anti-PD1 θεραπεία 
που διατίθεται ήδη στην Αμερική, γίνεται 
η πρώτη θεραπεία που εντάσσεται 
στο Πρόγραμμα Πρώιμης Πρόσβασης 
σε Φάρμακα (EAMS – Early Access 
to Medicines Scheme) της Μεγάλης 
Βρετανίας. 
Το pembrolizumab έγινε δεκτό 
στο Πρόγραμμα ως θεραπεία  του 
προχωρημένου μελανώματος, με βάση 
τη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων 
των πρώιμων ερευνών, αλλά και την 
απουσία άλλης σχετικής θεραπείας γι’ 
αυτήν την υπάρχουσα ιατρική ανάγκη. 
Το pembrolizumab έλαβε στο Ην. 
Βασίλειο στις 10 Οκτωβρίου 2014, 
τον προσδιορισμό του Υποσχόμενου 
Καινοτόμου Φαρμάκου (Promising 
Innovative Medicine - PIM). Το 2014, 
ο Βρετανικός Οργανισμός Φαρμάκων 
(MHRA – Medicines and Healthcare 
Products Regulatory Agency), εισήγαγε 
το Πρόγραμμα EAMS έτσι ώστε να 
βοηθήσει τους ασθενείς να ωφεληθούν 
από πολλά υποσχόμενες καινοτόμες 
θεραπείες, πριν την Ευρωπαϊκή τους 
έγκριση. Η Ευρωπαϊκή άδεια διάθεσης 
του pembrolizumab για τη θεραπεία του 
προχωρημένου μελανώματος βρίσκεται 
αυτή τη στιγμή σε διαδικασία εξέτασης. 
«Η MSD χαρτογράφησε το μονοπάτι 
για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του 
pembrolizumab και συνεργάζεται 
με πολλές κυβερνήσεις παγκοσμίως 
έτσι ώστε να προσφέρει την anti-PD1 
θεραπεία σε καρκινοπαθείς», δήλωσε 
ο Dr. Roger Perlmutter, πρόεδρος των 
Ερευνητικών Εργαστηρίων της MSD, 
για να συμπληρώσει ότι «…η εισαγωγή 
του pembrolizumab στο Πρόγραμμα, 
θα επιτρέψει σε πολλούς ασθενείς με 
προχωρημένο μελάνωμα στη Μεγάλη 
Βρετανία να έχουν πρώιμη πρόσβαση 
σε αυτή τη θεραπεία και υπογραμμίζει 
τη σημασία της δημιουργίας νέων 
μηχανισμών που θα φέρουν πολλά 
υποσχόμενες θεραπείες σε ασθενείς με 
περιορισμένες ή μηδενικές προοπτικές». 

EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALSEXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS

H MSCOMM, εταιρία ολικής επικοινωνίας, αναζητά 

ACCOUNT DIRECTOR
με εμπειρία στον χώρο της Υγείας. 

Αρμοδιότητες:
Ηγείται ομάδας του Account Management, υπεύθυνος/η για την  

αποτελεσματική λειτουργία του και την εξυπηρέτηση των Πελατών,  
για λογαριασμούς από το χώρο της Yγείας 

Διαμορφώνει προτάσεις στρατηγικής για τους πελάτες 
Προγραμματισμός, κατανομή και συντονισμός των εργασιών, τήρηση προθεσμιών

Προετοιμασία ενημερωτικών σημειωμάτων (memo) προς πελάτες
Διαχείριση & ενημέρωση δημοσιογράφων

Συμμετοχή σε σύνταξη προτάσεων, θέτει τη στρατηγική και παρουσιάζει 
Εγκρίνει budgets και συν-υπογράφει προσφορές προς τον Πελάτη,

Καθοδηγεί το Account Management, θέτει στόχους 
και παρέχει performance feedback

Συμμετέχει σε ομάδες εργασίας για ελληνικά και ευρωπαϊκά spec
Διαχειρίζεται κρίσεις

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
Πτυχίο ΑΕΙ, μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός,

Εμπειρία τουλάχιστον 7-8 ετών στο χώρο της επικοινωνίας / διαφήμισης, σε επίπεδο 
Director και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση σημαντικών λογαριασμών  

με αντίληψη της λειτουργίας Γραφείου Τύπου & Media Relations
Ολιστική αντιμετώπιση, στρατηγική & συνδυαστική σκέψη και μεθοδικότητα

Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες, δημιουργικότητα
Νetworking, mentoring, team leading, time & resources management skills

Ικανότητα εργασίας υπό αυστηρά deadlines και διαχείρισης κρίσεων
Ενδιαφέρον στην καινοτομία και τις παγκόσμιες τάσεις

Άριστη Γνώση Windows και Ms Office 
Άριστη Γνώση Αγγλικών, και δεύτερης ξένης γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα  
info@mscommgroup.com με την ένδειξη “ΑD-Η”
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  ABBVIE: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΞΑΓΟΡΑ 
ΤΗΣ PHARMACYCLICS

 Έναντι 21 δισ. δολαρίων

Η βιοφαρμακευτική εταιρεία AbbVie ανακοίνωσε πρόσφατα τη σύναψη συμφωνίας 
για την εξαγορά της Pharmacyclics, το χαρτοφυλάκιο της οποίας περιλαμβάνει το 
Imbruvica (ibrutinib), μια αποτελεσματική θεραπεία αιματολογικών κακοηθειών, 
έναντι περίπου 21 δισ. δολαρίων. Με την απόκτηση της Pharmacyclics, η AbbVie 
ενισχύει περαιτέρω το ήδη ισχυρό χαρτοφυλάκιο των υπό εξέλιξη προϊόντων της 
και παγιώνει τη θέση της ως ανερχόμενος ηγέτης στον τομέα της αιματολογίας-
ογκολογίας, μιας ελκυστικής και ραγδαίως αναπτυσσόμενης αγοράς με τζίρο που 
προσεγγίζει σήμερα τα 24 δισ. δολάρια παγκοσμίως. «Η εξαγορά της Pharmacyclics 
αποτελεί μια στρατηγική ευκαιρία για την AbbVie, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα 
να αξιοποιήσουμε την ταλαντούχα και καινοτόμο ομάδα της  Pharmacyclics, 
προκειμένου να επιτύχουμε τον κοινό μας σκοπό. Να κάνουμε σημαντική διαφορά 
για τη βελτίωση της υγείας των ασθενών σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Richard A. 
Gonzalez, CEO της AbbVie. «Το κορυφαίο της προϊόν, το Imbruvica, δεν έρχεται 
απλώς να συμπληρώσει το χαρτοφυλάκιο των υπό εξέλιξη ογκολογικών προϊόντων 
της AbbVie, αλλά έχει να επιδείξει ισχυρή κλινική αποτελεσματικότητα σε ευρύ 
φάσμα αιματολογικών κακοηθειών και έχει αναβαθμίσει τα πρότυπα περίθαλψης 
για τους ασθενείς». Η συμφωνία αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα 
της AbbVie έως το 2017, ενώ, παράλληλα, προκύπτουν σημαντικές ευκαιρίες 
τόσο από το εκτενές κλινικό πρόγραμμα για τις περαιτέρω θεραπευτικές ενδείξεις 
του Imbruvica, όσο και από την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της AbbVie στο 
πεδίο της ανοσολογίας για την ανάπτυξη του ανοσολογικού προγράμματος της 
Pharmacyclics, και για την προώθηση των δραστηριοτήτων της AbbVie στο πεδίο 
των αιματολογικών κακοηθειών. 

  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΓΙΑ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 
ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ 

  Υπόσχονται μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα από 
τις στατίνες 

Πιο αποτελεσματική συγκριτικά με 
τις στατίνες φαίνεται να είναι μία νέα 
κατηγορία πειραματικών φαρμάκων 
αναφορικά με τη μείωση της 
χοληστερίνης καθώς και τη μείωση του 
κινδύνου για έμφραγμα και εγκεφαλικό. 
Ειδικότερα, δύο κλινικές δοκιμές, που 
δημοσιεύθηκαν στο αμερικανικό ιατρικό 
περιοδικό «The New England Journal 
of Medicine» και παρουσιάστηκαν στο 
ετήσιο συνέδριο του Αμερικανικού 
Κολλεγίου Καρδιολογίας στο Σαν Ντιέγκο 
της Καλιφόρνια αφορούσαν το φάρμακο 
evolocumab (γνωστό και ως Repatha) της 
φαρμακευτικής εταιρείας Amgen και το 
alirocumab (γνωστό και ως Praluent) των 
Sanofi και Regenron. Οι κλινικές μελέτες 
έγιναν σε δύο ομάδες 4.465 ασθενών 
(για το evolocumab, επί ένα έτος) και 
2.341 ατόμων (για το alirocumab, επί 
ενάμισι έτος). Τα δύο φάρμακα είναι 
μονοκλωνικά αντισώματα και ανήκουν 
στην κατηγορία των «αναστολέων 
PCSK9», που εμποδίζουν τη δράση 
στο ήπαρ της εν λόγω πρωτεΐνης, η 
οποία «φρενάρει» την αποβολή της 
χοληστερόλης από τον οργανισμό (οι 
στατίνες μπλοκάρουν εξ αρχής την 
παραγωγή της χοληστερόλης στο ήπαρ). 
Τα πειραματικά φάρμακα κατάφεραν 
να μειώσουν την «κακή» χοληστερόλη 
(LDL) περίπου κατά 60%. Μάλιστα, σε 
αρκετές περιπτώσεις, η μεγάλη αυτή 
μείωση επιτεύχθηκε ακόμη και σε 
ασθενείς που ήδη έπαιρναν στατίνες.
Επίσης, παρατηρήθηκε μια μείωση 
κατά περίπου 50% στα καρδιαγγειακά 
επεισόδια (συγκεκριμένα 53% για το 
evolocumab και 48% για το alirocumab), 
όπως εμφράγματα και εγκεφαλικά. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο αυτά 
σκευάσματα βρίσκονται σε τελικό στάδιο 
δοκιμών και αναμένεται να εγκριθούν 
μέσα στο καλοκαίρι από τον Αμερικανικό 
Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων 
(FDA). Εκτιμάται ότι η τιμή τους θα είναι 
υψηλή (το ετήσιο κόστος ανά ασθενή 
αναμένεται να κυμανθεί στα 10.000 
δολάρια για κάθε φάρμακο). 

  JANSSENPRO: ΝΕΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
Η φαρμακευτική εταιρεία Janssen ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου 
εξειδικευμένου διαδικτυακού τόπου αποκλειστικά για επαγγελματίες υγείας με 
την ονομασία Janssenpro. To Janssenpro περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες: 
ενημέρωση, υπηρεσίες, ιατρική εκπαίδευση, νέα προϊόντα και επικοινωνία, 
προσφέροντας πληροφορίες στην καθημερινή αναζήτηση του Επαγγελματία 
Υγείας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικτυακή πύλη μπορείτε να 
δείτε στο σύνδεσμο www.janssenpro.gr 
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