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Αθήνα 20 Ιουνίου 2019 – Ξεκίνησε σήµερα το 18ο Ετήσιο Συνέδριο
HealthWorld, το οποίο διοργανώνεται από το Ελληνο-Αµερικανικό
Εµπορικό

Επιµελητήριο

και

διεξάγεται

στο

Ξενοδοχείο

Atheneum

Intercontinental. Οι εργασίες του συνεδρίου οι οποίες ολοκληρώνονται την
Παρασκευή 21 Ιουνίου, συνιστούν την ετήσια, υψηλού επιπέδου, συνάντηση
της πολιτικής, της ιατρικής, της ακαδηµαϊκής/επιστηµονικής κοινότητας αλλά
και των επαγγελµατιών του τοµέα της υγείας.

Τις εργασίες του 18ου HealthWorld άνοιξε µε τo χαιρετισµό του o κ. Ηλίας
Σπυρτούνιας

Γενικός

∆ιευθυντής

Ελληνο-Αµερικανικό

Εµπορικό

Επιµελητήριο.
Ο κ. Σίµος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο ο οποίος δήλωσε : “Μετά απο δέκα χρόνια κρίσης και τρία
δηµοσιονοµικά προγράµµατα προσαρµογής το ελληνικό σύστηµα δηµόσιας
υγείας βρίσκεται σε προφανή αδιέξοδο και τα µηνύµατα είναι σαφή και
ξεκάθαρα, όπως και τα προβλήµατα. Επειδή δεν πρέπει να δούµε
περιορισµούς στην παραγωγή και το εργασιακό δυναµικό επειδή ο κλάδος
πέρα απο αναπτυξιακός πυλώνας είναι ζωτικός για τον ασθενή και τον πολίτη
οφείλουµε έστω και την τελευταία στιγµή να προσεγγίσουµε το θέµα των
δαπανών υγείας µε τον πλέον δόκιµο τρόπο. Οφείλουµε να συζητήσουµε για
τις καταστροφικές συνέπειες του περιορισµού των δαπανών υγείας τα

µνηµονιακά χρόνια προτείνοντας ορθολογικά κτρητίρια για τις δυνατότητες και
προοπτικές της αξιολογήσης της τεχνολογίας υγείας και επαναφέροντας στον
διαλογο τις δυνατοητες του κλαδου υγείας να συµβάλει δυναµικά στη
διεύρυνση των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας”.
Στην εναρκτήρια οµιλία του ο κ. Geoffrey Pyatt, Πρέσβης των Η.Π.Α. στην
Ελλάδα ανέφερε µεταξύ άλλων ότι: “Η φαρµακευτική βιοµηχανία συµβάλλει
3,4-4% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας και µε τους στενούς
δεσµούς της µε πολυεθνικές εταιρείες, ο κλάδος είναι σε θέση να επεκταθεί
περαιτέρω και να προσελκύσει επενδύσεις εάν η κυβέρνηση παρέχει τα
σωστά µηνύµατα. Οι Ηνωµένες Πολιτείες υποστηρίζουν σθεναρά τις ελληνικές
προσπάθειες για τη δηµιουργία των συνθηκών για περισσότερες ξένες
επενδύσεις και µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και σε αυτό το σηµείο η
στρατηγική της κυβέρνησης των ΗΠΑ ευθυγραµµίζεται µε το θέµα της φετινής
διάσκεψης: Από τον θόρυβο στο σήµα. Οι πολιτικές που προάγουν την
έρευνα και την καινοτοµία στην Ελλάδα θα βελτιώσουν άµεσα τον τοµέα της
υγείας. Αυτές περιλαµβάνουν πολιτικές για την ενίσχυση του συστήµατος
πνευµατικής ιδιοκτησίας της Ελλάδας, ανταµείβοντας την καινοτοµία µέσω της
προστασίας των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και του περιεχοµένου. Ένα
επιστηµονικό ρυθµιστικό σύστηµα όπως αυτό στις Η.Π.Α. είναι επίσης
σηµαντικό εάν η Ελλάδα ελπίζει να είναι ανταγωνιστική σε βιοµηχανίες
βασισµένες

Στην

οµιλία

στη

του
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Πρόεδρος,

Ελληνο-Αµερικανικού

Επιτροπή
Εµπορικού

Επιµελητηρίου ανέφερε ότι: “Στο χώρο της υγείας και κυρίως του φαρµάκου, η
οικονοµική αποδοτικότητα οφείλει να είναι διακριτή και επιτυγχάνεται µόνο
όταν οι πόροι, ακόµα και αν είναι περιορισµένοι, κατανέµονται µε τέτοιο τρόπο
ώστε το όφελος να µεγιστοποιείται. Η κύρια µέριµνα και προσπάθειά µας για
το βραχυπρόθεσµο σχεδιασµό της φαρµακευτικής πολιτικής θα πρέπει να
επικεντρώνεται στην υλοποίηση δοµικών µεταρρυθµίσεων µε το τρίπτυχο: (1)
Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, µε τεκµηριωµένο και επιστηµονικό τρόπο
ώστε η πραγµατική καινοτοµία να χαρακτηρίζεται µε διαφάνεια, ενώ

ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται η ταχεία και ελεγχόµενη πρόσβαση των
ασθενών σε τεχνολογική και θεραπευτική υπεραξία, ειδικά σε παθήσεις που
υπάρχει ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη (2) Τεκµηριωµένη συνταγογράφηση
βάσει θεραπευτικών πρωτοκόλλων τα οποία θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα
νοσολογικών οντοτήτων, και συστηµατικού ελέγχου πιθανών αποκλίσεων, µε
άµεση και επιτακτική πλέον εφαρµογή στα πληροφοριακά συστήµατα των
νοσοκοµείων (3) Μητρώα ασθενών καθολικής εφαρµογής για τη χώρα, µε
όλες τις σχετικές πληροφορίες, ενώ θα υποστηρίζεται η τεκµηριωµένη και
ενηµερωµένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, βασισµένων σε πραγµατικά
κλινικά δεδοµένα”. Και έκλεισε λέγοντας: “Η αναζήτηση συνεννόησης και των
ελάχιστων

δυνατών

συγκλίσεων

για

τη

χάραξη

µακροπρόθεσµης

φαρµακευτικής πολιτικής, αποτελεί το ζητούµενο εάν θέλουµε να δούµε πέρα
από την επόµενη µέρα. Τότε θα είναι και η στιγµή στην υγειονοµική πολιτική
της χώρας, που θα µετακινηθούµε από τα επείγοντα στα σηµαντικά”.
Στην κεντρική του οµιλία µε θέµα “Οι Προκλήσεις και οι Προοπτικές του Τοµέα
της Υγείας στην Μεταµνηµονιακή Περίοδο” ο Υπουργείο Υγείας Ανδρέας
Ξανθός δήλωσε ότι:" Είναι εθνική κατάκτηση το ότι η χώρα βγήκε από την
κρίση µε την κοινωνία όρθια. Η επόµενη περίοδος εκτός από περιορισµούς
έχει και δυνατότητες καθώς µέσα από την άτυπη χρηµατοδότηση, κράτους,
πολιτών και φαρµακοβιοµηχανίας, επιτεύχθηκε το µείζον, ο πολίτης να έχει
πρόσβαση στα αναγκαία φάρµακα"
Την πρώτη Ενότητα του συνεδρίου µε τίτλο: “Η Χρηµατοδότηση του
Συστήµατος Υγείας - Ιδιωτικές Πληρωµές και Συµπληρωµατικά Συστήµατα
Ασφάλισης: Το Στοίχηµα της Βιωσιµότητας του Υγειονοµικού Τοµέα”
συντόνισε ο κ. Γιάννης Κυριόπουλος, Οµότιµος Καθηγητής Οικονοµικών της
Υγείας, Τοµέας Οικονοµικών της Υγείας, Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας
(ΕΣ∆Υ) Στην ενότητα συµµετείχαν οι: Γιώργος Γιαννόπουλος, Γενικός
Γραµµατέας, Υπουργείo Υγείας, Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Iατρός,
∆ιευθυντής ΕΣΥ, Αντιπρόεδρος, ΕΟΠΥΥ, Βασίλης Κοντοζαµάνης,
Υπεύθυνος
Προγραµµατικής
Ενότητας
"Αλληλεγγύης",
Γραµµατεία
Προγράµµατος, Νέα ∆ηµοκρατία Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής
Οικονοµικών, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, πρ. επικεφαλής του Γραφείου
Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής
Ασφαλιστικής Επιστήµης, Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης,
Πανεπιστήµιο Πειραιώς Γιώργος Βελιώτης, Πρόεδρος, Ευρωπαϊκή
Ασφαλιστική Επιτροπή Υγείας.

Ο κ. Γιώργος Γιαννόπουλος, Γενικός Γραµµατέας, Υπουργείoυ Υγείας
ανέφερε ότι: “Ο στόχος των όποιων παρεµβάσεων δηµόσιας πολιτικής για την
υγεία θα πρέπει να είναι η άρση των ανισοτήτων. Η άρση που θα
αποτυπώνεται βέβαια µε αριθµητικά δεδοµένα στη µείωση του ποσοστού της
ιδιωτικής δαπάνης, στη µείωση του ποσοστού της οικογενειακής δαπάνης για
την υγεία και βέβαια στη µείωση των αριθµού των ανθρώπων που
αποφεύγουν να λάβουν υπηρεσίες λόγω των οικονοµικών εµποδίων.
Προφανώς η στρατηγική αυτή επιλογή δεν είναι πολιτικά και ιδεολογικά
ουδέτερη πιστεύω όµως οτι είναι κυρίαρχη σε όλο το φάσµα των πολιτικών
δυνάµεων
της
χώρας
σήµερα”.
Ο κ. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Iατρός, ∆ιευθυντής ΕΣΥ,
Αντιπρόεδρος, ΕΟΠΥΥ δήλωσε ότι: “Εκείνο που εµείς που διαπιστώνουµε και
από την εµπειρία στον ΕΟΠΠΥ, είναι οτι αν η χρηµατοδότηση του συστήµατος
υγείας στηρίζεται στις ασφαλιστικές εισφορές και στην κρατική επιχορήγηση
τότε η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης είναι το ζητούµενο αλλά και το
κλειδί, για να αυξήσουµε όχι απλά την δραχµική αξία των ασφαλιστικών
εισφορών αλλά κυρίως των όγκο τους. ∆ιευρύνουµε την παραγωγική βάση
άρα έχουµε περισσότερες εισφορές, άρα έχουµε καλύτερη χρηµατοδότηση
του συστήµατος γιατί όσο συρρικνώνεται η παραγωγική βάση το µερίδιο που
αφορά τις αφαλιστικές του κλάδου υγείας, του κλάδου περίθαλψης
συρρικνώνεται και επιηρεαζει και τη λειτουργία όλου του συστήµατος”.
Ο κ. Βασίλης Κοντοζαµάνης, Υπεύθυνος Προγραµµατικής Ενότητας
"Αλληλεγγύης", Γραµµατεία Προγράµµατος, Νέα ∆ηµοκρατία κατά τη διάρκεια
της οµιλίας του ανέφερε ότι: “Η υπερβολική στήριξη στους έµµεσους φόρους
και στις υψηλές ίδιες δαπάνες των ασθενών, επίσηµες και ανεπίσηµες,
καθιστούν τη συνολική χρηµατοδότηση του τοµέα υγείας αντίστροφα
προοδευτική και ανισότιµη. Πρέπει να επανασχεδιάσουµε τη δοµή του
συστήµατος υγείας, να επιδιώξουµε την αποδοτικότερη και καταλληλότερη
διαχείριση των υφιστάµενων πόρων και βεβαίως να διερευνήσουµε κα να
εφαρµόσουµε συστήµατα τα οποία βασίζονται στην πολλαπλή χρήση πηγών
χρηµατοδότησης προκειµένω να αποφευχθούν όπου η µονοδιάστατη όπου η
µονοδιάστατη χρηµατοδότηση του συστήµατος υγείας µπορεί να απειλήσει τη
βιωσιµότητά του”.
Ο κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής Οικονοµικών, Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου, πρ. επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους
στη Βουλή δήλωσε ότι: “το βασικό µας ζήτηµα και η µεγάλη πρόκληση που
έχουµε και θα έχουµε από ‘δω και στο εξής είναι ότι πρέπει να ξεφύγουµε από
τα καθιερωµένα στερεότυπα µε τα οποία εξετάζαµε τον κόσµο µέχρι σήµερα.
∆ηλαδή δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να έχουµε ιδεολογικές αγκυλώσεις και
οριοθετήσεις του παρελθόντος. Αυτό που πρέπει να κάνουµε σε όλα τα
µεγάλα ζητήµατα που απασχολούν τον τόπο είναι να σκεφτούµε σε όρους
αποτελεσµατικότητας, ενσωµατώνοντας τις νέες αλλαγές που έρχονται”.
Στην κεντρική του οµιλία ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Νέας
∆ηµοκρατίας και Βουλευτής Β' Αθηνών, παρούσιασε τις θέσεις και τους
βασικούς άξονες του προγράµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας για τον τοµέα

Υγείας, αναφέροντας πως το πρόγραµµα ειναι ανθρωποκεντρικό και
στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: την πρόληψη, την ανθρωπιά και την
αξιοπρέπεια στην περίθαλψη αλλά και την φροντίδα για όλους όσους ανάγκη
από εξω-νοσοκοµειακή περίθαλψη.
Στην οµιλία του µε θέµα “EU Medical Devices Regulation 745/2017: Industry
Perspective on the Implementation Status” ο κ. Οliver Bisazza, Director,
Regulations & Industrial Policy, MedTech Europe
Η δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου είχε τίτλο: “Στρατηγικές Προτεραιότητες της
Πολιτικής Υγείας: Ποιότητα, Τεκµηρίωση και Αξιολόγηση” και συντονιστής
ήταν ο κ. Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο,
Πρόεδρος, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ∆ικαίου - Ιδρύµατος Θ. και ∆.
Τσάτσου. Στην ενότητα συµµετείχαν οι Σωτήρης Ζώτος, Αναπληρωτής
Γραµµατέας Τοµέα Υγείας, ΚΙΝ.ΑΛ. Kώστας Αθανασάκης, Οικονοµολόγος
Υγείας, Ερευνητής, Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΣ∆Υ) Ηλίας
Κυριόπουλος, Research Associate, London School of Economics (LSE),
U.K. Θεόδωρος Παπαϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας και Μηχανικής του Κυκλοφορικού Συστήµατος, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήµιο Αθηνών Πασχάλης Αποστολίδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος,
AbbVie Φαρµακευτική
Ο κ. Σωτήρης Ζώτος, Αναπληρωτής Γραµµατέας Τοµέα Υγείας, ΚΙΝ.ΑΛ
τόνισε ότι: “Στην υγεία χρειάζεται ένας σοβαρός και υπεύθυνος πολιτικός
διάλογος µε ιεράρχηση στις τοµείς προτεραιότητας: την ενίσχυση του
δηµόσιου τοµέα υγείας, το ζήτηµα του προσωπικού και τις επιβαρυνσεις
πολιτών
αλλά
και
των
παρόχων
του
συστήµατος
υγειας”.
Στην τρίτη ενότητα του συνεδρίου µε θέµα: “Σχεδιάζοντας το Μέλλον της
Ιατρικής Περίθαλψης: Τεχνολογία και Κατανοµή Πόρων” όπου συντονιστής
ήταν ο κ. Μπαµπής Παπαδηµητρίου, ∆ηµοσιογράφος, Καθηµερινή και
συµµετείχαν οι: Ηλίας Γιαννόγλου, Πρόεδρος, Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης,
Yπουργείο Υγείας, Αντιπρόεδρος, Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων (ΕΟΦ)
∆ηµήτρης Κούβελας, Πρόεδρος, Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζηµίωσης
(HTA), Υπουργείο Υγείας, Καθηγητής Φαρµακολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Μάκης Παπαταξιάρχης, Πρόεδρος, Επιτροπή
Φαρµακευτικών Εταιριών, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο,
Πρόεδρος, Phrma Innovation Forum (PIF) Ολύµπιος Παπαδηµητρίου,
Πρόεδρος, Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)
Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Φαρµακοβιοµηχανίας
(ΠΕΦ) Θεόδωρος Λιακόπουλος, Πρόεδρος, Επιτροπή Εταιριών
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού και ∆ιαγνωστικών, Ελληνο-Αµερικανικό
Εµπορικό Επιµελητήριο ακουλούθησε ουσιαστικός διάλογος σε θέµατα που
αφορούν το µέλλον της ιατρικής περίθαλψης και γενικότερα τον τοµέα της
υγείας.
Η πρώτη µέρα του 18ου HealthWorld ολοκληρώθηκε µε την οµιλία του κ.
Πάνου Τσακλόγλου, Καθηγητής, Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονοµικών Σπουδών, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε θέµα “Η
Ελληνική Οικονοµία σε Σταυροδρόµι: Κρίση, Προσαρµογή και Προοπτικές”.

Το πρόγραµµα της δεύτερης µέρας του Συνεδρίου µπορείτε να το δείτε εδώ:
https://www.amcham.gr/wp-content/uploads/2019/05/HW19_Agenda_GR.pdf
Το συνέδριο πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του
Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), του PhRMA
Innovation Forum Greece (PIF), της European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations (EFPIA) , της MEDTECH Europe
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