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Κρίσιμες εξελίξεις αναμένουμε το επόμενο διάστημα στο χώρο της υγείας με
σημαντικές αλλαγές και νέες, αμφιλεγόμενες ρυθμίσεις. Στο επίκεντρο των
αλλαγών αναμένεται να βρεθούν η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας και ο «συνήθης ύποπτος», κλάδος του
φαρμάκου, όπου οι δαπάνες συνεχίζουν να κινούνται εκτός ελέγχου.
Η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει έναν νέο νόμο, που αφορά την
αναδιοργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο νόμος προβλέπει τη
δημιουργία των λεγόμενων Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤοΜΥ),
επαναπροσδιορισμό του θεσμού του οικογενειακού γιατρού και σύστημα
παραπομπής των ασθενών από τον οικογενειακό ιατρό στις υπόλοιπες
βαθμίδες περίθαλψης.
Στόχος της κυβέρνησης είναι μέχρι τέλος του χρόνου να δημιουργηθούν
συνολικά 250 ΤοΜΥ, καλύπτοντας το 35% του πληθυσμού. Πρόκειται για
ένα φιλόδοξο εγχείρημα, το οποίο δύναται να αλλάξει ριζικά τη φιλοσοφία
του ελληνικού συστήματος υγείας. Ήδη, πάντως, συναντά τη σφοδρή
αντίδραση των ιατρικών φορέων.
Στον τομέα του φαρμάκου, το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε εφαρμογή το
νέο πλαίσιο για την αποζημίωση νέων φαρμάκων. Αυτά θα εισάγονται
στη θετική λίστα με την προϋπόθεση ότι αποζημιώνονται στα 2/3 των
χωρών που ήδη κυκλοφορούν (με ελάχιστο αριθμό τις 9 χώρες) και εφόσον
στις μισές αυτές εφαρμόζεται σύστημα αξιολόγησης της ιατρικής
τεχνολογίας (Health Technology Assessment).
Παράλληλα, η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στη θέσπιση και εφαρμογή
κινήτρων και αντικινήτρων για την αύξηση της διείσδυσης των
γενοσήμων φαρμάκων, η οποία παρά τις δεσμεύσεις παραμένει χαμηλή σε
σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της υγείας θα συζητηθούν στο
συνέδριο Pharma & Health Conference με τίτλο: «Το ΕΣΥ σε
μετάβαση: πού οδεύουμε;». Το συνέδριο οργανώνεται από την Ethos
Εvents, το portal πολιτικής υγείας και φαρμάκου virus.com.gr και το
περιοδικό Pharma & Health Business, και θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 6 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.
Στις εργασίες θα πάρουν μέρος πολιτικοί και επιστήμονες, εκπρόσωποι
φορέων υγείας και συλλόγων ασθενών, φαρμακοποιών και νοσηλευτών,
στελέχη επιχειρήσεων και δημοσιογράφοι. Σκοπός είναι να συζητηθούν οι
προτεραιότητες, οι προκλήσεις και τα εμπόδια στην υλοποίηση των
μεταρρυθμίσεων, που έχει ανάγκη το σύστημα υγείας στη χώρα μας.

Στρογγυλά τραπέζια:










Η πολιτική συναντά την επιχειρηματικότητα στην υγεία
Εκπρόσωποι κομμάτων, επιχειρηματίες και επιστήμονες συζητούν για
τις λύσεις που έχει ανάγκη η Υγεία
CEO panel: Επιχειρώντας στην Ελλάδα του Μνημονίου
Επικεφαλής
επιχειρήσεων
αναλύουν
τις
προκλήσεις,
που
αντιμετωπίζουν και καταθέτουν προτάσεις για την ανάκαμψη της
χώρας
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Πού οδηγούν τα σχέδια της
κυβέρνησης;
Εκπρόσωποι της Πολιτείας, ασθενών και επιστημονικών φορέων
ανταλλάσσουν απόψεις για τα υπέρ και κατά του κυβερνητικού
σχεδιασμού
Φάρμακο: Ποιες είναι οι συνέπειες από τις ρυθμίσεις για τα
νέα, καινοτόμα φάρμακα - Ζητούνται μέτρα ελέγχου των
δαπανών επειγόντως!
Πολιτεία, ασθενείς, γιατροί και φαρμακευτικές επιχειρήσεις παίρνουν
θέση για τα μέτρα, που πρέπει να εφαρμοστούν στο χώρο του
φαρμάκου
Γενόσημα: Κίνητρα και αντικίνητρα για την αύξηση
διείσδυσης τους στην ελληνική αγορά
Ποια μέτρα μπορεί να βοηθήσουν στην αύξηση του όγκου των
γενοσήμων φαρμάκων

Σε ποιους απευθύνεται
Ανάμεσα στο κοινό που θα παρακολουθήσει το συνέδριο, περιλαμβάνονται:
















Εκπρόσωποι Υπουργείων & Φορείς Δημοσίου
Διοικητές δημόσιων & ιδιωτικών νοσοκομείων
Ανώτατα στελέχη ασφαλιστικών οργανισμών
ιδιωτικού τομέα
Στελέχη ΕΟΦ και υγειονομικών περιφερειών
Στελέχη εταιριών κλινικής έρευνας
Διευθυντές ΕΣΥ
Ανώτατα στελέχη φαρμακευτικών επιχειρήσεων
Στελέχη εταιριών ιατρικού εξοπλισμού
Ερευνητές
Στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων
Στελέχη φαρμακαποθηκών
Διοικούντες ιατρικών & φαρμακευτικών φορέων
Ακαδημαϊκοί
Ιατροί
Δημοσιογράφοι

δημόσιου

&

Διοργάνωση
Η ETHOS ΕVENTS σχεδιάζει και διοργανώνει συνέδρια, επιχειρηματικά
βραβεία και καινοτόμες εκδηλώσεις για τα πεδία δραστηριότητας της
ETHOS MEDIA S.A. καθώς και των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων της.
Στόχος είναι να προσφέρει στα επικεφαλής στελέχη των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, πληροφόρηση και τεχνογνωσία υψηλού
επιπέδου, συστατικά απαραίτητα για την επιχειρηματική ανάπτυξη και την
επαγγελματική τους εξέλιξη. Τα επιχειρηματικά events εστιάζουν στους
τομείς των εξαγωγών, φαρμάκου, κλινικής έρευνας, marketing, εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης, επενδύσεων, ασφαλειών, τραπεζών, τεχνολογίας κ.α.
Παράλληλα, η ETHOS MEDIA S.A. δραστηριοποιείται στους τομείς των
εκδόσεων επιχειρηματικών περιοδικών & εφημερίδων, στο internet με

portals, websites και ηλεκτρονικά newsletters. Ειδικότερα, στις εκδόσεις της
ETHOS MEDIA S.A. συγκαταλέγονται: το επενδυτικό και οικονομικό
περιοδικό ΧΡΗΜΑ, το περιοδικό για την πολιτική υγείας και φαρμάκου Ph.B
Pharma & Health Business, το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World
και η free press εφημερίδα aλive.
Όσον αφορά στο internet, η ETHOS MEDIA S.A. δραστηριοποιείται με το
ασφαλιστικό portal insuranceworld.gr, το portal virus.com.gr για την
πολιτική υγείας και φαρμάκου και την εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα
ΧΡΗΜΑ Week.
Η ETHOS EVENTS δεσμεύεται για:


Την επικοινωνία-προβολή μέσα από τα περιοδικά ΧΡΗΜΑ, Ph.B
Pharma

&

ηλεκτρονική

Health

Business

εφημερίδα

και

Insurance

ΧΡΗΜΑ

Week,

World,
τα

την

portals

insuranceworld.gr, virus.com.gr, την ιστοσελίδα hrima.gr.


Tην επικοινωνία-προβολή μέσω όλων των social media accounts της
Ethos Εvents καθώς και μέσω των χορηγών επικοινωνίας της
εκδήλωσης.



Τη

χρήση

της

εκτεταμένης

βάσης

δεδομένων

εγχώριων

επιχειρηματιών και επιχειρήσεων για την αποστολή ενημερωτικών
newsletters με προβολή των Εταιρειών-χορηγών.


Την αποστολή ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε προσκεκλημένους των
Εταιρειών-χορηγών.



Τη δημιουργία λίστας για τη διαχείριση και επιβεβαίωση των
συμμετοχών των προσκεκλημένων.

Επικοινωνία
Για πληροφορίες σχετικά με θέματα χορηγιών:
Κωνσταντίνος Ουζούνης
Γενικός Διευθυντής
Τηλ.: 210 998 4864
E-mail: ouzounis.k@ethosmedia.eu
Χρήστος Χαραλαμπάκης
Key Account Manager
Τηλ.: 210 998 4915
E-mail: charalampakis.c@ethosmedia.eu

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:
Αιμίλιος Νεγκής
Διευθυντής Σύνταξης,
Pharma & Health Business, virus.com.gr
Τηλ.: 210 998 4950
Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, συνεργαζόμενους
φορείς & χορηγούς επικοινωνίας:
Μαριάνα Βαζαίου
Events Executive
210 998 4932
E-mail vazaiou.m@ethosmedia.eu
Χριστίνα Τσούχλαρη
Events Executive
210 998 4917
E-mail tsouchlari.c@ethosmedia.eu
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής συνέδρων &
συμμετοχής:
Κωνσταντίνος Σαλβαρλής
Conferences Manager
Τηλ.: 210 9984909
Εmail: salvarlis.k@ethosmedia.eu
Νίκος Αθανασίου
Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων
Tηλ.: 210 998 4912
Email: athanasiou.n@ethosmedia.eu

