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ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΣΦΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ
«Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»
Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2006 διοργανώνεται ηµερίδα από τον Σύνδεσµο
Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία
Συνδέσµων και Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων (EFPIA) µε θέµα την πρόσβαση των
ασθενών στα νέα φάρµακα. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στη DIVANI CARAVEL,
από τις 10:30 έως τις 14:00.
Ως επίσηµος οµιλητής της ηµερίδας έχει προσκληθεί ο Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος, ενώ την έναρξη θα κηρύξει ο
Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος. Κατά
τη διάρκεια της ηµερίδας, η αναπληρώτρια Γενική ∆ιευθύντρια της EFPIA, κα Marie
Claire Pickaert και ο κ. Peter Heer, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα µελέτης
σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην πρόσβαση των ασθενών στα νέα φάρµακα που
παρατηρούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα θέµα το οποίο
η EFPIA παρακολουθεί µε µεγάλη προσοχή τα τελευταία χρόνια, εστιάζοντας στην
καταγραφή του χρόνου και των αιτίων καθυστέρησης της πρόσβασης των ευρωπαίων
ασθενών στα νέα φάρµακα και µελετώντας προτάσεις για τη βελτίωση και
εξισορρόπηση της κατάστασης σε όλες τις χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφορικά µε την ελληνική πραγµατικότητα, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί µε το νέο
νοµοθετικό πλαίσιο, θα αναπτύξουν τις οµιλίες τους οι Αντιπρόεδροι του ΣΦΕΕ κ.κ.
Πασχάλης Αποστολίδης και Τάκης Ζερβακάκης, καθώς και ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΦ,
κ. Βασίλης Κοντοζαµάνης.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης όπου θα εστιάσει στις
προτάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στα νέα φάρµακα στην
Ελλάδα. Θα συµµετάσχουν ως οµιλητές ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. ∆ιονύσιος
Φιλιώτης, ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αθανάσιος
Γιαννόπουλος, ο Πρόεδρος του ΕΟΦ, κ. ∆ηµήτριος Βαγιωνάς, ο Πρόεδρος του
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), κ. Εµµανουήλ Καλοκαιρνός, ο Πρόεδρος της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κ. Γεώργιος Κρεατσάς και ο Πρόεδρος
της Εταιρείας Ογκολόγων –Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε.), κ. ∆ηµήτριος
Μπαφαλούκος.
Ο ΣΦΕΕ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη συγκεκριµένη ηµερίδα και όπως δήλωσε ο
Πρόεδρός του, κ. ∆ιονύσιος Φιλιώτης, «η έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στα νέα

φάρµακα και τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις είναι ένα θέµα που απασχολεί τόσο
τη χώρα µας, όσο και τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της
ηµερίδας θα δοθεί η ευκαιρία για αλληλοενηµέρωση σχετικά µε τις διαδικασίες που
ακολουθούνται στην Ευρώπη και στη χώρα µας, έτσι ώστε να εντοπισθούν αλλά και
να καταγραφούν οι λύσεις που πρέπει να προωθηθούν. Είµαι βέβαιος ότι τα
συµπεράσµατα που θα προκύψουν θα ληφθούν υπόψη από την Πολιτεία».
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